
Dnr: FAK3 2012/8

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Folkhälsovetenskap

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-08-23 och
gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: FHAVR1
Våld i nära relationer, 7.5 hp
(Domestic Violence, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men delar av den kan vara på annat skandinaviskt språk och/eller
på engelska.

Behörighetskrav
Godkända högskolestudier omfattande minst 60 hp samt Svenska kurs B/svenska 2 kurs B samt engelska kurs
A, eller motsvarande.

Huvudområde
FHA (Folkhälsovetenskap)

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva centrala begrepp rörande våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv innefattande klass-, genus-,
generations- och etnicitetsperspektiv;
- Identifiera konsekvenser av våld i nära relationer för individen, familjen samt samhället;
- Beskriva och förklara reaktioner hos barn som bevittnar våld i familjen;
- Redogöra för konsekvenser av sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel både i barnaåren och som
vuxen;

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Ange bemötandets betydelse i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn;
- Problematisera identifiering och omfattning av våld i nära relationer;

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Förklara och kritiskt reflektera över våld i nära relationer utifrån olika perspektiv och förklaringsmodeller;
- Värdera och reflektera över samhällets insatser mot våld i nära relationer på olika preventionsnivåer (primär,
sekundär och tertiär nivå);

Kursens huvudsakliga innehåll



Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

I kursen belyses våld i nära relationer, omfattning, konsekvenser, professionellas bemötande samt insatser mot
våld i nära relationer. Kursen tar också upp olika teorier och förklaringsmodeller på individ-, grupp- och
samhällsnivå. Teorier som tas upp är genusteorier/könsmaktsperspektiv, samhällsteorier och psykologiska
teorier ur ett folkhälsoperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen som följs upp i avslutande seminarium.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan: Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänd (VG). Betygskriterier för
betyget väl godkänt framgår av studieanvisningar.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen kan ingå i Masterprogram i hälsovetenskap (VAMAS) med huvudområde folkhälsovetenskap.
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