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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-08-27 och gäller från
vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva ledande teorier och grundläggande metoder som används inom forskning om ungdomars
relationer med andra ungdomar
- beskriva kontextuella influenser på ungdomars relationer med andra ungdomar
- tillämpa rådande teorier på ungdomars beteende i förhållande till deras relationer med andra
ungdomar
- redovisa en förståelse för forskningsresultat inom det deskriptiva och analytiska fältet om ungdomars
relationer med andra ungdomar.

Innehåll
-Modul 1: Ledande teorier om ungdomars relationer med andra ungdomar.
I den här modulen diskuterar vi olika perspektiv på relationerna, ledande teorier och grundläggande
metoder som används inom fältet, som t ex peer status, peer cluster/network theory, ecological theory,
peer pressure och andra förklaringsmodeller som handlar om bland annat mobbning och social
uteslutning, samband mellan kamratgruppen och droganvändning, men även vänskap och romantiska
relationer. Studenterna förväntas att självständigt lära sig de mest relevanta begreppen och
nyckeltermerna.

-Modul 2: Grundläggande former av mätmetoder inom ungdomars relationer med andra ungdomar
I den här modulen kommer vi att diskutera forskning som använder olika mätinstrument inom området
ungdomars relationer, som bl a. självrapportering och kamratrapportering Vi kommer att diskutera
olika interventioner som riktar sig mot att stärka relationer mellan ungdomar. Vi kommer att diskutera



forskningsartiklar inom fältet. Studenterna förväntas att självständigt lära sig de mest relevanta
begreppen och nyckeltermerna.

-Modul 3: Kontextuella influenser på kamratgruppen.
Här kommer vi att diskutera inflytandet av kontextuella faktorer på kamratgruppen, som familj, skola,
etnicitet och kultur. Ungdomars relationer står inte för sig själv utan verkar i en bredare kontext under
inflytande av var man bor, hur föräldrar behandlar barnet, Internet mm. Under den här modulen ingår
ett obligatoriskt seminarium om det aktuella ämnet.

-Modul 4: Vi kommer här att diskutera trender över tid i forskningen om ungdomars relationer.
Studenterna ska genomföra en mini-review med studier på ett område som rör ungdomars relationer.
Studenterna förväntas summera vad de har lärt sig från de tidigare modulerna.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom uppgifter som redovisas och diskuteras vid seminarier. Student som inte
uppfyllt kravet på närvaro kan för att bli godkänd på kursen istället lämna in en skriftlig redovisning
av sina reflektioner över det material som behandlats vid de missade seminarierna

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.
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