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Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt, 7,5 hp
Literature review in child and youth studies, 7,5 HE credits 
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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• ge exempel på olika slags kunskapsöversikter och hur de används som grund för 

utformning av policy, praxis och fortsatt forskning,
• diskutera vilka möjligheter och begränsningar som är förknippade med principen för 

evidensbaserad praktik, särskilt i arbete med barn och ungdom,
• systematiskt söka litteratur i relevanta databaser, samt kritiskt granska skilda 

informationskällors vetenskapliga trovärdighet,
• analysera och strukturera ett komplext skriftligt material som svar på en 

vetenskaplig forskningsfråga,
• självständigt redogöra för kunskapsläget inom ett avgränsat fält i barn- och 

ungdomsvetenskap och därvid identifiera och diskutera olika teoretiska och 
metodologiska perspektiv.

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 6 eller motsvarande samt Svenska 3.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av enskild uppgift

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge grunderna i att söka, sammanställa och formulera aktuella 
kunskapsöversikter inom barn- och ungdomsvetenskap, som kan ligga till grund för 
utformning av policy, praxis och fortsatt forskning
Genom översikten ges fördjupad kunskap och en rådande överblick över det aktuella 
forskningsfältet.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: BUK701

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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
BUK601
Kursen överlappar till 100% även KUO600, vilket innebär att om en student har läst KUO600 
eller BUK601 kan hen tillgodoräkna sig BUK701.

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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