
UTBILDNINGSPLAN

Internationellt Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram, 120 hp 
Master in Child and Youth Studies, 120 HE credits 
____________________________________________________________________________

Programkod: SABUN
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap
Nivå: Avancerad nivå
Beslutad: 2018-10-11
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Barn- och ungdomsvetenskap:

BUL600, Barn och unga i digitala landskap, 7,5 hp, A1N 

BUK601, Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt, 7,5 hp, A1N 

BUM602, Barn, unga och migrationsprocesser, 7,5 hp, A1N 

BRI601, Barns och ungas rätt och inflytande, 7,5 hp, A1N 

FBU601, Familj, barn och ungdom, 7,5 hp, A1N 

TBU605, Tvärprofessionellt arbete med barn och ungdomar, 7,5 hp, A1N 

TBU602, Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning, 15 hp, A1N 

VBU603, Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning I, 7,5 hp, A1N 

VBU604, Vetenskaplig metod i barn- och ungdomsforskning II, 7,5 hp, A1F 

BUE600, Barn- och ungdomsvetenskapligt examensarbete I, 15 hp, A1E 

BUE710, Barn- och ungdomsvetenskapligt examensarbete II, 15 hp, A2E 

Valmöjligheter inom programmet

Termin 7 består av valbara kurser.
En av tre metodkurser på 7,5 hp (PAK601 Att producera och analysera kvantitativa data i 
barn- och ungdomsforskning, KBU600 Kvalitativ analys i barn- och ungdomsforskning och 
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EBU601 Etnografiska ansatser i barn- och ungdomsforskning) är valbar och platsgaranti ges 
på en av dem. Kursen kan bytas mot motsvarande metodkurs vid annat lärosäte efter 
godkännande av programansvarig.
Övriga 7,5 hp består av en valbar ämneskurs på avancerad nivå. Denna kurs kan läsas vid 
Högskolan Väst eller annat lärosäte, nationellt eller internationellt. Platsgaranti ges på kursen 
VAF600 Verksamhetsanalys och förändringsarbete. Om annan kurs väljes ska ansökan lämnas 
in via blankett och godkännas av programansvarig, i god tid innan kursstart. Den valfria 
kursens kursmål ska överensstämma med utbildningens lärandemål.

Inom huvudområdet: Barn- och ungdomsvetenskap:

VAF600, Verksamhetsanalys och förändringsarbete, 7,5 hp, A1N 

PAK601, Att producera och analysera kvantitativa data i barn- och ungdomsforskning, 7,5 hp, 
A1F 

EBU601, Etnografiska ansatser i barn- och ungdomsforskning, 7,5 hp, A1F 

KBU600, Kvalitativ analys i barn- och ungdomsforskning, 7,5 hp, A1F 

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.

Övriga föreskrifter
För att påbörja kursen BUE701 Barn- och ungdomsvetenskapligt examensarbete II, 15 hp 
krävs att studenten uppnått godkänt resultat i kursen BUE600 Barn- och 
ungdomsvetenskapligt examensarbete I, 15 hp. 

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål

Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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Lokala mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall vid utbildningens slut:
• visa bred kunskap om de lagar, regler och riktlinjer, såväl nationellt som 

internationellt, som reglerar barns rättigheter i samhälle, familj och olika 
verksamheter och hur de kan tillämpas i forskning och professionell praxis,

• visa fördjupade kunskaper om identitetsprocesser och hur dessa sammanhänger med 
olika sociala kategoriseringar så som genus, klass, etnicitet, funktionalitet och 
sexualitet,

• kritiskt kunna granska hur sociala normer skapas, förhandlas och transformeras i 
familjen, skolan och andra institutionella sammanhang där barn och unga vistas, och 
hur detta påverkar deras möjlighet till agens och delaktighet,

• visa fördjupad kunskap och handlingsberedskap inom något barn- och ungdoms
vetenskapligt område så som barn i segregerade boendemiljöer, kropp och sexualitet, 
pedagogiskt och socialpedagogiskt arbete i skolan eller i att leda utvecklingsarbete,

• visa fördjupad kunskap om hur olika professioner kan samverka samt kunna kritiskt 
diskutera olika bedömningar om insatser för att stödja och skydda barn och 
ungdomar i utsatta livssituationer,

• visa avancerade kunskaper om design-, metod- och kvalitetsfrågor i samhälls- och 
beteendevetenskaplig forskning och särskilt i förhållande till studier inom det barn- 
och ungdomsvetenskapliga området.

 

Färdighet och förmåga
Studenten skall vid utbildningens slut:
• visa förmåga att självständigt använda vetenskaplig kunskap om samspelet mellan 

individ, grupp och samhälle såväl i forsknings- och utvecklingsarbete som i 
professionellt arbete med barn och ungdomar,

• visa förmåga att såväl nationellt som internationellt kunna kommunicera 
ändamålsenligt om barn- och ungdomsvetenskaplig forskning med olika målgrupper, 
såsom vetenskapssamhället, olika yrkesgrupper och en intresserad allmänhet ,

• kunna identifiera vetenskapsteoretiska perspektiv och ställningstaganden i forskning 
inom det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet, samt föra välgrundade resonemang 
om forskningens kvalitet, generaliserbarhet och etiska värde,

• självständigt kunna använda forskningsmetoder relaterade till specifika 
vetenskapliga ansatser,

• självständigt och systematiskt kunna hantera olika dataproduktions- och 
analysstrategier som grund för forsknings- och utvecklingsarbete,

• kunna planera, genomföra och rapportera en empirisk studie som uppfyller 
vetenskapliga kvalitetskriterier och på ett kreativt sätt bidrar till 
kunskapsutvecklingen inom det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall vid utbildningens slut:
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• visa beredskap att verka för att barns och ungdomars intressen och behov tillvaratas 
och stärks i samhället och att deras delaktighet stärks på alla nivåer,

• visa beredskap att verka för att olika former av tvärprofessionellt arbete utvecklas 
med syftet dels att främja barns livsvillkor och social utveckling samt stödja och 
stärka enskilt barn och ungdom som befinner sig i utsatta livssituationer, dels att 
arbeta långsiktigt och förebyggande,

• visa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt dels i diskussioner med olika 
målgrupper inom och utom vetenskapssamhället och dels i värdering av olika 
metoder och modeller för arbete med barn och ungdomar,

• visa medvetenhet om och självständigt kunna hantera de särskilda metodteoretiska 
och etiska problem som är förknippade med vetenskaplig undersökning, tolkning 
och representation av barns erfarenheter och perspektiv, samt visa kunskap om vilka 
strategier som kan användas för att minimera effekten av dem.
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