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Kursens upplägg 

Kursen är en introduktion till samhälleliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och 

interpersonellt våld, såsom mobbning, trakasserier samt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ungas 

deltagande i våld och konflikter i hemmet, skolan och på fritiden uppmärksammas. Teorier om 

våld med fokus på barn och unga presenteras och jämförs, och våldspreventiva program granskas. 

I kursen är ungdomars egna perspektiv och upplevelser centrala, både som offer och som utövare 

av våld. 

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• redogöra för och problematisera samhälleliga och kulturella perspektiv på̊ barn, unga och 

interpersonellt våld på olika arenor, 

• redogöra för och problematisera kring våldsprevention samt 

• redogöra för, kritiskt granska samt tillämpa centrala begrepp och perspektiv på unga och 

våld. 

 

Kursen består av sex undervisningstillfällen, inklusive kursintroduktion då kursens upplägg, mål, 

litteratur, examinationsformer och praktiska frågor tas upp. Varje undervisningstillfälle inleds med 

en timmes introducerande föreläsning och följs av två timmars seminarium då anvisad litteratur 
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diskuteras i både mindre grupper och helgrupp, utifrån frågor som publiceras inför varje moment i 

Athena. De sex undervisningstillfällena har följande teman: 

 

• Kursintroduktion och teoretiska utgångspunkter: Vad är våld? Hur ser det ut i barns och 

ungas liv generellt? Intersektionalitet: genus, sexualitet, rasifiering, klass, etc. 

• Barnmisshandel och våld i familjen 

• Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld 

• Våld i skolan och i det offentliga rummet 

• Våld i digitala miljöer 

• Respons på våld och våldsprevention 

 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena under Planeringar, 

som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur 

undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför 

undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

Närvaro 

Alla seminarier kräver obligatorisk närvaro och är examinerande enligt tvågradig betygsskala 

(godkänd/icke godkänd). Frånvaro åtföljs av skriftlig komplettering. Observera dock att högst två 

av de sex seminarierna kan kompletteras på detta sätt. Anvisningar för kompletteringsuppgiften  

publiceras av kursansvariga via din kurssajt i Athena senast vid kursens början och lämnas in 

senast i samband med att hemtentan lämnas in vid kursens slut. 

 

Examination 

Kursen examineras genom seminariedeltagande (aktiv närvaro på seminarier) samt en individuell 

skriftlig uppgift enligt följande: 

 

EXA 1 Individuell skriftlig uppgift (hemtentamen, 5 hp) 

Betygsskala: sjugradig 

Den skriftliga examinationsuppgiften är en individuell hemtentamen där studenten ska på ett 

resonerande och reflekterande sätt besvara två mer omfattande frågeställningar. Studenten ska i 

sina svar redogöra för de för frågeställningen relevanta begrepp och teorier, analysera tematiken 

som frågeställningen belyser och referera till relevant forskning som tagits upp under kursen. 

Närmare anvisningar ges vid kursstart och när hemtentamen publiceras i Athena. 

 

Examinationsuppgiften publiceras 2021-05-18 kl.9.00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Inlämning sker senast 2021-06-01 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
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EXA 2 Seminarieuppgifter (2,5 hp) 
 

Betygsskala: tvågradig (G/U) 

Seminarierna är examinerande och kräver ett förberett och aktivt deltagande. Den som inte deltar 

aktivt i tillräcklig omfattning eller är frånvarande från seminariet måste skriva en 

kompenseringsuppgift för att kunna erhålla godkänt betyg. 

 

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att kunna se ditt betyg 

på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade 

och godkända. Mer detaljerade instruktioner för respektive examinationsuppgift och 

betygskriterier läggs in under Planeringar > Examinationer i kurssajten i Athena.  

Omexamination 

Omtentamen, individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att skicka e-post till kursadministratören senast 

2021-06-30. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omtentamen. 

 

Inlämningsdeadline: 

 

Instruktioner för den omexaminationsuppgiften publiceras 2021-07-27 kl.9.00 i mappen 

’Examinationer’ i Athena. 

 

Inlämning sker senast 2021-08-10 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena.  

 

Om du har kompletteringar att göra för seminariefrånvaro/otillräckligt deltagande på seminarium 

så kan du ta med dina kompletteringsuppgifter i samma dokument som hemtentamen.  

Observera att högst två seminarier kan kompletteras. Instruktioner för kompletteringsuppgifterna 

finns på kursens sida i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination efter det att 

kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Kompletterad hemtenta som fått Fx lämnas 

in via e-post till examinator. På grund av sommaruppehåll lämnas komplettering av betyget Fx in 

senast den 10 augusti. 
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Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 

examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. Betyget på individuell skriftlig uppgift 

(hemtentamen) blir även slutbetyg på kursen. 

 
 


