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Föreslår ett Centrum för samordning och kunskapsstöd 
som bland annat ska:

• följa forskningen på området i Sverige och 
internationellt och söka samarbeten med lärosäten 
kring högre utbildning och arbete som för 
kunskapsläget framåt

Utredning 29 maj 2018:

Att bryta ett våldsamt beteende –

återfallsförebyggande insatser för 

män som utsätter närstående för våld 
(SOU 2018:37)



Innehåll

• Om EU-projektet

• Metod

• Resultat från undersökningen

• Slutsatser



Modernity, education and 
human rights (MEHR) 
• Erasmus+ strategiska partnerskap inom högre utbildning

• Sverige, Portugal, Kroatien

• Sju partnerorganisationer (myndigheter för kvalitetssäkring, högskolor, 
studentkårsförbund), UKÄ samordnar

Mål och fokus

• Att stärka högre utbildning om mänskliga rättigheter, framför allt i
utbildningar som leder till yrkesexamina

• Fokus på lärandemål

• Fokus på kvalitetssäkringsprocesser



Delprojekt 1: 

Ett genusperspektiv på mänskliga
rättigheter

• Läkarexamen

• Sjuksköterskeexamen

• Arbetsterapeutexamen

• Psykologexamen

• Socionomexamen



Tre områden

• Mänskliga rättigheter

• Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet

• Våld mot barn



Metod

• Samarbete mellan Universitetskanslersämbetet, Karolinska 

institutet och European Student Union

• Enkät till alla lärosäten som har examensrätt för de fem 

programmen

• 62 program tillfrågades och 56 svarade



Resultat – ingår mänskliga
rättigheter i undervisningen?

• Undervisning om mänskliga rättigheter – ingår i

nästan alla utbildningar

• Undervisning om mäns våld mot kvinnor och

våld i hemmet – 82%

• Undervisning om våld mot barn – 88%

• Program som leder till arbetsterapeutexamen

sticker ut (100%, 38%, 50%)



Resultat – lärandemål

• Mänskliga rättigheter – 80% av programmen har explicita

lärandemål

• Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet – ungefär 40% av

programmen har explicita lärandemål

• Våld mot barn – ungefär 50% av programmen har explicita

lärandemål



Varför viktigt med lärandemål?

• Transparens – vad förväntas av mig som student? 

• Studenterna måste kunna ta ansvar för sitt eget lärande

• Det centrala innehållet i programmet ska bestämmas av

övergripande lärandemål, inte av individuella lärare

• Studenter bör ha likvärdiga kunskaper när de tar examen



Resultat – undervisningsformer
och examination

• Föreläsningar och seminarier vanligast

• Kurslitteratur vanligast när det gäller mänskliga rättigheter

• Examination vanligast när det gäller mänskliga rättigheter



Resultat – lärare

• Mestadels institutionens egna lärare

• Hälften av programmen har lärare som bedriver forskning inom

området mänskliga rättigheter

• Fyra av tio program har lärare som bedriver forskning inom

området mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet

• Nästan hälften av programmen har lärare som bedriver forskning

inom området våld mot barn



Resultat – utvecklingsarbete

• Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet lyfts fram av 32% som

ett utvecklingsområde (de andra två områdena i något mindre

utsträckning)

• Lärandemål och kursplaner

• Kurslitteratur och examination

• Lärarnas kompetens

• Ökad samverkan med arbetslivet

• Ökad internationell samverkan



Slutsatser

• Mänskliga rättigheter täcks generellt in väl av programmen, men 

det finns förbättringspotential när det gäller:

• Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet

• Våld mot barn

• Undervisningen bör i högre utsträckning formaliseras genom

lärandemål

• Undervisningen om mänskliga rättigheter är mer formaliserad än

utbildning om de andra två områdena
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