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För kurs på forskarnivå 

 

 

Postperspektiv: teori och metodologi i utbildningsforskning 
samt barn och ungdomsvetenskap 
 
7,5 högskolepoäng 
 
Post Perspectives: theory and methodology in Educational and 
Child and Youth Studies  
 
7,5 ECTS credits 
 
 
 

Kurskod: UB30037 

Gäller från: VT 2018 

Fastställd: 2017-11-22 

Institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Ämne: Förskoledidaktik 
 
 

 
Beslut 
 

Denna kursplan är fastställd 2017-11-23 av prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen enligt gällande delegation från institutionsstyrelsen. 
  
 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
 

Antagen till utbildning på forskarnivå.
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Kursens innehåll 

 
Syftet med denna kurs är att få kunskap om och metodologiskt lära sig praktisera olika 

postperspektiv inom ramen för utbildnings och barn och ungdomsvetenskaps forskning. 

Innehållet inbegriper kunskap om hur posthumanistisk och feministisk, affirmativ kritisk 

forskning förhåller sig till och gör ett tillägg till andra samhällsvetenskapliga 

forskingsperspektiv inom utbildningsforskningen (inklusive förskoledidaktik) och i barn och 

ungdomsvetenskap. 

 

Förväntade studieresultat 
 

 visa kunskap om kunskap om hur posthumanistisk och feministisk, affirmativ kritisk 

forskning förhåller sig till och gör ett tillägg till andra samhällsvetenskapliga 

forskingsperspektiv inom utbildningsforskningen (inklusive förskoledidaktik) och i 

barn och ungdomsvetenskap. 

 visa en fördjupad och aktuell specialistkunskap inom området posthumanistisk och feministisk 

affirmativ-kritisk utbildningsforskning 

 visa fördjupad insikt om de behandlade teoriernas och metodologiernas såväl möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 

 visa praktiskt förtrogenhet med den vetenskapliga metodologierna inom kursens specialistfält 

och hur denna metodologi förhåller sig och utgör ett tillägg till andra metodologier 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet diskutera 

delar av den behandlade litteraturen i förhållande till det egna avhandlingsprojektet samt såväl 

skriftligt som muntligt presentera detta  
 

 
Undervisning 
 

Undervisningen sker i föreläsningsform, praktiska experimentella övningar, samt skriftliga och 

muntliga framställningar. 

 
 
Kunskapskontroll och examination  
 

Examinationsformer 
Skriftlig och muntlig framställning. 

 

Betygssättning 

Godkänd/icke godkänd 

 

Betygskriterier  

Betygskriterierna finns i studiehandledningen. 
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Omexamination och underkännande  

Kursen kan omexamineras efter överenskommelse med kursansvarig. 

 

 
Kurslitteratur 
Information om kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart. 
 


