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Kursbeskrivning 

Fältarbete inom Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp 

avancerad nivå, helfart, inom MASTERPROGRAMMET 
Kurskod: UB31MP 
Höstterminen 2021 

Kursansvarig Camilla Rindstedt, e-post: 
camilla.rindstedt@buv.su.se 

Kursadministratör Manilla Ernst, e-post: 
manilla.ernst@buv.su.se 

Lärare Magnus Kilger, e-post: 
magnus.kilger@buv.su.se 

Examinator Camilla Rindstedt, e-post:  
camilla.rindstedt@buv.su.se 

 

 

Kursens upplägg 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, upplägg och examinationer 
samt praktisk information kring kursen. Kursbeskrivningen utgår från och relaterar till 
kursplanen. 

Kommunikation under kursens gång sker via lärplattformen Athena. Kurssidan blir tillgänglig 
när du har registrerats på kursen. 

Schema 

Uppdaterat schema hittar du på kurshemsidan, eller genom att logga in via schema.su.se  
Ta för vana att kontinuerligt kolla schemat eftersom det kan ändras med kort varsel. 
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Registrering  

När du, senast 23/8, lämnat in blanketten ”Överenskommelse om Fältarbetsplats” till 
kursadministratör och kursansvarig har godkänt praktikplatsen så antar och registrerar 
kursadministratören dig på kursen – förutsatt att du uppfyller förkunskapskravet (se kursplan). 

 

Kursens innehåll och 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 for 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. 

 

Kursens upplägg 

Kursen genomförs huvudsakligen med obligatorisk närvaro vid praktikplats enligt gällande 
arbetstider och efter anvisningar från handledare och kursansvarig lärare samt genom 
seminarier, föreläsningar, regelbunden fältrapport och en individuell skriftlig uppgift.  

Sammanlagda arbetstiden vid praktikplatsen ska motsvara cirka 32 timmar i veckan under 8 
veckor. Eventuell frånvaro prövas i varje enskilt fall. 

En skriftlig uppgift kring fältarbetet grundat i kursens litteratur inlämnas i slutet av kursen och 
seminariebehandlas. Obligatorisk närvaro med aktivt deltagande gäller vid kursens seminarier 
(se schema). Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. 

I kursen används APA som referenssystem, se manual på Athena. 
 

Litteratur 

Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart. 
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Innehåll 

Kursen pågår under den första hälften av höstterminen, det vill säga den 30 augusti–31 
oktober. Kursen kan också förläggas under annan tid om tillstånd för det ges från institutionen 
och från praktikplatsen. 

Överenskommelse om praktikplats. Innan praktiken börjar ska kursansvarig lärare godkänna 
studentens val av praktikplats. Studenten ska därför senast 1 vecka före praktikens start lämna 
in ifylld och undertecknad blankett till kursadministratör, ”Överenskommelse om praktikplats”. 
Vänligen observera att blanketten även ska undertecknas av handledare på praktikplatsen. 
Blanketten finns på Athena-sidan. Det finns även en version på engelska. 

Om du är på flera praktikplatser inom ramen för kursen så ska du beskriva det i ett medföljande 
brev eller per e-post samt lämna in en blankett om ”Överenskommelse om praktikplats” för 
varje praktikplats och senast 1 vecka innan du startar på den aktuella praktikplatsen.  

Skriftlig redogörelse. En individuell skriftlig uppgift inlämnas till kursansvarig i slutet av 
praktiken samt redovisas muntligt och diskuteras vid sista seminariet. Se mer information 
nedan. 

Obligatoriska seminarier. Seminarierna 1 och 2 är obligatoriska. Undervisningen sker via Zoom.  
Vid seminarierna krävs aktivt och förberett deltagande. Frånvaro kan kompenseras skriftligt 
enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Seminarier 1 och 2 kräver förberedelser och detta 
beskrivs nedan. 

Se schema för tider. Vänligen kontrollera schemat regelbundet för eventuella ändringar. 

 

Föreläsning 1 

Föreläsningens titel: Introduktion till organisationsteori  

Föreläsare: Magnus Kilger 

Innehåll: I den inledande föreläsningen introduceras organisationsteori i förhållande till barn 
och barndom, med exempel på hur organisationer närmar sig, inkluderar och fokuserar på barn 
och unga. Möjligheter till att teoretisera och förstå samtida organisationer berörs.  

Seminarium 1 

Seminariets titel: Introduktion till organisationsteori 
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Lärare: Maguns Kilger 

Innehåll: seminariet grundar sig i läsning av litteraturen. Närmare detaljer och instruktioner 
kring detta ges vid föreläsningen den 1/9. 

Litteratur:  

Cardell (2018) 

Czarnaiawska (2017) 

Kavanagh (2013) 

Rowlinson et al. (2014)  
 
Thomas et al. (2014)  

 

Seminarium 2 

Seminariets titel: Presentation av praktiken 

Lärare: Camilla Rindstedt 

Innehåll: Vid detta seminarium redovisar kursdeltagarna sina erfarenheter av och reflektioner 
kring praktiken muntligt. (Detta kan göras under pågående praktik eller efter avslutad praktik, 
beroende på hur din praktik förlagts.) Studenten ska vid redovisningen berätta om 
praktikplatsens organisation och verksamhet, om sina uppgifter under praktiken samt på vilket 
sätt organisationen arbetar med frågor som rör barn och unga.  

Seminariet är öppet för allmänheten. Handledare och kollegor från praktikplatsen liksom 
masterstudenter på termin 1 är särskilt inbjudna att delta på detta seminarium. Mer 
information läggs ut på kurshemsidan senast två veckor före seminariet. 

Litteratur: Valfri. 

