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Kursplan 
för kurs på forskarnivå 

Samtida teoretiska debatter i barn- och ungdomsvetenskap 7,5hp 

Contemporary theoretical debates in child- and youth studies 7.5 ECTS credits 

Kurskod:  UB30041 

Gäller från: HT20 

Fastställd:  2020-05-19 

Institution:  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Ämne:  Barn- och ungdomsvetenskap 

 

Beslut 

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 2020-05-19. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Antagen till utbildning på forskarnivå.  

 

Kursens innehåll 

Kursen introducerar samtida teoretiska debatter inom barn- och ungdomsvetenskap. Fokus 
är på hur inomvetenskapliga diskussioner och kritik har påverkat och förändrat synen på 
barn och unga och hur det i sin tur har förändrat forskningen med barn och unga. Kursen tar 
avstamp i centrala debatter kring en upplösning av dikotomier, relationalitet och aktuella 
debatter kring materialitet, temporalitet och kritik.  
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Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas forskarstuderande kunna: 

• Redogöra för och kritiskt diskutera samtida teoretiska strömningar och rörelser inom 
barn- och ungdomsvetenskap, 

• Kritiskt reflektera över hur teoretiska strömningar och teoriutveckling får 
konsekvenser för barn- och ungdomsvetenskapen, 

• Välja ut och analysera, reflektera och presentera en samtida central teoretisk 
begreppslig debatt inom barn- och ungdomsvetenskap 

• Problematisera centrala teorier med utgångspunkt i samtida empiriska samhälleliga 
fenomen 
 

Undervisning 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, samt muntlig och skriftlig presentation. 
Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner från kursansvarig. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Examinationsformer 

Deltagande i föreläsningar, seminarier, genomfört en muntlig och skriftlig presentation. 

Betygsskala 

Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: 
G = Godkänd 
U = Underkänd 

Betygskriterier 

För betyget godkänt ska forskarstuderande ha deltagit i seminarierna samt gjort en muntlig 
och en skriftlig presentation enligt de förväntade studieresultaten ovan.  

Omexamination och underkännande 

Forskarstuderande som inte har godkänts har möjlighet att komplettera inlämnat underlag 
inom tid som avtalas med kursansvarig.  
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Övrigt  

Kursen ges inom utbildning på forskarnivå.  

 

Kurslitteratur 

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