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Basfakta 
Program: Masterprogram i Child Studies 
Examen: Magisterexamen (60 hp), Masterexamen (120 hp) 
Antal nybörjarplatser per år:  
2014, 2016–2019: 20 platser 
2020, 2021: 25 platser 
 
Sammanfattande beskrivning av programmet 
Masterprogrammet i Child Studies är en tvåårig internationell distansutbildning som kombinerar 
online-undervisning med kortare perioder campusförlagd utbildning. Dess huvudområde är Barn, ett 
tvärvetenskapligt område mer känt under de engelska benämningarna Child Studies eller Childhood 
Studies. Programmet förbereder studenter för vidare akademiska studier och för forsknings- och 
utvecklingsarbete inom myndigheter och organisationer, vilkas arbete på ett eller annat sätt berör 
barnfrågor. Examen på programmet kan tas efter ett år (magisterexamen) eller två år 
(masterexamen). Båda åren avslutas därför med en uppsats om 15 hp. 
 
Länk till aktuell utbildningsplan 
https://liu.se/studieinfo/en/program/f7mch/4834  
 
Länk till programplanen 
https://liu.se/studieinfo/program/f7mch/4834  
 
Om arbetet med kvalitetsrapporten 
Programansvarig introducerade LiUs kvalitetssäkringsarbete, mallen för kvalitetsrapporten och 
matriserna för kursansvariga på ett programmöte den 6/10 2020. På detta möte presenterade 
programansvarig också ett förslag till tidsplan för arbetet med kvalitetsrapporten som efter vissa 
revideringar spikades. Ett utkast till ungefär halva rapporten presenterades och diskuterades på 
programmötet den 3/11 2020 och kursansvariga ombads att bidra med kommentarer och exempel 
från de egna kurserna. Ett utkast på hela rapporten minus den del som behandlar matrisen 
presenterades och diskuterades med kursansvariga på ett programmöte den 1/12 2020. Vid detta 
möte enades vi också om ett sätt att arbeta med matrisen. Varje kursansvarig ombads fylla i dels 
fakultetens matris, och dels en kursspecifik matris för att dokumentera hur examinationsformer och 
lärandeaktiviteter harmonierade med lärandemålen för varje enskild kurs. Deadline för detta arbete 
sattes till den 23/2 2021 och den 16/2 erbjöds kursansvariga ett resurstillfälle för att diskutera frågor 
som uppstått i arbetet med matriserna tillsammans med programansvarig. Kursansvariga ersattes 
med två timmar per kurs för detta arbete. Med hjälp av de inkomna matriserna skrev 
programansvarig sedan den delen av rapporten som berör måluppfyllelsen. Rapporten diskuterades 
sedan på ett programrådsmöte med en studeranderepresentant, en lärarrepresentant, studierektor 
och en extern representant. Efter programrådsmötet och ytterligare revideringar inbjöds 
kursansvariga ytterligare en gång att kommentera på rapporten vid ett programmöte den 6/4 2021. 
  

https://liu.se/studieinfo/en/program/f7mch/4834
https://liu.se/studieinfo/program/f7mch/4834
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Nyckeltal 
 
Söksiffror 
Tabell 1 Antal förstahandssökande (webbanmälningar) 2016–2021 i urval 1 

Termin Antal 
förstahandssökande i 

den internationella 
antagningsomgången 

Andel 
förstahandssökande i 

den internationella 
antagningsomgången 

Antal 
förstahandssökande i 

den svenska 
antagningsomgången 

Andel 
förstahandssökande i 

den svenska 
antagningsomgången 

ht16 160 40% -  
ht17 173 44% -  
ht18 209 48% -  
ht19 172 49% -  
ht20 134 40% 31 38% 
ht21 172 49% -  

 
Kommentar: Söktrycket till programmet är högt och programmet har stängt för sen anmälan i mitten 
av januari de tre senaste åren. Andelen förstahandssökande av det totala antalet webbanmälningar i 
urval 1 har stadigt varit mellan 40 och 49%, något lägre i den svenska antagningsomgången som 
programmet deltog i 2020. På grund av det goda söktrycket har programmet utökat sitt platsantal 
från 20 till 25 platser (2020) och planerar att utöka till 30 platser 2022. 
 
Genomströmning 
Tabell 2 Genomsnittligt antal registrerade studenter per termin 2014, 2016–20201 

Termin Genomsnittligt antal 
registrerade studenter 

per termin 

Procent av antalet 
registrerade studenter 

på termin 1 

1 38 100% 
2 28 77% 
3 15 39% 
4 11 33% 

 
Kommentar: Studenterna antas till programmets båda år. De tillfrågas i slutet av maj om de planerar 
att fortsätta sina studier på programmet eller avsluta med en magisterexamen efter ett år. 
Majoriteten av studenterna svarar då att de planerar att fortsätta på år 2. I realiteten är det dock 
mindre än hälften av de studenter som startar programmet som fortsätter på år 2. Till viss del 
förklaras detta med behörighetskraven för termin 3 (45 hp). En annan förklaring är att en stor andel 
av programmets studenter har andra tidskrävande sysselsättningar vid sidan av studierna som är 
svåra att kombinera med heltidsstudier i längden.  
 
Tabell 3 Genomsnittlig poängproduktion per termin av andel aktiva studenter (antagna 2014, 2016–
2018)1 

Termin Genomsnittlig 
poängproduktion per 

termin. Totalt 

Genomsnittlig 
poängproduktion per 

termin. Kvinnor 

Genomsnittlig 
poängproduktion per 

termin. Män 
1 19 20 17 
2 22 22 27 
3 24 25 18 
4 19 19 19 

 
1 Programmet hade ingen antagning 2015. 
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Kommentar: Den genomsnittliga poängproduktionen är relativt jämnt fördelad över terminerna. Den 
något lägre siffran på termin 1 kan troligen förklaras med en del tidiga avhopp från programmet, d v 
s studenter som registrerar sig men sedan inte tar några poäng alls. Termin 2 och 4 är uppsatskurser. 
För studenter som inte blir färdiga med dessa kurser sänks poängproduktionen på dessa terminer 
betydligt. 
 