Utöver detta ingår praktik på praktikplats med obligatorisk närvaro. 

 

Närvaro 

Praktik har obligatorisk närvaro (se ovan). 



 Kursbeskrivning Fältarbete inom Barn- och ungdomsvetenskap Hösten 2021  

5(7) 

 

Obligatorisk närvaro gäller vid Seminarierna 1 och 2, se ovan. Frånvaro vid Seminarium 1 kan 
kompenseras genom att skriftligt redogöra för litteratur, för egna kritiska reflektioner kring 
praktiken och litteraturen och för lägesrapport om praktiken. Frånvaro vid Seminarium 2 kan 
kompenseras genom att skriftligt redogöra för en kritisk granskning av en annan students 
individuella skriftliga uppgift. Kontakta kursansvarig lärare vid frånvaro. Kompensationer för 
frånvaro lämnas i Athena senast två veckor efter missat seminarium. 

 

Examination 

 

EXA01 Fältarbete, 12 hp 

G. Godkänd. Genomförd praktik styrks genom intyg från handledaren. Praktikplatsen är godkänd 
av kursansvarig. 

U. Underkänd. Genomförd praktik styrks inte genom intyg från handledaren och/eller 
praktikplatsen är inte godkänd av kursansvarig. 

EXA02 Individuell skriftlig uppgift, 3 hp 

Det ingår en individuell skriftlig uppgift där du integrerar teoretiska och praktiska kunskaper om 
barn, unga och organisationer samt fokuserar på din praktik. Du ska basera din skriftliga uppgift 
på kurslitteraturen (valfritt vilka delar) och på dina erfarenheter från praktiken. Använd 
litteraturen för att förstå och kritiskt granska praktiken. Välj den litteratur som du tycker bäst 
kan bidra till detta. Reflektera också över hur dina erfarenheter från praktiken skulle kunna 
berika forskningen. 

I uppgiften ska det utöver ovanstående ingå att du redogör för, analyserar och kritiskt 
reflekterar över:  

- praktikplatsens mål och arbetsuppgifter,  

- praktiska villkor för att arbeta med frågor kring barn och unga utifrån organisationsteori,  

- komplexa företeelser av relevans för arbete med barn och unga samt  

- dina praktiska erfarenheter under praktiken i förhållande till barns och ungas perspektiv. 

Texten skall vara cirka 6 sidor, 1½ radavstånd, 12 punkter. Referenssystemet APA skall användas. 
Den skriftliga utvärderingen lämnas in Athena senast den 29 oktober 2021.  

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används antiplagieringssystemet Urkund och 
kompletterande sökmotorer. I denna kurs sker kontroll för samtliga inlämningsuppgifter.  
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G. Godkänd. Den individuella skriftliga uppgiften integrerar teoretiska och praktiska kunskaper 
om barn, unga och organisationer med fokus på studentens erfarenhet från praktiken. 
Kurslitteraturen används för att förstå och kritiskt granska praktiken. Uppgiften innehåller en 
reflektion över hur erfarenheter från praktiken skulle kunna berika forskningen. Uppgiften 
innehåller vidare en redogörelse för, analys av och kritisk reflektion över: praktikplatsens mål 
och arbetsuppgifter, praktiska villkor för att arbeta med frågor kring barn och unga utifrån 
organisationsteori, komplexa företeelser av relevans för arbete med barn och unga samt 
erfarenheterna under praktiken i förhållande till barns och ungas perspektiv. 
 
Texten är strukturerad och välskriven med tillfredställande referenshantering.  
 
U. Underkänd. Den individuella skriftliga uppgiften innehåller inte på tillräcklig nivå och/eller i 
tillräcklig omfattning redogörelser för, analys av och/eller reflektion kring: integration av 
teoretiska och praktiska kunskaper om barn, unga och organisationer med fokus på erfarenhet 
från praktiken, hur erfarenhet från praktiken skulle kunna berika forskningen, praktikplatsens 
mål och arbetsuppgifter, praktiska villkor för att arbeta med frågor kring barn och unga utifrån 
organisationsteori, komplexa företeelser av relevans för arbete med barn och unga samt 
erfarenheterna under praktiken i förhållande till barns och ungas perspektiv. Kurslitteraturen 
används inte eller används inte tillräckligt väl för att förstå och kritiskt granska praktiken.  
 
Texten är inte tillräckligt strukturerad och/eller välskriven. Referenshanteringen är 
otillfredsställande. 
 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter sista inlämningsdatum. Betyget 
publiceras på mitt.su.se. Återkoppling fås via Athena. 

Omexamination 

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

Observera särskilt vad som gäller vid underkänd praktik.  

 

Omexaminations tillfälle 1 

Anmälan till omexaminationen: anmäl dig till omexaminationen genom att maila 
kursadministratören senast den 211204. 

Inlämningsperiod för omexaminationen: Omexaminationen kan lämnas in under perioden 
211210-211221. 
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Möjligheten till omexamination gäller EXA02 samt eventuella kompletteringsuppgifter för 
seminariefrånvaro. Uppgiften för EXA02 och för seminariekompletteringar är samma som till 
ordinarie examination och lämnas in via kursens Athenasida. 

 Omexaminations tillfälle 2 

Anmälan till omexaminationen: anmäl dig till omexaminationen genom att maila 
kursadministratören senast den 220207. 

Inlämningsperiod för omexaminationen: Omexaminationen kan lämnas in under perioden 
220211-220222. 

 OBS! Studenten meddelar kursansvarig per e-post när omexaminationen eller komplettering av 
frånvaro är inlämnad i Athena. 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter sista inlämningsdatum. Betyget 
publiceras på mitt.su.se. Återkoppling fås via Athena.   

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, 
samt fullgjord närvaro. 


