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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• identifiera ett problemområde och motivera en eller flera forskningsfrågor av 

relevans för barn- och ungdomsvetenskap,
• självständigt söka, kritiskt granska, sammanställa och diskutera forskning inom ett 

avgränsat område,
• visa fördjupade kunskaper inom delar av det barn och ungdomsvetenskapliga 

områdets vetenskapliga grund,
• redovisa och motivera val av teori i förhållande till forskningsfrågan i det egna 

uppsatsarbetet samt diskutera dess möjligheter och begränsningar,
• avrapportera sammanställningen med ett korrekt och för det vetenskapliga området 

adekvat språk,
• kritiskt och självständigt försvara den egna studien samt diskutera andras 

vetenskapliga arbete,
• visa medvetenhet om och på ett fördjupat sätt reflektera över forskningsetiska 

principer med särskild relevans för barn och unga.

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.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom ett individuellt och skriftligt examensarbete om 15 hp samt 
respondentskap och opponentskap vid ett avslutande seminarium.

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: Undervisningen bedrivs på engelska.
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Rätten till handledning gäller under den termin studenten går examensarbetskursen.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Överlappar annan kurs
BUE700

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Huvudområde(n)
Barn- och ungdomsvetenskap
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