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Huvudområde:
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-07 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6
eller A eller motsvarande samt 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva grunderna i den genusvetenskapliga teoribildningen med koppling till våld samt innebörden
av ett genusperspektiv på juridiken,
- beskriva våldets definitioner och omfattning samt dess orsaker och förklaringsmodeller ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv,
- ange konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor i nära relationer, våld i samkönade relationer, våld
mot barn, hedersrelaterat våld, våld mot funktionshindrade, våld mot äldre samt våld mot personer i
missbruk,
- beskriva juridiska aspekter på samt socialtjänstens ansvar för våld i nära relationer,
- ange de faktorer som är av vikt för myndigheters och organisationers samverkan på området våld i
nära relationer samt för bemötande
av och stöd till personer som blivit utsatta,
- identifiera det professionella förhållningssättet i arbetet med våld i nära relationer,
- reflektera kring egna värderingar och attityder rörande våld i nära relationer och
- värdera och kritiskt diskutera myndigheters och organisationers samverkan inom området våld i nära
relationer.

Innehåll
Kursen består av följande moment:
- Grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga kunskapsområdet.



- Våld i nära relationer, definitioner och omfattning samt teoretiska förklaringsmodeller.
- Våldets konsekvenser, normaliseringsprocessen samt uppbrottsprocessen.
- Våld i samkönade relationer samt särskilt utsatta grupper såsom hedersrelaterat våld, våld mot
funktionshindrade, våld mot äldre samt våldsutsatta i missbruk.
- Maskulinitet och våld.
- Barn som lever med våld.
- Juridiska aspekter på samt socialtjänstens ansvar för våld i nära relationer.
- Myndigheters och organisationers samverkan för bemötande av och stöd till våldsutsatta, barn som
upplever våld samt våldsutövare.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom grupparbeten som presenteras och diskuteras muntligt på seminarium
samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

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