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Beslut

Denna kursplan är fastställd av prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen enligt gällande
delegation från institutionsstyrelsen 2017-03-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap. Därtill ska studenten ha godkänt resultat
(slutbetyg) på alla kurser från termin 1, samt kurserna Etnografisk metod och analys, 7.5 hp och Narrativ
analys: berättande om och av barn och unga, 7.5 hp, från termin 2.
Kursens uppläggning
Provkod
EX01
EX02

Benämning
Fältarbete
Individuell skriftlig uppgift

Högskolepoäng
12
3

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av att arbeta med och utveckla frågor kring barn och
ungdomar inom offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, företag eller andra former av organisationer.
Tyngdpunkten läggs vid integration av teoretiska och praktiska kunskaper baserat på aktuell forskning om
barn, unga och organisationer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för, analysera och reflektera över den egna praktikplatsens verksamhetsmål och arbetsuppgifter
utifrån aktuell forskning,
- reflektera över och redovisa insikter om de praktiska villkoren för att arbeta med frågor kring barn och
ungdomar utifrån organisationsteori,
- analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser relaterade till frågor av relevans för arbete med barn
och ungdomar, samt
- kritiskt reflektera över de praktiska erfarenheterna i förhållande till barns och ungas perspektiv.
Undervisning

Kursen genomförs huvudsakligen med obligatorisk närvaro enligt gällande arbetstider och efter anvisningar
från handledare och kursansvarig lärare samt regelbunden fältrapport och en individuell skriftlig uppgift.
Eventuell frånvaro prövas i varje enskilt fall.
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En skriftlig uppgift kring fältarbetet grundat i kursens litteratur inlämnas i slutet av kursen och
seminariebehandlas.
Obligatorisk närvaro med aktivt deltagande gäller vid samtliga seminarier under kursen. Frånvaro kan
kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras på följande vis:
- EX01 Fältarbete, 12 hp
- EX02 Individuell skriftlig uppgift, 3 hp
b) Betygssättning
Betygssättning på hel kurs, samt på examinationerna EX01 och EX02 sker enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
Kursen betygssätts av examinerande lärare vid Stockholms universitet. Handledaren för fältarbetet ska för
detta ändamål till kursansvarig intyga huruvida studenten varit aktivt närvarande.
c) Betygskriterier
Kursens betygskriterier anges i kursbeskrivningen.
d) Slutbetyg
För slutbetyg på kursen krävs betygsgraden G på samtliga examinationer, samt att alla uppgifter i kursen
enligt kursbeskrivningen är fullgjorda.
e) Omexamination och underkännande
Student som fått betyget G på examinationsuppgift får inte genomgå förnyad examination. Betyget godkänd
kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran.
Student som underkänts på examinationsuppgift EX02 två gånger i rad av en och samma examinator har rätt
att få annan examinator utsedd vid nästkommande examination, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan om detta ska göras till prefekt.
Student som underkänts i ordinarie praktik (EX01) har rätt att genomgå ytterligare en praktikperiod, dock inte
fler än två praktikperioder sammanlagt.
Former för omexamination preciseras i kursbeskrivningen. Möjlighet till omexamination ges minst en gång
per termin.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt denna kursplan under
en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen ersätter och kan inte ingå i samma examen som följande kurser:
- UB415F Genomförande av projektarbete/fältarbete, 22,5 hp
- UB422F Fältarbete, 22,5 hp
- UB446F Fältarbete inom barnets bästa och mänskliga rättigheter, 15 hp
Övrigt

Kursen är valbar inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.
Kurslitteratur

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

Sidan 2/2