Examina 
Det är möjligt att avsluta utbildningen med en magisterexamen efter ett år (60 hp) och en 
masterexamen efter två år (120 hp). 
 
Tabell 4 Antal examina och studenter som genomfört utbildningen 

Startår Antal studenter som 
har 120 hp och tagit 
ut examen 

Antal studenter 
som har 120 hp 
men inte tagit ut 
examen 

Antal studenter 
som har 60 hp och 
tagit ut examen 

Antal studenter 
som har 60 hp 
men inte tagit ut 
examen 

Antal studenter 
som har tagit 
eller skulle kunna 
ta ut en examen 
(60 eller 120 hp)* 

2014 9 (7K, 2M) 0 12 (8K, 4M) 2 (2K, 0M) 18 
2016 10 (10K, 0M) 1 (1K, 0M) 10 (8K, 2M) 0 19 
2017 2 (2K, 0M) 0 11 (9K, 2M) 5 (4K, 1M) 17 
2018 4 (4K, 0M) 0 15 (14K, 1M) 3 (3K, 0M) 19 
2019 - - 4 (4K, 0M) 9 (9K, 0M) 13 

K = kvinnor, M = män 
* En student kan ta ut två examina, en magisterexamen efter ett år på utbildningen och en masterexamen efter två år. Det 
totala antalet examina kan därför överstiga det totala antalet studenter med examen från programmet. Här anges det 
totala antalet studenter som har eller skulle kunna ta ut en examen.  

 
Kommentar: Tabellen visar att antalet studenter som tar en tvåårig examen från programmet är 
relativt låg och skiftar betydande mellan olika kullar. Då ett inte obetydligt antal studenter återupptar 
sina studier efter ett längre uppehåll kan siffrorna för studenter med startår 2017 och 2018 
emellertid fortfarande stiga. Antalet studenter som tar ut en examen efter ett år är betydligt högre. 
Medan en del studenter siktar på en ettårig examen från start, blir möjligheten att ta ut en examen 
efter ett år för andra studenter en chans att få med sig ett examensbevis från programmet om de 
måste avbryta studierna tidigare än planerat. Det kan emellertid också vara så att det faktum att det 
går att ta en examen efter ett år minskar incitamentet för att avsluta det andra året. Insatsen för 
studenter på en distansutbildning är generellt sett lägre än för studenter som har flyttat till en 
studieort och/eller ägnar sig på heltid åt sina studier. Det är också lättare för studenter på en 
distansutbildning att pausa sina studier eller att avsluta dem i förtid om livet i övrigt kräver det, och 
särskilt om det är möjligt att ta en examen efter ett år. Utöver de studenter som har tagit ut en 
examen har ytterligare ett antal studenter tillräckligt många poäng för att kunna ta ut en examen. 
Sannolikt planerar dessa studenter att trots allt avsluta sina studier på det andra året i ett senare 
skede. Om alla studenter som har tagit, eller skulle kunna ta ut en examen (ettårig eller tvåårig), 
summeras är antalet strax under 20 per kull (se högerkolumnen i tabellen). 
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Resultat och analys av data från kursvärderingssystemet 
Tabell 5 Resultat från Evaliuate för samtliga kurser VT 2020 och HT 2020 

 Svarsfrekvens 
Lärandeaktiviteter 
relevanta för 
kursmål 

Överensstämmelse 
med kursplanen Helhetsbetyg 

Introduction to Child 
Studies, 736A25 (HT 2020) 

32% 
 

4,7 4,8 4,3 

Historical perspectives on 
Children and Childhood, 
736A26 (HT 2020) 

53% 4,3 4,2 3,9 

Anthropological 
perspectives on Children 
and Childhood, 736A27 (HT 
2020) 

47% 3,8 4,1 3,4 

Sociological perspectives 
on Children and Childhood, 
736A28 (HT 2020) 

33% 4,0 4,0 3,5 

Research Methods in Child 
Studies, 736A29 (VT 2020) 

42% 4,3 4,7 4,3 

Children’s Rights, 736A30 
(VT 2020) 

23% 4,5 4,3 4,5 

Master’s Thesis (one year), 
736A41 (VT 2020) 

39% 4,4 4,5 4,6 

Children, Parents and 
Family Life, 736A32 (HT 
2020) 

53% 4,8 4,5 4,6 

Children, School and 
Education, 736A40 (HT 
2020) 

38% 4,8 4,6 4,5 

Children, Migration and 
Transnational Childhoods, 
736A34 (HT 2020) 

38% 4,5 4,8 4,6 

Children, Gender and 
Sexuality, 736A33 (HT 
2020) 

25% 5,0 5,0 4,4 

Research Methods and 
Epistemology in Child 
Studies, 736A36 (VT 2020) 

36% 3,8 4,0 3,8 

Children’s Health and 
Development in a Global 
World, 736A37 (VT 2020) 

36% 4,5 4,8 4,0 

Master’s thesis (two year), 
736A38 (VT 2020) 

33% 4,3 4,3 4,0 

 
Kommentar: Svarsfrekvensen varierar mellan 25% och 53% på olika kurser, men är överlag relativt 
låg. Det är svårt att veta vad det beror på. Det finns emellertid en positiv trend. Den genomsnittliga 
svarsfrekvensen på kurserna ht 2019 var 27%, på kurserna vt 2020 34% och på ht 2020 41%. Vi 
hoppas att incitamentet för att fylla i kursvärderingen ökar i takt med att kursansvariga mer 
konsekvent återkopplar till kursvärderingar kursrummen, men behöver hitta fler strategier för att 
öka svarsfrekvensen. 
 
Helhetsbetygen på programmets kurser brukar ligga på över 4,0 (i genomsnitt 4,02 för samtliga 
kurser ht 2019, i genomsnitt 4,26 för samtliga kurser vt 2020). HT 2020 fick dock flera kurser på 
termin 1 under 4,0 i helhetsbetyg. Denna studentgrupp har beskrivit brister i interaktionen med såväl 
lärare som andra studenter. De utgör också den kull som fick börja sina studier utan den 
campusperiod som brukar inleda programmet. Den uteblivna interaktionen med lärarna och 
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medstudenterna på campus i början av utbildningen kan ha påverkat deras upplevelse av 
kommunikationen på resterande kurser negativt. 
 
