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Stockholins universitet anser generellt att de i\tgärder sotn presenteras fir angelägna, och instiin11ncr 
snledes i pästt,endet att "lämsillena behöver se över sina utbildningar ... och vid behov vidta åtgärder" 
vad gliller dessa områden (punkt I, s 48). Universitetet sllillcr sig alltst, övervägande positivt till au 
formalisera undervisningen inom dessa områden, genom att inkludera innehållet i utbildningsplancr 
och kursplaner, formulera konkreta llirandcmål och examinera dessa, samt säkerslillla au 
undervisningen beri\r både teori och kopplingen till framtida yrkcsutövning (s 48). För att ligga till 
grund Rir mer varaktiga och kvalitetssiikrndc törtindringar behöver dock förslagen disknlerns mer 
ingående pi\ lttrosfitct. 

Del står under punkten om exnminalion (punkt J, s ·18) samt under punkten om kopplingen mellan 
teori och praktik (punkt 4, s 48-9) all silldenterna ska varn rustade att möta och bemöta utsatta 
in<livide,· öch grupper på cll professionellt siill. Universitetet vill påpeka att detta ocks� kräver 
profcssionsöverbryggande kunskap för 11tt undcrläl!a kommunikation mellan olika profossioner; 
exempelvis behöver socionomer och rilttstill1impare ha en förståelse för varandras kunskaper 
(barnkunskap respektive jmidik) i relation till barnets biista. och lilrnrc veta hur man vidtar !iimpliga 
åtglirdcr så au en utsaU person verkligen filr riiU professionell hjlilp, och så vidare. 

Del iir liven v1irdefullt alt rapporten innehåller konkreta förning till ntgiirder, vilket kan bidrn till 
univer.sitetcts pågflcnde utvccklingsarbcte med undervisning inom dessa onmlden, där exempelvis 
obligatoriska ,vorkshopart cnsc-sc1ninariu111, och liirarlagsövergl'ipandc genon1lysningar visat sig vara 
cOekliva insatser ftlr alt stiirka undervisningen inom de tre områdena. 

En förntsiittning för en lyckad implementering är dock ytterligare viigledning i hur lärosäten genom 
on1prioritcringar av existerande innch�II i utbildningarna kan frigöra utrynunc ror rncr undervisning 
0111 dessa angclUgna 0111råden, 
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Slutligen vill universitetet understryka vikten av all yllerligare forskning om mänskliga rättigheter, 
mäns våld mol kvinnor och våld mol barn stimuleras, rör alt säkerställa en forskningsbaserad 
undervisnin g inom dessa områden. Exempelvis visar en rapport från Brottsförebyggande rådet om 
våld i nära relationer (Rapport 2014 :8) all alla våldsutsatta inte är kvinnor eller barn, och att män inte 
alltid är förövare, och elen typen av frågeställningar bör också problematiseras i undervisningen. 
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