
KURSPLAN

Kurskod: BRI701

Barns och ungas rätt och inflytande, 7,5 hp
Children and young peoples’ rights and involvement, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-11-11
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för FN:s konvention om barns och ungas rättigheter genom att exemplifiera 

hur barn och ungas rätt och inflytande kommer till uttryck inom barn- och 
ungdomsrelaterad verksamhet exempelvis inom fritid, utbildning, vård, socialtjänst 
och rättsväsende,

• föreslå och argumentera för förändringar för att tillvarata barns och ungas rätt, 
inflytande och handlingsutrymme inom barn och ungdomsrelaterad verksamhet,

• exemplifiera och förklara hur barns och ungas rätt och inflytande tillvaratas 
nationellt och internationellt.

Behörighetskrav
Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie 
kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, 
pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap eller motsvarande samt 
engelska B, Engelska 6 eller motsvarande samt svenska 3.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom enskilda skriftliga uppgifter.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
BUR600
Kursen överlappar till 100% BRI601 och BRI600, vilket innebär att om en student har läst 
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BRI601, BRI600 eller BUR600 kan hen tillgodoräkna sig BRI701.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Barn- och ungdomsvetenskap
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