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Mål  
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för våldets processer och uttrycksformer samt identifiera dess konsekvenser,
inklusive hälsokonsekvenser, på individ-, grupp och samhällsnivå samt ge exempel på
förbyggande arbete
2. redogöra för hedersrelaterat våld avseende dess kännetecken, dynamik och konsekvenser
3. urskilja viktiga kunskaper som yrkesverksamma behöver ha för att kunna upptäcka
hedersrelaterat våld och bidra till att individen får adekvat stöd och skydd
4. utreda olika aktörers ansvar för våldsutsatta och förövare och motivera betydelsen av
fungerande samverkan mellan olika aktörer när det gäller våld i nära relationer
5. analysera barns situation, behov och rätt till stöd och skydd vid våld i nära relationer
6. differentiera och kritiskt granska teoretiska förklaringsmodeller och perspektiv gällande
våld i nära relationer, samt relatera samband mellan teoretiska perspektiv och det stöd som i
praktiken erbjuds
7. förklara betydelsefulla komponenter för professionellt bemötande- och samtalsteknik i
arbete med våld i nära relationer, samt kunna tillämpa kunskaperna praktiskt i
samtalsövningar
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Kursens innehåll - våldets uttryck och processer
- våldets utbredning och särskilt utsatta grupper
- våldsutövare
- konsekvenser av våld i nära relationer på individ-, relationell-, grupp och samhällsnivå
- hedersrelaterat våld och förtryck
- barn som lever med våld i nära relationer
- teoretiska förklaringsmodeller och perspektiv gällande våld i nära relationer
- samhällets ansvar och olika aktörers roller, ansvar och betydelse
- samtals- och bemötandeteknik

Undervisning Föreläsningar, seminarier, workshops samt metodövningar.

Förkunskaper Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande

Examinationsform Examination kommer ske genom en skriftlig individuell uppgift som presenteras vid ett
seminarium; skriftliga individuella reflektionsuppgifter och workshops samt metodövning. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig individuell uppgift och presentation vid
seminarium

3 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig individuell reflektionsuppgift och
examinerande workshop, individuell bedömning

1,5 hp Betyg: AF

0030   Skriftlig individuell reflektionsuppgift och
examinerande workshop, individuell bedömning

1,5 hp Betyg: AF

0040   Metodövning 1,5 hp Betyg: UG


