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Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande
- kunna visa färdighet i att leda grupper baserade på Svenska Kids' Club-metoden,
- kunna reflektera över metoden och dess möjligheter och begränsningar,
- kunna reflektera över sin egen roll som gruppledare, samt
- kunna visa kunskap om forskning om våldsutsatta barn.

Kursens huvudsakliga innehåll
Svenska Kids' Club är en gruppmetod för att stödja barn som upplevt våld mellan föräldrarna med
parallellt gruppstöd till den våldsutsatta föräldern. Under utbildningen erbjuds kunskap om den
forskning om våldsutsatta barn som ligger till grund för metoden, satt i relation till den aktuella
svenska forskningen. Specifikt tar utbildningen upp våldsutsatta barns stödbehov och vilka behov
Svenska Kids' Club kan bemöta utifrån gjorda utvärderingar.

Studieformer
Kursen består av heldagar med föreläsningar, workshops och seminarier på Örebro universitet,
samt självstudier och, under handledning, praktiska övningar i metoden.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer
Svenska Kids' Club examination, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)

Individuell hemtentamen
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För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.

Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Svenska Kids' Club examination
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Appell, Petra, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Draxler, Helena,
Eriksson, Maria, Grip, Karin, Hjärthag, Fredrik, Hultman, Ole, Iversen, Clara & Röbäck De Souza,
Karin (2015)
Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
Göteborg: Göteborgs Universitet, valda delar

Cater, Åsa, Gomez Jansson, Sabina, Kihlstedt, Sabine och Graham-Bermann, Sandra (2015)
Svenska Kids' Club - handbok för gruppledare
Working papers and reports in social work 2015:1, Örebro Universitet

Cater, Åsa K. & Grip, Karin (2014)
Kids Club i Sverige - resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld
mot mamma
Working papers and reports in social work 2014:4, Örebro Universitet

Eriksson, Maria, Cater, Åsa Källström & Näsman, Elisabet (red.) (2015)
Barns röster om våld - att lyssna, tolka och förstå
Malmö: Gleerup, 277 sidor, valda delar

Forinder, Ulla och Hagborg, Elisabeth (2008)
Stödgrupper för barn och ungdomar
Lund: Studentlitteratur, 330 sidor, valda delar

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
I tillägg till den obligatoriska litteraturen kan vetenskapliga artiklar tillkomma enligt lärares
anvisningar. Kursens deltagare förväntas kunna och använda lagstiftning, riktlinjer och
SOSFS-föreskrifter relevanta för att inom socialtjänsten bedrivs gruppstöd med våldsutsatta barn
och deras mammor.
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