INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

SW2220

Mäns våld mot kvinnor, 15 högskolepoäng

Men´s Violence against Women, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-20 och
senast reviderad 2018-06-11 av Institutionen för socialt arbete. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-06-14, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs och ingår i masterprogrammet i socialt arbete
omfattande 120 högskolepoäng. Kursen ges även som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA)
Huvudområde

Fördjupning

Socialt arbete

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng,
alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller
kandidatexamen i annat näraliggande område.
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
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Kunskap och förståelse

• redogöra för former, förekomst och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor,
nationellt och internationellt i ett livsloppsperspektiv, och förklara
forskningsmetoders betydelse för forskningsresultat
• beskriva olika teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, såväl inom som
utom nära relationer
• ge exempel på kvinnors motstånd mot mäns våld mot kvinnor under olika historiska
perioder, på individ, grupp och samhällsnivå, och med fokus på social mobilisering
och sociala rörelser
• identifiera och ge exempel på hur barn påverkas av och förhåller sig till mäns våld
mot kvinnor
Färdigheter och förmåga

• kontrastera olika teoretiska perspektiv mot varandra och urskilja vad de kan
förklara på området mäns våld mot kvinnor
• identifiera hur könsrelaterad våldsutsatthet skapas och upprätthålls, med särskilt
beaktande av maktordningar och kontexter
• utveckla förslag till åtgärder eller stödinsatser, på individ-, grupp- eller
samhällsnivå, mot mäns våld mot kvinnor, med beaktande av relevanta
vetenskapliga och samhälleliga aspekter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• med beaktande av relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter, kritiskt
granska och värdera professionell hantering av mäns våld mot kvinnor, och
identifiera underliggande teoretiska antaganden
• problematisera professionella värderingar och förhållningssätt inom området med
beaktande av etiska aspekter
• identifiera och bedöma sin egen professionsutveckling kring centrala kvaliteter i
bemötande och stöd åt våldsutsatta.
Innehåll

Kursens övergripande syfte är att studenterna utvecklar kunskaper, färdigheter och
värderingsförmågor inom kunskapsområdet, med beaktande av relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter. I fokus är dels mäns våld mot kvinnor såsom socialt
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problem: dess former, omfattning, konsekvenser och teoretiska perspektiv som söker
förstå och förklara våldet. Kursen omfattar dels också olika förhållningssätt,
handlingsstrategier och metoder för hantering av mäns våld mot kvinnor. Studenternas
kunskaper och erfarenheter från professionellt och ideellt arbete är ett väsentligt
innehåll i kursen. Kursen förhåller sig till dagsaktuella frågor.

Former för undervisning

Kursens undervisning består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, studiebesök
och föreläsningar. Aktiviteterna syftar till att stödja studenterna i det aktiva arbetet med
vad de förväntas lära sig i kursen. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför
universitetets lokaler och i internetbaserad form.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen har tre skriftliga och ett muntligt examinerande moment. De skriftliga består av
två gruppuppgifter och ett enskilt projektarbete. Det muntliga utgörs av ett seminarium
där projektarbetet diskuteras.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF k kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig
institution.
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) under en tid
av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. Detta får inte
strida mot HF 6 kap 21 §.
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
studenten uppfyllt VG i projektarbetet, genom att visa särskild god förmåga till analys,
kritisk granskning och att utveckla förslag till åtgärder eller stödinsatser.
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Kursvärdering

Kursen utvärderas formativt och löpande under kursens gång, samt skriftligt på GUL
vid kursens slut. Kursutvärderingen tillsammans med förändringar av kursens innehåll,
litteratur och pedagogik ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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