Budget 
Tabell 6 Antal kronor respektive timmar fördelat per kurs år 2020.  

 

Antal HP 
Estimerat antal 
studenter Budget i SEK 

Budget 
omräknad i 
timmar* 

Introduction to Child Studies, 736A25, 
T1 7,5 33 106 593 100 
Historical perspectives on Children and 
Childhood, 736A26, T1 7,5 30 98 593 92 
Anthropological perspectives on 
Children and Childhood, 736A27, T1 7,5 28 97 593 91 
Sociological perspectives on Children 
and Childhood, 736A28, T1 7,5 28 97 593 91 
Research Methods in Child Studies, 
736A29, T2 7,5 25 94 593 88 
Children’s Rights, 736A30, T2 
 7,5 25 93 593 87 
Master’s Thesis (one year), 736A41, T2 
 15 23 504 593 472 
Children, Parents and Family Life, 
736A32, T3 7,5 15 75 593 70 
Children, School and Education, 
736A40, T3 7,5 15 75 593 70 
Children, Migration and Transnational 
Childhoods, 736A34, T3 7,5 15 75 593 70 
Children, Gender and Sexuality, 
736A33, T3 7,5 15 75 593 70 
Research Methods and Epistemology in 
Child Studies, 736A36, T4 7,5 12 71 593 67 
Children’s Health and Development in 
a Global World, 736A37, T4 7,5 12 71 593 67 
Master’s thesis (two year), 736A38, T4 
 15 10 224 593 210 

* Beräknat på timlönen 1069 SEK. 
 
Kommentar: 
Mastersprogrammet i Child Studies är en relativt liten utbildning (budgeten ovan är beräknad på 20 
platser) och samtliga kurser är HumSam-klassade. Det innebär att varje enskild kurs har en relativt 
liten budget, och därmed ett begränsat antal lärartimmar till sitt förfogande. Samtidigt önskar sig 
studenterna mer individuell återkoppling från och interaktion med lärarna. Som framgår av tabell 6 
är uppsatskurserna de i särklass kostsammaste kurserna på programmet, vilket förklaras av att varje 
student har en individuell handledare. Det är emellertid också på uppsatskurserna som studenterna 
har möjlighet att självständigt, under vägledning av en handledare, omsätta i praktik många av de 
kunskaper som de har tillägnat sig under kurserna dessförinnan. Detta gör uppsatskurserna särdeles 
viktiga för måluppfyllelsen. 
 

Måluppfyllelse 
Bedömningsgrund:  
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått 
målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen när examen utfärdas.  
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Se fakultetsmatris i bilaga 1. 
 
Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella examensmålen säkerställs 
med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 
Eftersom det är möjligt att ta en magisterexamen efter ett år och en masterexamen efter tvår år har 
matrisen fyllts i för båda examensmålen. De studenter som avgår från programmet med en 
magisterexamen tar enbart kurserna på år 1. Därför måste det säkerställas att examensmålen för 
magisterexamen examineras utan hjälp av kurserna på år 2. Nedan redovisas måluppfyllelsen därför 
för en examen i taget. 
 
Kunskap och förståelse (examensmål 1 och 2):  
Magisterexamen delmål 1a ”visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildning”, 1b ”visa 
överblick över området” och 1c ”visa fördjupade kunskaper inom vissa delar av området”  
 
Samtliga kurser på år 1 bidrar till att studenterna ska tillägna sig kunskap och förståelse inom 
området Child Studies (1a). Till överblicken över området (1b) bidrar särskilt kursen Introduction to 
Child Studies (736A25) översiktliga presentation av området och dess historia. Kurserna Historical 
Perspectives on Children and Childhood (736A26), Anthropological Perspectives on Children and 
Childhood (736A26) och Sociological Perspectives on Children and Childhood (736A28) introducerar 
de disciplinära perspektiv på barn och barndom som har lämnat de viktigaste bidragen till den 
tvärvetenskapliga utformningen av området Child Studies. Vidare bidrar kurs 6, Children’s Rights 
(736A30) till överblicken över området, eftersom barnrättsrörelsen på ett betydelsefullt sätt 
påverkade områdets tillblivelse. Kurserna 2-4 bidrar även till fördjupade kunskaper inom delar av 
området genom att fördjupa sig i var sitt perspektiv (historiskt (736A26), antropologiskt (736A27), 
sociologiskt (736A28)) på barn och barndom (1c). I kursen Children’s Rights (736A30) sker 
fördjupningen istället på ett tematiskt sätt genom att särskilt belysa barns rättigheter. Även kursen 
Research Methods in Child Studies (736A29) bidrar till att fördjupa studenternas kunskap inom 
området genom att särskilt belysa de forskningsmetoder som används inom området. 
 
Masterexamen delmål 1a ”visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildning”, 1b ”brett 
kunnande inom området” och 1c ”väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området”.  
 
Till skillnad från kurserna på termin 1 är kurserna 8-11, 13 tematiskt organiserade. De bidrar till 
studenternas kunskap och förståelse i området Child Studies (1a) genom att belysa barn och barns 
villkor i olika sammanhang: i relation till familjen (736A32), i skola och utbildning (736A40), i relation 
till migration (736A34), i relation till genus och sexualitet (736A33), och i relation till hälsa och 
utveckling (736A37). Genom att visa vad ett barnperspektiv kan tillföra i dessa forskningsområden 
och tillsammans med kurserna Research Methods and Epistemology in Child Studies (736A36) och 
ytterligare en uppsatskurs (736A38) ges studenterna möjlighet att tillägna sig ett brett kunnande 
inom området (1b). Samtidigt bidrar kurserna 8-11, 13 till att studenterna får fördjupade kurser inom 
de delar av området som de berör (1c). I uppsatskursen (736A38) fördjupas kunskaperna ytterligare 
inom en specifik del av området. 
 
