
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSLITTERATUR

Samtal med barn 7,5 hp
Interviewing Children 7.5 cr

Version
Gäller fr.o.m. Gäller till

2015-07-01 2016-06-30

2016-07-01 2016-10-26

2016-10-27 2020-06-30

2020-07-01  - 

Kurskod SAA021

Kurslitteratur
Ask, H., & Kjeldsen, A. (2015). Samtaler med barn. Rapport 2015:4. Folkehelseinstituttet

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn: Vägledning för socialsekreterare. 2:a upplagan.
Stockholm: Allmänna Barnhuset. sidor: 100 (Elektronisk resurs)

Chesterson, K. (2011). När en förälder plötsligt dör: att hjälpa barn genom trauma och sorg.
Stockholm: Insidan förlag. sidor: 176

Eriksson, M., & Näsman, E. (2012). Interviews with children exposed to violence. Children &
society, (26)1, 63 - 73. (10 sid.) (Elektronisk resurs)

Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G., & Näsman, E. (red.). (2015). Barns
röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerup. sidor: valda delar ca 125 av 280

Gustavsson, M. (red.). (2011). Barnets röst – Norrköpingsmodellen – för Socialtjänstens
utredande intervjuer med barn och unga. Norrköping Kommun: Socialkontoret. sidor: 100

Iwarsson, P. (2007). Samtal med barn och unga. Stockholm: Gothia. sidor: 162

Qvortrup, J., Corsaro, W A., & Honig, M-S. (2011). The Palgrave Handbook of Childhood
Studies. New York: Palgrave Macmillan. sidor: 100 första sidorna

Övereeide, H. (2009). Samtal med barn. Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.
3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 256

Referenslitteratur
Eresund, P. och Wrangsjö, B. (2008). Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund:
Studentlitteratur.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=3963&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=3963&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=4675&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=4675&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=4867&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=SAA021&revisionId=4867&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+intervjua+barn%3A+V%C3%A4gledning+f%C3%B6r+socialsekreterare
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=N%C3%A4r+en+f%C3%B6r%C3%A4lder+pl%C3%B6tsligt+d%C3%B6r%3A+att+hj%C3%A4lpa+barn+genom+trauma+och+sorg
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barns+r%C3%B6ster+om+v%C3%A5ld.+Att+tolka+och+f%C3%B6rst%C3%A5
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barns+r%C3%B6ster+om+v%C3%A5ld.+Att+tolka+och+f%C3%B6rst%C3%A5
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barnets+r%C3%B6st+%E2%80%93+Norrk%C3%B6pingsmodellen+%E2%80%93+f%C3%B6r+Socialtj%C3%A4nstens+utredande+intervjuer+med+barn+och+unga
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barnets+r%C3%B6st+%E2%80%93+Norrk%C3%B6pingsmodellen+%E2%80%93+f%C3%B6r+Socialtj%C3%A4nstens+utredande+intervjuer+med+barn+och+unga
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Samtal+med+barn+och+unga
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=The+Palgrave+Handbook+of+Childhood+Studies
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=The+Palgrave+Handbook+of+Childhood+Studies
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Samtal+med+barn.+Metodiska+samtal+med+barn+i+sv%C3%A5ra+livssituationer
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+f%C3%B6rst%C3%A5%2C+bem%C3%B6ta+och+behandla+br%C3%A5kiga+barn


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

I Dahlgren, L. & Sauer, L.  (2009). Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt
och metoder. Lund: Studentlitteratur.

Linblad, I. Barnintervjuer: överväganden, frågor och träning inför intervjuer med barn och
unga

Rindstedt, C. (2013). Barn möter vården. Lund: Studentlitteratur.

Sjöblom, Y. Ungdomsproblem och ungdomars problem. I (2012). När samhället träder in –
barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 119-146.

Övereeide, H. (svensk version). Prata med mig. Utgiven av: Barne- og
likestillingsdepartementet.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+forska+i+socialt+arbete%3A+utmaningar%2C+f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt+och+metoder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+forska+i+socialt+arbete%3A+utmaningar%2C+f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt+och+metoder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barn+m%C3%B6ter+v%C3%A5rden
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Prata+med+mig

