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Kursbeskrivning 

Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och 
ungdomsvetenskap, 7,5 hp 

Avancerad nivå, helfart, inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 
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Lärare Tanja Joelsson, tanja.joelsson@buv.su.se 
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Kursens upplägg 
En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer 
åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är 

uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, 
exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

Närvaro  
Undantag görs från obligatorisk seminarienärvaro på grund av kravet för studenter att 
stanna hemma vid symptom på covid-19. Eftersom seminarierna inte har obligatorisk 

närvaro kommer inga kompletterande uppgifter att krävas av dig när du inte har möjlighet 
att delta på plats på seminarierna.  
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Examinationsuppgifter 

EXA 1: Individuell skriftlig uppgift, 6 hp 

Betygsskala: sjugradig, A-F.  

Instruktioner för examinationsuppgiften publiceras på Athena senast vid kursstart. 

Inlämning sker senast 2022-01-14 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena (gå in på: 
Planeringar>Examination> Individuell skriftlig uppgift). 

EXA2 Seminarieuppgifter, 1,5 hp 

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd.  

Seminarierna är examinerande och kräver ett förberett och aktivt deltagande. Den som inte 
deltar aktivt i tillräcklig omfattning eller är frånvarande från seminariet måste skriva en 
kompenseringsuppgift enligt ovan för att kunna erhålla godkänt betyg på EXA2. 

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. 

 

Omexamination 1 

EXA 1: Individuell skriftlig uppgift: 

Ladda upp omexaminationen Word-kompatibelt format i mappen Omexamination 1 på 
kursens Athenasida senast 2022-03-11, kl. 17.00. 

 

Omexamination 2 

EXA 1: Individuell skriftlig uppgift: 

Anmälan till omexamination två: Anmäl dig till omexaminationen genom att maila 
kursadministratör senast 18 juni. 

 

Inlämningsdeadline för omexamination två är 2022-08-19, kl. 17.00. Ladda upp 
omexaminationen i Word-kompatibelt format i mappen Omexamination 2 på kursens 
Athenasida. Mappen för omexamination två öppnar den 2022-06-10. 

  