Magisterexamen delmål 1d ”insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete” 
På kurserna 1-4 och 6 görs studenterna förtrogna med aktuellt forskningsarbete genom att läsa och 
behandla aktuell forskningslitteratur. En betydelsefull del av forsknings- och utvecklingsarbetet inom 
barnforskningsfältet är tillämpningen av forskningsetiska principer på just forskning med barn, vilket 
tas upp i kurs 3 (736A27) och metodkursen (736A29) och ska tillämpas i uppsatskursen (736A41). 
Även i övrigt demonstrerar studenterna genom den forskningsstudie som ska genomföras inom 
ramen för uppsatskursen att de har insikt i forskningsarbete. Lärandemål som illustrerar det: 

• Identify, evaluate, integrate and describe relevant previous research concerning the research problem 
(lärandemål, 736A41) 



8 
 

• Conduct research, including gathering and analysing empirical material and evaluating one’s own 
results (lärandemål, 736A41) 

 
Masterexamen delmål 1d ”fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete” 
Under år 2 fördjupas insikten i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom framförallt familj- och 
föräldraskapsforskning (736A32), skolforskning och utbildningsvetenskaplig forskning (736A40), 
migrationsforskning (736A34), genusforskning (736A33) och samhälls- och beteendevetenskaplig 
forskning om barns hälsa (736A37). Därutöver fördjupas insikterna om hur forskningsarbete bedrivs i 
metodkursen (736A36) och uppsatskursen (736A38). Lärandemål som illustrerar det: 

• Identify, describe and critically discuss various epistemological, theoretical and methodological 
perspectives in Child Studies; and account for their potentials and limitations (lärandemål, 736A36) 

• In an independent manner, using scientific terminology, conduct the research study within a feasible 
time frame (lärandemål, 736A38) 

• Describe, argue for and critically discuss relevant aspects of a research study (epistemological 
perspectives, research design and conclusions) in an academic manner (lärandemål, 736A38) 

 
Magisterexamen mål 2 ”visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet” 
Inom programmets tvärvetenskapliga huvudområde (Child Studies) tillämpas flera olika 
forskningsmetoder. För att exponera studenterna inför flertalet av dessa har många kurser 
metodmoment. Utöver kursen Research Methods in Child Studies (736A29) och uppsatskursen 
(736A41) på år 1 bidrar kurserna 2-4 till studenternas metodkunskap inom huvudområdet. Exempel 
på lärandemål som illustrerar det: 

• Compare historical methods used in the analysis of children and childhood (lärandemål, 736A26) 
• Identify and account for methodological and ethical dilemmas in relation to anthropological and 

ethnographic research (lärandemål, 736A27) 
• Account for theoretical and methodological perspectives within childhood sociology (lärandemål, 

736A28) 
• Apply one research method and reflect upon this application (lärandemål, 736A29) 

 
Masterexamen mål 2 ”visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet” 
Under år 2 fördjupas metodkunskaperna inom huvudområdet, dels genom fortsatt läsning av 
forskningslitteratur och reflektion kring metodavsnitt, men framför allt genom metodkursen 
(736A36) och uppsatskursen (736A38) på år 2. Lärandemål och examinationsuppgifter som illustrerar 
det: 

• Kursen Children, Gender and Sexuality (736A33) examineras med en portfolio. Instruktionen till en av 
delarna lyder: “reflect on the methodological choice of both authors to interview boys and girls 
together (what might be the advantages and disadvantages?” 

• Identify, describe and critically discuss various epistemological, theoretical and methodological 
perspectives in Child Studies; and account for their potentials and limitations (lärandemål, 736A36) 

• Collect and systematically analyze empirical material and evaluate results (lärandemål, 736A38) 
 

Färdighet och förmåga (examensmål 3 - 6):  
Magisterexamen mål 3 ”visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information” 
Samtliga kurser på år 1 fordrar av studenterna att de kan integrera kunskap och analysera ett 
komplext innehåll, i forskningslitteratur, i historiska källor, i observationer mm. Exempel på 
lärandemål och examensmål som illustrerar det: 

• Academically analyse and integrate a limited area of interdisciplinary knowledge within the area of 
children and childhood through reading and discussions, and express this both orally and in writing 
(lärandemål, 736A25) 

• Identify which factors have influenced notions of children and childhood in the past and children’s 
conditions in historical contexts (lärandemål, 736A26) 
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• Describe and analyse the ways in which concepts of children and childhood have different implications 
in different societies (lärandemål, 736A27) 

• På kursen Sociological Perspectives on Children and Childhood (736A28) ska studenterna inom ramen 
för kursens examinationsuppgift utföra en analys av ett barndomssociologiskt koncept genom att 
själva, med hjälp av bibliotekets sökresurser som har introducerats för dem, hitta relevant 
forskningslitteratur.  

• Analyse the ways in which children’s rights can be assigned varying meanings by different groups and 
in various contexts (lärandemål, 736A30) 

Därutöver prövas studenternas förmåga att integrera kunskaper samt att analysera och bedöma ett 
empiriskt material i uppsatskursen (736A41). Lärandemål och betygskriterier som illustrerar det: 

• Conduct research, including gathering and analysing empirical material and evaluating one’s own 
results (lärandemål, 736A41) 

• Bedömningskriterium på uppsatskursen (736A41): “Previous research is evaluated and well integrated 
in the formulation of the research question.” 

 
Masterexamen mål 3 ”visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information” 
Flera av de tematiskt orienterade kurserna på år 2 har som mål att studenterna ska lära sig att 
problematisera eller kritiskt analysera normer och förhållanden. Lärandemål som illustrerar det: 

• Problematize the concept of the family (…) (del av lärandemål, 736A32) 
• In an academic manner critically scrutinize the role that schools play for the socialization and 

citizenship education of children (lärandemål, 736A40) 
• Identify and critically discuss different theoretical perspectives concerning international migration and 

global movement (lärandemål, 736A34) 
• Critically discuss and analyze how gender and sexuality are made relevant in relation to children 

(lärandemål, 736A33) 
• Critically discuss the meaning of the key concepts in child health discourses, such as “development”, 

“normality”, and “deviancy” (lärandemål, 736A37) 
 
Magisterexamen delmål 4a ”visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 
frågeställningar” 
Det finns en tydlig progression inom programmets första år vad gäller förmågan att formulera 
frågeställningar från att studenterna ska granska hur frågeställningar har formulerats av andra 
(introduktionskursen (736A25)) till att formulera adekvata frågeställningar till en viss typ av data 
(Historical Perspectives on Children and Childhood (736A26)), till att självständigt formulera, och 
motivera, frågeställningar för sin uppsatsstudie (metodkursen (736A29) och uppsatskursen (736A41). 
Lärandemål och examinationsuppgifter som illustrerar det: 

• Den första examinationsuppgiften (EXA1) på introduktionskursen (736A25) syftar till att kritiskt 
granska en uppsats skriven av en tidigare student på programmet. Instruktionerna omfattar följande 
frågor: What is the aim and what are the research questions of the thesis? How is the thesis aim 
motivated by the author? 

