
       

 

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18 
Gäller ht-08 

 
Familjesociologi, 7,5 högskolepoäng 
Family Sociology, 7,5 credit points 

 
Grundnivå 
 
Allmänt 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om familjen som social institution och 
dess relation till andra sociala institutioner. Kursen tar upp frågeställningar och problem 
kring det moderna föräldraskapet. 
 
Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med familj och familjebildning 
i ett komparativt och historiskt perspektiv samt ha kunskaper om förändringsprocessen 
inom den moderna familjen och kön i förändring. 
  
Innehåll 
Familj och familjebildning i ett historiskt och komparativt perspektiv  
Den moderna familjen och kön i förändring 
De nya familjerna – partnerskap, särbo, delsbo m fl 
Kommunikativa perspektiv på familjen/familjekretsen 
Familjen i litteraturen – ett litteraturvetenskapligt perspektiv 
Äktenskap och samlevnad i ett kristet/religiöst perspektiv 
Konflikter och maktförhållanden i familjen 
 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier 
  
Examination och betyg 
Examination sker i form av ett individuellt paper som behandlas vid ett seminarium.  
På kursen ges betygen Underkänd eller Godkänd.  
 
Kursvärdering 
Kontinuerlig utvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  

 

Kurskod: LFSA17 
Ämnesnivå:  A 
Utb.omr.: SA 
Ämneskod: SOA 



 
 
 

HLK KURSLITTERATUR 
 
 

Reviderad 080601    Ht 2008 
Familjesociologi, 5 poäng 
 
      Antal sidor 
Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (red): (2003) Nätverksfamiljen.   
Natur och Kultur     305  
 
Bäck-Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta (1997) Det moderna familjeskapet 
 – en studie av familj och kön i förändring. Natur & Kultur  224  
 
Giddens, Anthony (1995) Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det 
moderna samhället.  Doxa     185  
 
Roman, Christine (2004) familjen i det moderna – sociologiska sanningar och  
feministisk kritik. Liber     158  
 
Övrig litteratur: 
 
Välj en av följande böcker: 
 
Kievi, Katarina: Dansar Elias? Nej! 
Thydell, Johanna: I taket lyser stjärnorna 
Backman, Gunnel: Att trösta Fanny 
Gripe, Maria: Skuggan över stenbänken 
 

 


