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Samtal med barn och ungdomar
7,5 högskolepoäng – grundnivå, Vt 2015
Stockholm

Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng
Inledning
Vad är samtal bra för? Varför är det så viktigt att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal om
viktiga saker i deras liv? Hur kan vi som vuxna möta barn och ungdomar i samtal på ett sätt som
stärker deras känsla av sammanhang? Hur kan vi möta barn och ungdomar i samtal om riktigt
svåra saker? Snart sagt varje moment i yrken där man möter barn och ungdomar förutsätter
samtal och relation. Oavsett vilken del av yrkesrollen man tittar närmare på så är detta oerhört
centralt. Det finns också gott om forskning med såväl pedagogisk som psykologisk inriktning
som synliggör vikten av samtal och relation för att möjliggöra hälsa och utveckling. Denna
forskning stämmer väl överens med den praktiska erfarenhet man kunnat dra på Bris, Barnens
Rätt I Samhället.
Nu erbjuder Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndals högskola en högskoleutbildning i
samverkan med Bris-akademin där samtalet med barn och ungdomar sätts i centrum.
Utbildningen tar sin utgångspunkt i den mångåriga erfarenhet Bris har av samtal, chattar och mejl
med barn och ungdomar. Samtidigt ger den kunskap om bland annat anknytningsteori,
tonårsutveckling samt risk- och skyddsfaktorer. En röd tråd i utbildningen är hur vi kan omsätta
de salutogena, hälsofrämjande begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal
med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete i skolan, inom
psykiatrin, allmän sjukvård, fritidsverksamhet, behandlingshem, socialtjänst eller inom ramen för
frivilligorganisationer.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på
reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller
samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän
högskolebehörighet samt yrkesmässig erfarenhet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Kursinnehåll
Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla praktisk och teoretisk kunskap om samtal
med fokus på följande områden:
• vikten av samtal och relation som grund för inlärning och psykisk hälsa med
utgångspunkt från pedagogisk och psykologisk forskning,
• salutogent förhållningssätt i samtal,
• att lyssna på barn - och på sig själv,
• vad vi kan lära av barns samtal till Bris,
• stödjande samtal i mejl och chatt. Samtalsmetodik i text online,
• barns normalutveckling och utveckling på avvägar,
• hur språket skapar verkligheten och hur relationer definieras i och av språket,
• samtal med mycket oro. Metodik, etik och skyldigheter.

Undervisningsformer
Utbildningen varvar teori och praktik och sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare.
En av utgångspunkterna är att förändring behöver ta sin utgångspunkt i egen utveckling. Med
anledning av detta kommer teori, egna utgångspunkter och kursdeltagarnas yrkeserfarenheter
kontinuerligt att integreras. Utbildningen syftar till att skapa verktyg för praktisk tillämpning i den
egna yrkesverksamheten.

Examinationsformer
Examinationen sker genom aktivt deltagande under hela utbildningen samt skriftligt PM där
centrala delar av kurslitteraturen integreras med egna utgångspunkter och yrkeserfarenheter.
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och
seminarier samt godkänd individuellt skriftligt PM. Betygssättning sker med betygen godkänd
eller underkänd.

Kursstart
Utbildningen startar den 27 januari 2015. Övriga kursdagar är 10 februari, 3 mars, 17 mars, 14
april, 28 april, 19 maj samt den 2 juni.

Plats
Utbildningen hålls centralt i Stockholm på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För
karta se www.esh.se.

Kursansvarig
Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling
och barn- och ungdomspsykoterapi. Petter är sedan fjorton år anställd på Bris och delar tiden
mellan arbetet som sakkunnig på Bris och arbete som skolkurator. Han har tidigare arbetat med
ungdomar och familjer bl.a. inom socialtjänsten. Petter är författare till böckerna Samtal med barn
och ungdomar samt Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling.
Övriga lärare
Ulf Hagström är psykolog och handledare. Han har sedan slutet av 60-talet arbetat med barn,
ungdomar och deras familjer som förskolepsykolog, skolpsykolog samt familjeterapeut. I dag är
Ulf konsult och ingår i ett nätverk av handledare och terapeuter som kallas "7-gruppen”. Ulf har
skrivit flera böcker bl.a. "Med gemensamma krafter. Om förhållningssätt som metod i arbete med ungdomar".
Ulrik Molin Hansson är socionom, leg psykoterapeut och familjeterapeut. Ulrik är verksam på
St: Lukas mottagning i Stockholm med psykoterapi, handledning och utbildning. Han har tidigare
varit verksam som lärare på Socialhögskolan och Ersta & Sköndal högskola inom områden som
utvecklingspsykologi, sorg- och kristeori samt familjeterapi.
David Sandberg Hjelm är etnolog och arbetar som verksamhetsutvecklare på Bris. Han har
flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom Bris stödverksamhet. David har
tidigare arbetat som utbildare vid Nationellt centrum för kvinnofrid och med insatser mot
hedersrelaterat våld. I detta sammanhang var han redaktör för boken ”Våldsutsatta kvinnor –
samhällets ansvar”

Kostnad
15 700 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av
arbetsgivare eller annan juridisk person.

Information
Information kring utbildningen ges av:
Kursansvarig Petter Iwarsson, tel, 08-598 888 46, mobil 070-166 88 10,
e-post: petter.iwarsson@bris.se
Studierektor Ulf Hammare, tel. 08-555 051 09,
e-post: ulf.hammare@esh.se
För information kring anmälan och administration ring tel 08-555 051 19 eller e-post
uppdrag@esh.se.
Hemsida: www.esh.se/uppdragsutbildning

Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal, eller faxas in på faxnr 08-555 051 65, senast 19 december 2015.
Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att
kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en vecka efter sista
anmälningsdatum. Anmälan behandlas efter inkommet datum.

Litteratur
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ANMÄLAN högskoleutbildning – uppdragsutbildning

Anmälan till utbildning:

Samtal med barn och ungdomar, 7,5 hp
27 januari 2015
Sista anmälningsdag: 19 december, 2015
Kostnad: 15 700 kr (exkl moms). Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65
Kursstart:

Namn:

Arbetsplats:

Adress hem:

Adress arbete:

Postadress hem:

Postadress arbete:

E-post privat:

E-post arbete:

Tel hem och ev. mobil:

Tel arbete:

Personnummer:
Grund- och vidareutbildning:

Yrke:
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Fakturaadress arbetsgivare:
Adress:
Postadress:

Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………….
Ort/datum

……………………………………………………..
Underskrift sökande

Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften
godkänns härmed för fakturering till arbetsgivaren. Anmälan
är bindande efter sista anmälningsdagen. Ersta Sköndal
högskola förbinder sig att genomföra kursen under
förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
……………………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………………
Underskrift ansvarig arbetsledare
………………………………………….………………………...
Namnförtydligande och telnr

www.esh.se