• I förberedelserna för slutuppgiften (EXA2) på introduktionskursen (736A25) ingår för studenterna att 
mötas i sina studiegrupper och utifrån diskussionen av kurslitteraturen föreslå två examinationsfrågor. 

• Slutuppgiften (EXA3) på kursen Historical Perspectives on Children and Childhood (736A26) är att 
utifrån en specifik historisk källa formulera en adekvat forskningsfråga. Instruktionen lyder: 1) 
Formulate a child studies informed research question that could be studied by analyzing a chosen 
source material. 2) Motivate, with the help of literature, why this is a child studies informed question 
and how it could be related to intellectual traditions in the study of the history of children and 
childhood. 3) Account for some source critical aspects that are actualized by your research question 
and the source material. What are the limits of the combination of research question and source 
material? 

• Write a research plan including formulating a research question (…) (del av lärandemål, 736A29) 
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• Independently identify and formulate a research problem relevant to the field of Child Studies 
(lärandemål, 736A41) 

 
Masterexamen delmål 4a “visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar” 
Flera av de tematiska kurserna på år 2 har examinationsuppgifter och lärandeaktiviteter som fordrar 
att studenterna självständigt formulerar frågeställningar till ett visst material.  

• Slutuppgiften på kursen Children, Migration and Transnational Childhoods (736A34) innebär att 
studenterna ska analysera en film eller roman som speglar en transnationell familjs erfarenheter. I 
uppgiften ingår att formulera en fråga som ska undersökas m hj a den valda filmen/ romanen. 

• Kursen Children, Gender and Sexuality (736A33) examineras med en portfolio. Instruktionen till en av 
delarna lyder: "Enter the discussion board on Lisam. Formulate one question or reflection based on 
the links and videos [on children and HBTQI] seen during the week.” 

Därutöver examineras studenternas förmåga att självständigt formulera frågeställningar i 
metodkursen (736A36) och i uppsatskursen på år 2 (736A38) 

• Independently and in a well-informed way identify and formulate a research problem that is relevant 
to Child Studies (lärandemål, 736A36) 

• Independently identify and formulate a well-argued research problem relevant to Child Studies 
(lärandemål, 736A38) 

 
Magisterexamen delmål 4b ”visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar” 
I någon mån innebär alla examinationsuppgifter på programmet att en kvalificerad uppgift 
genomförs inom givna tidsramar. Den största uppgiften, en mindre forskningsstudie, genomförs 
under uppsatskursen (736A41), varvid även valet av adekvata metoder är betydelsefullt. Denna 
förbereds redan under metodkursen (736A29) då studenterna skriver en forskningsplan. 
Dessförinnan övar studenterna i flera kurser att identifiera och välja för uppgiften adekvata metoder. 
Exempel på lärandemål och examinationsuppgifter som illustrerar det: 

• Den första examinationsuppgiften (EXA1) på kurs 1 (736A25) syftar till att kritiskt granska en uppsats 
skriven av en tidigare student på programmet. Instruktionerna omfattar följande frågor: What method 
for data collection is used in the thesis? What method for data analysis is used in the thesis? What are 
the consequences of the author’s choices of methods for data collection and analysis? What other 
results could have been obtained with other choices? 

• För examinationsuppgiften EXA2 på kursen Historical Perspectives on Children and Childhood (736A26) 
ska studenterna presentera en forskningsartikel för sina kamrater i en PPT-presentation. Ur 
instruktionen: The students should present the aim, method and findings of an article from a scientific 
journal or book (…) 

• Identify and account for methodological and ethical dilemmas in relation to anthropological and 
ethnographic research (lärandemål, 736A27) 

• Account for the main research methods in Child Studies - both data collection and analysis - including 
their strengths and weaknesses (lärandemål, 736A29) 

• Apply one research method and reflect upon this application (lärandemål, 736A29); Interview exercise 
(EXA2) 

• Write a research plan (…) and select one within the stipulated time frame feasible and applicable 
method for the research question (del av lärandemål, 736A29) 

• Design a research plan for how the research problem can be studied within a given time frame using 
adequate methods (lärandemål, 736A41) 

  
Masterexamen delmål 4b ”visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar” 
Flera av kurserna på år 2 examineras med kvalificerade uppgifter som ska genomföras inom givna 
tidsramar. Exempel på examinationsuppgifter som illustrerar detta: 
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• Ur instruktionen för slutuppgiften på kursen Children, Parents and Family Life (736A32): “Problematize 
and critically reflect on how the concepts of the family and parenthood can be important for how we 
understand children and childhood.”  

• Slutuppgiften på kursen Children, School and Education (736A40) innebär en analys av ett lands 
läroplan som ska inkludera en diskussion av barns vardagliga erfarenheter i skolan utifrån 
kurslitteraturen. 

• För en examinationsuppgift på kursen Children’s Health and Development in a Global World (736A37) 
ska studenterna identifiera en barnhälsopolicy och analysera den m hj a de kunskaper de har tillägnat 
sig under tidigare kurser på programmet. 

I metodkursen (736A36) och uppsatskursen (736A38) på år 2 examineras förmågan att anpassa 
planeringen och genomförandet av en kvalificerad uppgift till tidsramarna. 

• Produce a research plan that describes how the study may be completed within a given time frame, 
using adequate methods and epistemological perspectives (lärandemål, 736A36). 

• In an independent manner, using scientific terminology, conduct the research study within a feasible 
time frame (lärandemål, 736A38). 

