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Kurskod: FHAVB1
Kursens benämning: Våld mot barn: att upptäcka och agera

Recognizing and responding to child maltreatment
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

(A1N)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-09-07 och gäller från
vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkända högskolestudier omfattande minst 60 hp samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller
Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- Identifiera och reflektera över olika definitioner av barnmisshandel och olika former av våld mot
barn
- Ange tidiga tecken och symtom på våld mot barn
- Redogöra för och problematisera kring förekomst av barnmisshandel ur ett historiskt och ett
internationellt perspektiv
- Beskriva kort- och långsiktiga konsekvenser av våld mot barn på individ- och samhällsnivå

Färdighet och förmåga:
- Identifiera skydds- och riskfaktorer för våld mot barn på individ-, grupp- och samhällsnivå
- Utveckla förmåga att bemöta barn och familj på ett professionellt och respektfullt sätt
- Reflektera över vikten av professionell samverkan och samarbete i arbetet med våld mot barn

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Värdera och förhålla sig till barns rättigheter utifrån konventioner och lagstiftning
- Relatera våld mot barn till folkhälsopolitk och de nationella folkhälsomålen



Innehåll
Kursen ges på halvfart på campus. Campusträffarna består av föreläsningar, grupparbeten och
examinerande seminarier. Kursen innehåller:
- Definitioner av barnmisshandel och olika former av våld mot barn
- Förekomst av barnmisshandel
- Konsekvenser av våld mot barn
- Tecken och symtom på våld mot barn
- Avslöjandeprocessen
- Skydds- och riskfaktorer för våld mot barn
- Professionellt bemötande
- Samverkan och samarbete i arbetet med våld mot barn
- Barns rättigheter
- Folkhälsopolitk och nationella folkhälsomål

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt genom uppgifter som redovisas
och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i VAMAS-programmet, masterprogram i Hälsovetenskaper
med inriktning mot Folkhälsovetenskap. Kursen kan även läsas som separat kurs. Gällande regler för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas
skyldigheter och rättigheter. Det krävs att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling för
att kunna ta del av löpande information och inlämningsportaler för att tillgodogöra sig kursens
innehåll.
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