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Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:
• kunna analysera förutsättningar för barn och unga i samband med 

migrationsprocesser, dels i ett rättighetsperspektiv, dels i ett historiskt perspektiv
• visa förmåga att problematisera migrationsprocessers betydelse för barn och ungas 

levnadsvillkor, identitet och framtidsmöjligheter i Sverige och Europa
• visa förmåga att kritiskt diskutera olika begrepp, problemställningar och teoretiska 

perspektiv kopplade till transnationalitet och kulturell mångfald
• kunna analysera hur strukturella, ideologiska och sociala förhållanden i 

mottagarsamhället påverkar barns och ungdomars hälsa, utveckling och lärande
• kunna analysera och diskutera barns och ungas informella organisering och 

kulturella uttrycksformer i mångkulturella samhällen

Behörighetskrav
Lärarexamen om minst 180 hp, varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller 
motsvarande om minst 15 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, varav ett 
självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp eller filosofie 
kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete 
och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och 
folkhälsovetenskap.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av enskild uppgift i samband 
med tre seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av hemtentamensuppgift vid ett 
avslutande seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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 
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Överlappar annan kurs

Kursen överlappar till 100% BUM601, BUM702 och BUM602

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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