 
Masterexamen delmål 4c ”bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete” 
I flera kurser bidrar studenterna till sina studiekamraters kunskapsutveckling genom att presentera 
innehållet i en text som inte alla studenter har läst (t ex 736A25, 736A26), lämna kommentarer på 
studiekamraters uppgifter (t ex 736A28, 736A29, 736A41, 736A33, 736A34, 736A36, 736A38) eller 
bidra med exempel från sin nationella eller kulturella kontext (t ex 736A33).  
Om med detta examensmål emellertid avses studentens bidrag till den allmänna 
kunskapsutvecklingen kan detta ske främst genom att studenten genomför en egen forskningsstudie. 
Det gör studenterna i programmets två uppsatskurser (736A41, 736A38). Det är ett 
bedömningskriterium för båda kurser att uppsatsens resultat är ett kunskapsbidrag. 

• Bedömningskriterium på uppsatskurserna (736A41, 736A38): “The thesis results are a substantial 
contribution to the knowledge within the field of study.” 

 
Magisterexamen delmål 5a ”visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper” 
Utbytet av idéer och tolkningar av kurslitteraturen, olika samhällsfenomen och andra studenters 
arbeten i mindre studiegrupper och i helgrupp är en betydelsefull del av många kursers 
examinationsformer och lärandeaktiviteter. Grupperna som varje enskild student diskuterar med 
varierar allteftersom de delas in i olika studiegrupper. I varje grupp möter studenten andra studenter 
som har en annan studiebakgrund och/ eller har erfarenheter från andra länder. Exempel på 
lärandemål och examinationsformer som illustrerar det: 

• Den första examinationsuppgiften (EXA1) på introduktionskursen (736A25) syftar till att kritiskt 
granska en uppsats skriven av en tidigare student på programmet. Ur instruktionerna: Students should 
participate actively in study group discussions of the thesis that has been assigned to their group; 
Students should prepare and hold an oral presentation with visual aids (power point slides or similar) 
together with other students (or individually); Students should contribute to the discussion at the 
presentation seminar by commenting on the presentations of other students. 

• För examinationsuppgiften EXA2 på kursen Historical Perspectives on Children and Childhood (736A26) 
ska studenterna presentera en forskningsartikel för sina kamrater i en PPT-presentation. Ur 
instruktionen: Students should prepare and submit an audio commented PPT lecture together with 
another student on the theme of work/labour in childhood history. 

• Scrutinize, evaluate and discuss other research plans (lärandemål, 736A29) 
• Describe and argue for the study in an academic manner both orally (…) (del av lärandemål, 736A41) 

 
Masterexamen delmål 5a ”visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger 
till grund för dessa i dialog med olika grupper” 
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På år 2 redogör studenter för sina kunskaper och slutsatser muntligt bl a i examinationsseminarierna 
på metodkursen (736A36) och kursen Children’s Health and Development in a Global World 
(736A37). Dessa är vanligen campusförlagda, men har hållits online under det senaste året. På 
seminarierna ska studenterna redogöra för sina slutsatser om det arbete (forskningsplan (736A36) 
respektive analys av en hälsopolicy (736A37)) som de ska lämna kommentarer på. På 
uppsatskurserna (736A41, 736A38) ska studenterna både muntligt opponera en annan students 
uppsats samt presentera sin egen uppsats. Lärandemål som illustrerar det senare. 

• Account for a research study both orally and in writing (lärandemål, 736A38). 
Det sammanhang som studenterna gör det i är på samma gång nationellt såväl som internationellt. 
Det är ett sammanhang som präglas av nationella (svenska) regler för högre utbildning och den 
betydelse som tillskrivs studenters förmåga att kritiskt granska och diskutera andras arbeten. 
Samtidigt är sammanhanget internationellt eftersom studentgruppen är internationell. 
 
Magisterexamen delmål 5b ”visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper”  
Samtliga kurser på år 1 har examinationsuppgifter, i vilka studenterna skriftligt ska redogöra för sina 
slutsatser och kunskaper. Flera kurser använder också asynkrona diskussionsforum, där studenter 
skriver inlägg för att diskutera. Studenterna övar förmågan att skriftligt redogöra för sina slutsatser 
och kunskaper, liksom referenshantering, redan i introduktionskursen (736A25). Även förmågan att 
diskutera och att både ta emot och förmedla konstruktiv kritik övas och examineras under 
instruktionskursen (736A25). I flera kurser (736A26, 736A28, 736A29 och 736A41) kombineras en 
skriftlig inlämningsuppgift med diskussioner med medstudenter om den egna och andras uppgifter. 
Exempel på lärandemål, examinationsformer och lärandeaktiviteter som illustrerar detta: 

• Account for and apply the rules for the treatment of academic references (…) (del av lärandemål, 
736A25). 

• Give and receive constructive criticism (lärandemål, 736A25). 
• Quiz om referenshantering och workshop om akademiskt skrivande på engelska med Academic English 

Support (736A25). 
• En del av examinationsuppgiften på kursen Sociological Perspectives on Children and Childhood 

(736A28) handlar om att skriva en konceptanalys och lämna skriftliga kommenterar på andra 
studenters analyser. Ur instruktionen: 1) Write a concept analysis based on the three qualitative 
studies that you have selected 2) Write a short feedback on the concept analyses of your co-students 
in your online group based on these questions: Is the structure of the text clear and easy to follow? Is 
the arguments the authors make in their texts supported by the course literature? Is the author 
providing arguments that are relevant and/or original? What could the author have done to 
strengthen the text? 3) Rewrite the previous assignments in the portfolio based on the teacher’s and 
your co-students’ feedback. 

• Slutuppgiften på kursen Children’s Rights (736A30) är att skriva en argumenterade text, i vilken ett 
påstående om barns rättigheter ska underbyggas med argument, ifrågasättas utifrån andra argument 
och slutligen försvaras. 

