
Dnr: SMAV07/20222

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Kursplan
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt
arbete

Kurskod: SMAV07
Kursens
benämning:

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete
Domestic violence in a social work perspective

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-17 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3 samt Engelska kurs 6 samt
något av följande: 
- 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN), 
- Socionomexamen/Socialomsorgsexamen eller 
- Kandidatexamen i social omsorgsvetenskap/socialt arbete. 
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
1. beskriva våldets former, konsekvenser, processer och mekanismer, 
2. resonera kring hur användandet av olika våldsdefinitioner och förklaringsmodeller



påverkar samhällets responser på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
3. identifiera och redogöra för hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer tar sig
uttryck för personer som befinner sig i sårbara livssituationer, samt hur dessa personer kan
uppmärksammas i det sociala arbetet, 
4. beskriva och analysera socialtjänstens och andra välfärdsaktörers ansvar att erbjuda stöd
och hjälp till de som utsätts för och utövar våld i en nära relation,
5. visa förmåga att göra bedömningar gällande insatser till våldsutsatta, våldsutövare och
barn som lever med våld med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, 
6. reflektera kring yrkesroll och förhållningssätt i det sociala arbetet mot mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hur egna värderingar och attityder kan inverka
på det bemötande och stöd som ges och 
7. kritiskt reflektera kring berörda välfärdsaktörers samverkan inom området mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer. 

Innehåll
Kursen består av följande moment: 
- Introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: våldets
former, konsekvenser, processer, mekanismer och förklaringsmodeller. 
- Våld mot personer i sårbara livssituationer, inklusive våld i samkönade relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. 
- Barn som lever med våld. 
- Mäns utsatthet för våld. 
- Det sociala arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus på myndighetsutövning,
riskbedömning och riskhantering, samt insatser för våldsutsatta, våldsutövare och barn som
lever med våld. 
- Socialarbetarens yrkesroll och förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta och våldsutövare.
- Samverkan inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 2 och 5 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. 
Lärandemål 3 och 4 examineras genom en skriftlig gruppuppgift, samt genom aktivt
deltagande på obligatoriskt seminarium där gruppuppgiften presenteras och diskuteras. 
Lärandemål 6 och 7 examineras genom en skriftlig gruppuppgift, samt genom aktivt
deltagande på obligatoriskt seminarium där gruppuppgiften presenteras och diskuteras. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.


