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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Kursplan
Individ, grupp och familj

Kurskod: SMGA02
Kursens
benämning:

Individ, grupp och familj
Individual, group and family

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-01-22 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Inom Socionomprogrammet (SGGEN) genomgångna kurser i termin 1 (30 hp).

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. definiera sociologiska, socialpsykologiska och psykologiska teorier och begrepp med
relevans för socialt arbete, samt redogöra för skillnaderna mellan dessa,
2. redogöra för den betydelse som globaliseringsprocesser har för individens utveckling,
samt för relationer i familj och samhälle,
3. redogöra för emotionernas sociala betydelse för mänskliga relationer,
4. problematisera normalitet och avvikelse i förhållande till utsatta livssituationer och
5. tillämpa mångfaldsperspektiv samt ett intersektionellt perspektiv i förhållande till
individer, grupper och familjer i utsatta livssituationer.



Innehåll
Kursen fokuserar på människan som individ, familje-, grupp- och samhällsmedlem och
behandlar hur individen utvecklas och socialiseras i relation till och i samspel med sin
omgivning över livsloppet. Sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk teoribildning
introduceras för att synliggöra vad som styr individens livslopp och utveckling, och hur man
kan förstå mellanmänsklig interaktion och samlevnad i relation till sociala och globala
processer. I kursen behandlas socialisationsprocesser, grupprocesser samt vilken betydelse
institutionaliserings- och globaliseringsprocesser har för individens utveckling, och dennes
relationer, i familjen och samhället. Olika perspektiv på individens utveckling, kris och
utveckling samt den sociala betydelse som emotioner/känslor har bearbetas. Normalitet och
avvikelse problematiseras, liksom social utsatthet gällande individer, grupper och familjer i
utsatta livssituationer, i ett livsloppsperspektiv. Barn, unga vuxna och familjer
uppmärksammas utifrån situation och behov. Gällande äldre vuxna och åldrandeprocesser är
utgångsläget den tredje och fjärde åldern. Genomgående betonas mångfald och det
intersektionella perspektivet (klass, kön/genus, sexualitet, ålder, religion och etnicitet) samt
särskilt utsatta livssituationer såsom att leva med fysiskt eller psykiskt funktionshinder,
arbetslöshet, missbruk och våld i familjen.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier, samt
vissa obligatoriska moment.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 - 3 examineras genom en skriftlig tentamen i grupp.
Lärandemål 2 - 5 examineras genom gruppuppgifter som presenteras och diskuteras på
seminarier. Aktivt deltagande på seminarierna krävs.
Lärandemål 1 - 5 examineras även genom en skriftlig individuell hemtentamen.

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.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i socionomprogrammet.