• Describe and argue for the study in an academic manner both orally and in writing (lärandemål, 
736A41) 
 

 
Masterexamen delmål 5b ”visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger 
till grund för dessa i dialog med olika grupper” 
Även kurserna på år 2 examineras med skriftliga uppgifter. Exempel på examinationsuppgifter som 
illustrerar det: 

• Ur instruktionen för slutuppgiften på kursen Children, Parents and Family Life (736A32): Your exam 
assignment should demonstrate your understanding of the course content. Therefore, make sure to 
support your argumentation with references to the course literature from each of the course blocks. 

• Ur instruktionen för en del av portfolion på kursen Children, Gender and Sexuality (736A33): Write a 
coherent text consisting of a critical discussion based on the course literature. Reflect on, and 
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problematize, how gender and sexuality are made relevant in relation to children and childhood in 
different social and cultural contexts. 

• Produce a research plan that describes how the study may be completed within a given time frame, 
using adequate methods and epistemological perspectives (lärandemål, 736A38) 

Liksom för examensmål 5a gäller: Det sammanhang som studenterna diskuterar sina slutsatser i är på 
samma gång nationellt såväl som internationellt. Det är ett sammanhang som präglas nationella 
(svenska) regler för högre utbildning och den betydelse som tillskrivs studenters förmåga att kritiskt 
granska och diskutera andras arbeten och att verbalisera kritik på ett konstruktivt sätt. Samtidigt är 
sammanhanget internationellt eftersom studentgruppen är internationell. 
 
Magisterexamen mål 6 ”visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet” 
Tydligast stöttas examensmål 6 av uppsatskursen (736A41), inom vilken en forskningsstudie ska 
genomföras.  

• Conduct research, including gathering and analysing empirical material and evaluating one’s own 
results (lärandemål, 736A41) 

Studenterna förbereds för detta arbete genom lärandemål och lärandeaktiviteter om att formulera 
frågeställningar och välja metod (se redogörelse för examensmål 4 ovan) och genom lärandemål och 
lärandeaktiviteter om forskningsetik (se redogörelse för examensmål 7c nedan).  
 
Masterexamen mål 6 ” visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet” 
Även på år 2 stöttas examensmål 6 tydligast av uppsatskursen (736A38), jfr lärandemål: 

• In an independent manner, using scientific terminology, conduct the research study (…) (del av 
lärandemål, 736A38) 

På år 2 fortsätter studenterna att förberedas för forskningsarbete fr a genom övningar och 
examinationsuppgifter, i vilka studenterna ska genomföra kvalitativa analyser av olika typer av 
material; läroplaner (736A40), film/skönlitteratur (736A34), youtube videos (736A33), en 
barnhälsopolicy (736A37). 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt (examensmål 7 - 9) 
Magisterexamen delmål 7a ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter” 
Att göra bedömningar av andras forskning utifrån vetenskapliga aspekter är en viktig del av det 
akademiska arbetet och något som studenterna övar och examineras i på flera kurser när de ska 
kritiskt granska såväl forskningsartiklar som andra studenters arbeten (se redogörelse för 
examensmål 4b och 5b för exempel). Därutöver stöttas examensmålet helt av följande lärandemål: 

• Account for the main quality criteria for research in Child Studies (lärandemål, 736A29) 
• Critically read and evaluate other studies using the qualitative criteria for scientific work (lärandemål, 

736A41) 
• Conduct research (…) and evaluating one’s own results (del av lärandemål, 736A41) 

 
Masterexamen delmål 7a ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter” 
I kurserna på år 2 stöttas examensmålet på år 2 huvudsakligen av följande lärandemål: 

• Identify, describe and critically discuss various epistemological, theoretical and methodological 
perspectives in Child Studies; and account for their potentials and limitations (lärandemål, 736A36) 

• Describe, argue for and critically discuss relevant aspects of a research study (epistemological 
perspectives, research design and conclusions) in an academic manner (lärandemål, 736A38) 

 
Magisterexamen delmål 7b “visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter” 
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En övergripande målsättning med utbildningen är att visa på vilket sätt kunskaper om barns villkor, 
förmågan att analysera föreställningar om barn och barndom och tillämpandet av ett barnperspektiv 
har samhällelig relevans. Detta görs genom att de kunskaper som genereras inom området Child 
Studies relateras till hållbar utveckling (t ex 736A25, 736A27, 736A30), till demografiska utvecklingar 
och förändringar i förhållandet mellan stat, civilsamhälle och marknad (736A26), till kategorier som 
klass, kön och etnicitet (736A28), till migration och klimatförändringar (736A30). När studenterna 
själva ska formulera frågeställningar krävs att dessa motiveras. Exempel på examinationsuppgifter 
och betygskriterier som illustrerar det: 

• På metodkursen (736A29) ska studenterna skriva en forskningsplan (EXA1). Enligt instruktionerna ska 
bl a följande frågor besvaras: What is your research problem? (…) Why is this important? 

• Ett av bedömningskriterierna på uppsatskursen (736A41) är: The research problem is very well-argued 
with extensive references to previous research and social developments. 

 
Masterexamen delmål 7b “visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter” 
På år 2 knyts kunskaperna inom huvudområdet istället till olika sammanhang där barn finns (i 
familjen (736A32), i skolan (736A40)), till olika samhällsfrågor (migration (736A34), jämställdhet och 
könsroller (736A33) och till olika aspekter av barns välfärd och välbefinnande (könsidentitet och 
sexualitet (736A33), hälsa (736A37). Tillsammans bidrar kurserna till studenternas förmåga att göra 
bedömningar som är lyhörda för kontextuella skillnader. Genom val av kurslitteratur och exempel 
gäller detta även nationella och kulturella skillnader. När studenterna själva ska formulera 
frågeställningar krävs att dessa motiveras. Exempel på examinationsuppgifter och betygskriterier 
som illustrerar det: 

• På metodkursen (736A36) ska studenterna skriva en forskningsplan (EXA1). Enligt instruktionerna ska 
bl a följande frågor besvaras: What is your research problem? Formulate a well-argued question (why 
is this important) that you wish to answer. 

• Ett av bedömningskriterierna på uppsatskursen (736A38) är: The research problem is very well-argued 
with extensive references to previous research and social developments. 

