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Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs  

för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 

Organisationsnr: 

202100-2932 

   

      2017-02-16 

 

 

Kursplan 
 

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för 

yrkesverksamma, 15 hp 

Men’s violence against women – focusing on cross-professional 

learning, 15 hp 

 

Kursen ges av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i 

samarbete med institutionen för kvinnors och barns hälsa, 

Uppsala universitet.  

 

Kursbeskrivning 

Kursen avser att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur 

ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den 

särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet 

mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, 

grundat på internationella överenskommelser och mänskliga 

rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos 

yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge 

ett bra bemötande och 

omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta 

förebyggande mot våld i nära relation.  

Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, 

befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot 

kvinnor upphör. 

 

Mål 

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

 

 beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns  

våld mot kvinnor 

 analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta  

kvinnor och barn som upplever våld 

 förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt  

och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor 

 särskilja och förklara olika perspektiv och teorier om 

hedersrelaterat våld och förtryck och kritiskt diskutera 

tillämpning av dem 

Nationellt centrum för 

kvinnofrid  

 

National Centre for 

Knowledge on Men’s Violence 

Against Women 

 

SE-751 85 Uppsala 

 

Besöksadress/Visiting address: 

Akademiska sjukhuset  

Ingång 17 

 

Uppsala University Hospital 

Entrance 17 

 

Telefon/Phone: 

018-611 98 66 

+46 18 611 98 66 

 

Telefax/Fax: 

018-50 73 94 

+46 18 50 73 94 

 

www.nck.uu.se 
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 förklara och diskutera hur livssituationen kan se ut för en 

våldsutsatt person i en samkönad relation och de stödinsatser 

som kan behövas 

 analysera hur kunskap om mäns våld mot kvinnor kan 

påverka stöd och hjälpinsatser inom det egna yrkesområdet 

eller den samhällssektor där man är verksam 

 beskriva olika myndigheters och frivilligorganisationers 

ansvar för våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövare, och 

diskutera hur en god samverkan kan se ut 

 urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor 

i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk 

diskussion 

 

Målgrupp 

Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta 

brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och 

sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller 

frivilligorganisationer. 

 

Antal 

Minst 15 kursdeltagare krävs för att kursen ska genomföras.  

 

Innehåll 

 Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, 

på global och nationell nivå. 

 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – uttryck, 

mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och 

barn.  

 

 Barn som upplever våld. 

 

 Maskulinitet och våldsutövande. 

 Särskild sårbarhet. 

 Hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Våld i samkönade relationer. 

 Berörda myndigheters olika ansvarområden för att 

motverka mäns våld mot kvinnor.  
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 Samverkan mellan myndigheter och idéburna 

organisationer. 

 Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig 

forskning. 

 

Undervisning 

Kursen ges på halvfart under tjugo veckor. Undervisningen ges i 

en kombination av när- och distansundervisning.  

Studentportalen vid Uppsala universitets används för 

distansundervisningen. Obligatoriska kurstillfällen äger rum i 

Uppsala. 

 

Förkunskaper 

Grundläggande behörighet för högskolestudier. 

  

Examination 

Examination sker i form av individuella hemuppgifter som 

baseras på kurslitteraturen, föreläsningarna och seminarier, samt 

obligatorisk deltagande i när-och distansundervisningen.  

Frånvaro kompletteras i första hand av deltagande i likvärdigt 

moment vid kommande kursomgång. I särskilda fall kan 

frånvaro kompletteras genom skriftlig uppgift. 

 

Betygsgrader  

Underkänd (U) och Godkänd (G)  

 

Kursledare 

Utbildare, NCK 

 

Examinator 

Gun Heimer, professor och föreståndare NCK 


