
Grundstudierna (25 sp) i ungdomsvetenskap består av följande kurser: 

- Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp  

- Delaktighet och politiskt intresse bland unga, 5 sp  

- Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp  

- Unga med risk för marginalisering, 5 sp  

- Konsten att samtala - grundläggande samtalsmetodik, 5 sp 

Delaktighet och politiskt intresse bland unga, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att analysera aktuella ungdomspolitiska frågor, så som politiskt intresse och aktivitet, 

på såväl internationell, nationell som lokal nivå. Kursen ger en översikt över aktuell forskning kring 

bl.a. nya former av politik och samhälleligt deltagande.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna diskutera aktuella ungdomspolitiska frågor och 

forskning kring ungdomars politiska beteende.  

Konsten att samtala - grundläggande samtalsmetodik, 5 sp  

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att ge studerande en övergripande bild av vilka olika delar ett professionellt samtal 

innehåller (samtalsstrukturen), vilka processer som pågår i ett samtal (samtalsdynamiken) samt 

vilken roll samtalsledaren har i samtalet. Speciell betoning ligger på professionella samtal med barn, 

unga och/eller deras föräldrar.  

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna  

Redogöra för olika teoretiska perspektiv på samtal och grundläggande processer i professionella 

samtal  

Kritiskt reflektera kring samtal och kommunikation i såväl teoretisk som praktisk bemärkelse  

Kunna analysera sin egen roll i det professionella samtalet utgående från sitt 

ämnesområde/yrkesområde och ha medvetandegjort sin egen kommunikativa förmåga. 

Unga med risk för marginalisering, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är 

det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning 

och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt 

statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen 

behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och 

det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt 

andra sätt att jobba med att förebygga utanförskap är en röd tråd i kursen.  

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs skall förväntas den studerande kunna  

- den studerande skall känna till de centrala begreppen  

- den studerande skall känna till utslagning som process samt riskfaktorer och främjande faktorer  

- den studerande skall känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst Finland) för att 

förhindra utslagning  

- den studerande skall känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i 

ungdomsgarantin  

- den unga skall känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap 

 



Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska 

symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, 

förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska 

störningar i ungdomsåren.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna  

1. Beskriva typiska psykiska störningar hos ungdomar   

2. Ta till sig forskningsresultat beträffande ungdomars psykiska hälsa  

3. Diskutera möjliga åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation 

Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ungdomars identitetsskapande och dagens 

ungdomskulturer, main stream och motståndskulturer. Därtill behandlas ungdomars användning av 

nya medier.  

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna redogöra för ungdomars identitetsskapande och för 

deras användning av nya medier samt diskutera och kritiskt granska litteratur i ämnet. 


