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Course Name: Stuck in the present? The life-course and the transition to
adulthood in the 21th century
Course Number:
Goals:
What does it mean to be an adult? Fifty years ago, an average 22 years old in an
industrialized country was already married, with a child and a mortgage. Today,
achieving social indicators of adulthood such as: completing higher-education, leaving
one's parents' home, financial independence, starting a family, buying an apartment lengthens, delays, becomes fragmented or disappears completely. At the same time,
alternative markers of adulthood and new stages in the life course appear - the trip
abroad, living alone in the city, self-exploration and personal fulfillment etc.,.
This course will focus on the process of entering adulthood from a sociological
perspective, which views the life-course and adult identity as a historical-social product
shaped by social institutions such as the modern state, the labor market, the family. At
the center of the first semester will be the undermining of the traditional life-course and
the emergence of the "choice biography" and its content. In the second semester we will
focus on the recent disillusionment and disappointment with the new reality of life and
the unique hardships of today's young. The course will combine sociological studies,
media materials, cultural works, and critical observation of students' life experience.

Course Chapters:
First Semester

A theoretical and historical introduction
Lesson 1 – The life-course as a social institution
Lesson 2 - The rise and fall of the first modern order
Lesson 3 - The cultural script of the "traditional" life-course
The first rift - the undermining of the traditional life-course and the ideal of choice
biography
Lesson 4 - From rigid modernity to liquid modernity
The various ideals and appearances of the new course of life
Lessons 7-8 - Look for me in India or Tel Aviv. The new sites of self-exploration
Lesson 9 - Not just a job. A career! Self-expression in a flexible labor market
Lesson 10: Marriage and relationships - from a social contract to a therapeutic site
Choice biography as a class privilege?
Lesson 11: Who delays and who is in a hurry: ethno-class differences in entering adulthood.
Lesson 12 – "Give trance a chance" - a counter-culture of young people from the periphery?
Lesson 13 - Summary and Discussion

Second Semester

The second fraction - the price and burden of the new life-course
Lesson 1 - The bubble explodes: the bursting of the high-tech bubble and the housing crisis
Llessons 2 -3- Vulnerability in the labor and housing markets
Lesson 4 - The Social Protest as generational protest
Freedom or burden - the Internet from liberation to oppression?
Lesson 5 - Between freedom of choice and inability to choose: dating sites and the vulnerable
self
Lesson 6 - The Internet is a vehicle for self-expression as a tool for corporate and government
control
Requirements:
Lesson 7 - Summarizing Topic: What Now? On the rewriting of mature identity in the twentyfirst century
Lessons 8-13: Students presentations of their final paper topics and feedback

Components of final grade
Term papers - one final paper 100%
Final exam
Total
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