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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Beställaren/uppdragsgivaren utser deltagare till uppdragsutbildning. Den som har gått igenom en sådan
uppdragsutbildning som avses i 6 § förordningen (SFS 2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och
högskolor har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning.

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ges som uppdragsutbildning.

Kursens lärandemål
Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna
- sammanfatta aktuell teoribildning och forskning om våld i nära relationer,
- sammanfatta rådande lagstiftning som påverkar socialtjänstens arbete med stöd till personer som
utsatts för våld i nära relation,
- urskilja olika metoder som kan användas i arbete med personer som utsatts för våld i nära relation.

Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna
-

tillämpa bedömningsinstrument för upptäckt, utredning, riskbedömning av personer som utsatts för
våld i nära relation,
kritiskt bearbeta hur teori, forskning och föreskrifter kan omsättas i konkret utredningsarbete.

Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna
-

värdera för- och nackdelar med olika metoder och bedömningsinstrument,
värdera hur aktuell lagstiftning och olika förståelseramar kring våld i nära relationer påverkar det
sociala arbetets praktik.

Kursens uppläggning
Kursen bedrivs som deltidsstudier

Kursens innehåll
Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är:
-

förklaringsmodeller till våld i nära relationer,
utrednings- och arbetsmetoder,
bedömningsinstrument,
riskbedömningar,
våld i barnavårdsutredningar,
juridik.

Undervisningsformer

Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen,
föreläsningar och seminarier.
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Examination och betygssättning
Examinationen baseras på lärandemål och sker i grupp och individuellt genom seminarier och skriftlig
examination. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Betyget fastställs av en särskilt utsedd
lärare (examinator).

Kursbevis
Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 1993:100).

Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
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Litteraturlista
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