
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2021-11-10 att gälla från och
med 2022-02-10, vårterminen 2022.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

 
Inplacering
Kursen ges som uppdragsutbildning. 
Kursen är en fördjupningskurs på avancerad nivå och ges som uppdragsutbildning. 
  

 
Förkunskapskrav
För att vara behörig till kursen krävs examen på grundnivå inom
Fysioterapeutprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet,
Psykologprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet,
Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet eller kandidatexamen i näraliggande
område. 

 

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

QAU227    Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer inom professionspraktik och forskning, 5
högskolepoäng
Theoretical perspectives on men's violence against women and domestic violence
in work practice and research, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•

•

Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

på ett fördjupat sätt beskriva och exemplifiera former av mäns våld mot kvinnor,
inklusive våld i nära relationer, och våldets konsekvenser på individ- och
samhällsnivå 
beskriva olika teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, såväl inom som
utom nära relationer 

 
Färdigheter och förmåga

kontrastera olika teoretiska perspektiv mot varandra och urskilja vad de kan
förklara på området mäns våld mot kvinnor 
urskilja hur teoretiska perspektiv inom området är förbundna med idéer om
professionsspecifika och tvärprofessionella problem och lösningar samt vilka
konsekvenser de kan få de utsatta och dem som utövar våld 
utveckla ett lärandemål inom kursens området med en konstruktivt länkad
läraktivitet för den egna professionsutbildningen 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

problematisera hur teoretiska perspektiv inom mäns våld mot kvinnor präglar
forskningsfrågor, forskningsmetoder och forskningsresultat 

 
Innehåll
Kursen riktar sig till universitetslärare och program- eller utbildningsansvariga på
professionsutbildningar med det nya examensmålet, ”att visa kunskap om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer”: Fysioterapeut-, Jurist-, Läkar-, Psykolog-,
Sjuksköterske-, Socionom-, Tandläkar- och Tandhygienistexamen. Det övergripande
syftet är att stärka kompetens och förutsättningar att utbilda studenter inom detta
kunskapsområde. 
I kursens utvecklar kursdeltagarna sina färdigheter och förmågor att identifiera och
problematisera teoretiska perspektiv inom kunskapsområdet och perspektivens
betydelse för professionspraxis och forskning. Stor vikt läggs vid ett kritiskt
förhållningssätt till, och en teoretiskt grundad medvetenhet om, teoretiska perspektivs
konsekvenser för dem som är utsatta för våld, genom hur professionella och
vetenskapliga problem, metoder och resultat tolkas och förstås inom olika discipliner.
Kursdeltagarnas kunskaper och erfarenheter som universitetslärare, praktiker, forskare
och studerande är ett väsentligt innehåll i kursen. 
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Former för undervisning
Undervisningen bedrivs i huvudsak digitalt och består av workshoppar, seminarier,
grupparbeten, handledningar och föreläsningar.   
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Examinationen sker genom en skriftlig gruppuppgift, ett självständigt skriftligt arbete
och ett examinerande seminarium. 
  
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§). 
  
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
  
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med till endast ett
ytterligare examinationstillfälle.  

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg (G) krävs betyget G på samtliga examinationsuppgifter och att
därmed samtliga lärandemål uppfyllts. För väl godkänd (VG) krävs dessutom att
kursdeltagaren uppfyllt VG i det självständigt skriftliga arbetet, genom att visa särskild
god förmåga till fördjupad och självständig analys och problematisering. 

 
Kursvärdering
Kursen utvärderas formativt och löpande under kursens gång, samt skriftligt i
lärplattformen Canvas vid kursens slut. Kursutvärderingen tillsammans med
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förändringar av kursen förmedlas till de kursdeltagare som genomförde värderingen och
till kursens uppdragsgivare. 
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