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Kursplan
Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap
och myndigheter

Kurskod: GVGA76
Kursens
benämning:

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap
och myndigheter
The 21st Century Family: Gender, parenting and
institutions

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
(G1N)

Huvudområde:
GEU (Genusvetenskap)
PSA (Psykologi)
SAA (Socialt arbete)
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-13 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighetskrav.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra övergripande för förändringar i familjemönster under de senaste hundra åren i
en nordisk kontext,



2. redogöra för grunderna i hur psykologi, socialt arbete, genusvetenskap och sociologi har
närmat sig familjen som forskningsområde,
3. förklara några samhällsteoretiska och psykologiska teorier om familj och hur sådana
teorier kan vara användbara i arbete med familjer och
4. resonera om hur olika perspektiv på familjen kan jämföras, komplettera varandra och
värderas sinsemellan.

Innehåll
Kursen syftar till att vidga förståelsen av familjen och hur den fungerar i en nordisk kontext.
Lärare från psykologi, socialt arbete, genusvetenskap och sociologi ger sitt ämnes perspektiv
på fenomenet familj. Studenterna får en historisk bakgrund till familjens nuvarande former i
Norden, verktyg att förstå hur en familj fungerar och tar del av den senaste forskningen och
teorier på området från respektive ämnesdisciplin. Fyra områden som särskilt
uppmärksammas är föräldraskap, genus, lagstiftning och arbete med familjer. Även om
kursen främst fokuserar på historik, forskning och teorier om familjen, lägger den en grund
för framtida arbete med familjer till exempel inom skola, socialtjänst och diakoni. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom sju mindre individuella skriftliga inlämningar och
deltagande på minst 70% av kursens seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


