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Kursplan 
för kurs på forskarnivå 

Klassiska teorier i barn- och ungdomsvetenskap 7,5 högskolepoäng 

Classical theories in child and youth studies 7.5 ECTS credits 

Kurskod:  UB30039 

Gäller från: HT20 

Fastställd:  2020-05-19 

Institution:  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Ämne:  Barn- och ungdomsvetenskap 

 

Beslut 

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 2020-05-19. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Antagen till utbildning på forskarnivå.  

 

Kursens innehåll 

Kursen introducerar teori kring barn och unga samt barn- och ungdom, med ett fokus på 
tvärvetenskapliga studier. Betoning ligger på historisk teoribildning inom samhällsvetenskap 
och kulturstudier. Kursens primära fokus ligger på centrala teoretiska diskussioner i forskning 
om barn- och barndom, särskilt kring utveckling, socialisation, ålder, generation och 
aktörskap. Även teorier som varit historiskt centrala inom ungdomsforskning diskuteras, 
särskilt kring transition, subkultur och post-subkultur. 
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Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• redogöra för historiska teoribildningar om barn och unga, 
• redogöra för, och kritiskt granska historiskt centrala begrepp och perspektiv inom 

barn- och ungdomsvetenskap, 
• analysera och reflektera kring ett centralt begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap 

med anknytning till det egna forskningsprojektet. 
 

Undervisning 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt självstudier. Frånvaro ska 
kompenseras enligt instruktioner från kursansvarig. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Examinationsformer 

Deltagande i föreläsningar, seminarier, och författande av individuellt paper. 

Betygsskala 

Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: 
G = Godkänd 
U = Underkänd 

Betygskriterier 

För betyget godkänt ska forskarstuderande ha deltagit i seminarierna samt lämnat in ett paper 
som behandlar kurslitteraturen enligt de förväntade studieresultaten ovan.  

Omexamination och underkännande 

Forskarstuderande som inte har godkänts har möjlighet att komplettera inlämnat underlag 
inom tid som avtalas med kursansvarig.  
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Övrigt  

Kursen ges inom utbildning på forskarnivå.  

 

Kurslitteratur 

Information om kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före 
kursstart. 
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