
KURSPLAN

Kurskod: VBU601

Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning I, 7,5 hp
Research methods in child- and youth studies I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-10-17
Beslutande: 
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten:
• kunna föra välgrundade resonemang om hur forskningsmetoder och analysstrategier 

från olika discipliner och forskningstraditioner kan kombineras för att studera 
komplexa problem och företeelser inom det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet

• visa förmåga att kritiskt granska olika undersökningsmetoder relevanta för studier 
som involverar barn och ungdomar i olika kontexter, utifrån frågor om etik, validitet 
och generaliserbarhet

• kunna vid utformningen av en vetenskaplig undersökning som involverar barn och 
ungdomar ta hänsyn till deltagarnas ålder, mognad, och funktionalitet, samt andra 
förutsättningar av betydelse för deras deltagande i undersökningen.

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. Filosofie 
kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete 
och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap, omvårdnad och 
folkhälsovetenskap.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras dels genom två enskilda skriftliga uppgifter med koppling till olika 
undersökningsmetoder dels genom presentation av forskningsplan i relation till en väl 
avgränsad forskningsfråga inom barn-och ungdomsvetenskap.

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 
examinationsform.
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