 
Magisterexamen delmål 7c ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter” 
Etiska aspekter inom området Child Studies tas upp i flera kurser. Det handlar både om etiska 
dilemman i samband med datainsamlingen, och om vad det exempelvis har för konsekvenser ur ett 
etiskt perspektiv att ställa en forskningsfråga på ett visst sätt. På kursen Children’s Rights (736A30) 
ska studenterna genom att först tillägna sig kunskaper om de filosofiska grunderna till barns 
rättigheter diskutera hur barns rättigheter förhåller sig till, och ibland står i konflikt till, andra 
gruppers intressen, men också vad det innebär att det finns olika synsätt på barns individuella 
rättigheter på olika håll i världen. På kursen Anthropological Perspectives on Children and Childhood 
(736A27) ska studenterna genomföra en deltagande observation och i samband med den diskutera 
etiska dilemman. Vidare ska etiska aspekter beaktas i den forskningsplan som studenterna skriver 
som slutuppgift på metodkursen (736A29) och innan studenter får börja samla data ska 
forskningsplanen, inklusive informationen till forskningspersonerna godkännas av programmets 
etikprövningsnämnd. Detta förfarande säkerställer att studenterna förhåller sig till etiska frågor och 
diskuterar dessa med sina handledare, och att de forskningsstudier som genomförs inom ramen för 
programmet är etiskt hållbara. Exempel på lärandemål som illustrerar det: 

• Identify and account for methodological and ethical considerations in relation to anthropological and 
ethnographic research (lärandemål, 736A27). 

• Demonstrate knowledge of research ethics in the study of children and childhood (lärandemål, 
736A29) 

• Critically review children’s rights in relation to perspectives of universality and cultural relativism 
(lärandemål, 736A30).  

• En övning på kursen Children’s Rights (736A30) går ut på att studenterna får i uppdrag att 
argumentera för ett specifikt ställningstagande vad gäller barns rättigheter. Som del av 
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examinationsuppgiften ska de själva välja ett ställningstagande som de ska argumentera för, 
ifrågasätta och försvara. 

• Analyse the ways in which children’s rights may be at conflict with the interests of other groups 
(lärandemål, 736A30). 

 
Masterexamen delmål 7c ”visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta etiska aspekter” 
Även på år 2 finns kurser som synliggör intressekonflikter och avvägningar i relation till 
samhällsfrågor som kräver etiska bedömningar och ställningstaganden. 

• Kurslitteraturen på kursen Children, Parents and Family Life (736A32) berör etiska frågor kring vilken 
typ av fenomen som får utrymme i forskningen, och vad som blir osynliggjort. 

• I kurslitteratur på kursen Children, Gender and Sexuality (736A33) berörs frågor om könskorrigeringar 
som görs på barn, vilket väcker frågor kring hur vuxna kan/ska/bör agera utifrån i relation till barns 
könsidentitet. 

• Ur introduktionen till kursblock 2 på kursen Children, Migration and Transnational Childhoods 
(736A34): In this course block national border politics, asylum, humanitarianism and state interests are 
studied. The course block will highlight the complexities of unaccompanied children and young 
migrants, including the intricate negotiations between nation-states, NGOs, and the migrating children 
and young people themselves. 

• På slutuppgiften på kursen Children’s Health and Development in a Global World (736A37) ska 
studenterna analysera FNs hållbarhetsmål 3 som rör hälsa samt diskutera olika intressekonflikter och 
avvägningar som måste göras i relation till målet. 

Därutöver är förfarandet med en etikprövning av studentens forskningsplan innan datainsamlingen 
kan påbörjas detsamma på år 2 som på år 1. Skillnaden är emellertid att studenterna i sina uppsatser 
på år 2 får behandla känsliga personuppgifter, vilket de inte får göra på år 1.  
 
Magisterexamen delmål 7d ”visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete” 
Ovanstående tangerar även frågor om forskningsetik och vetenskaplig redlighet. Under 
introduktionskursen (736A25) introduceras studenterna till vikten av korrekt referenshantering och 
innebörden av plagiat. Målet är att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt och forskningsetiskt 
hållbart förhållningssätt. Därutöver ska studenterna diskutera forskningsetiska aspekter i sina 
forskningsplaner och i oppositionen på medstudenters forskningsplaner, samt tillämpa dem i sina 
forskningsstudier under uppsatskursen (736A41). 

• Account for and apply the rules for the treatment of academic references and the principles of source 
criticism (lärandemål, 736A25) 

• Understand the implications and consequences of plagiarism (lärandemål, 736A25) 
• Scrutinize, evaluate and discuss other research plans in relation to quality criteria and research ethics 

(lärandemål, 736A29) 
• Describe and apply ethical principles in the research process (lärandemål, 736A41) 

 
Masterexamen delmål 7d ”visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete” 
Studenterna ska tillämpa forskningsetisk medvetenhet när de skriver sina forskningsplaner på 
metodkursen (736A36) och på uppsatskursen (736A38) även på år 2. Instruktioner och 
bedömningskriterier som illustrerar det: 

• På metodkursen (736A36) ska studenterna skriva en forskningsplan (EXA1). Enligt instruktionerna ska 
bl a följande frågor besvaras: What ethical considerations and dilemmas can you identify in your 
proposed research? How will you overcome the potential ethical dilemmas? 

• Use and discuss ethical principles for one’s own study (736A38). 
 
Magisterexamen mål 8 ”visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används” 
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De kursmoment som berör vetenskapens möjligheter och begränsningar är knutna till 
huvudområdet, Child Studies, och frågor om vilka kunskaper som kan nås, respektive inte nås, med 
olika metoder. Studenterna introduceras till bakgrunden till områdets uppkomst och till vad det 
innebär för samhällsutvecklingen att anlägga ett barnperspektiv. Detta sker på olika sätt i kurserna på 
år 1 och examineras i metodkursen (736A29) och uppsatskursen (736A41) genom främst val av 
adekvat metod och beskrivning av kunskapsbidrag. Exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter 
som illustrerar det: 

• Föreläsningar på introduktionskursen “Child Studies as an interdisciplinary field of knowledge”, 
“Qualitative methods” “What is a child perspective?” (736A51) 

• Kurslitteratur på kursen Historical perspectives on Children and Childhood (736A26) om barns röster i 
forskning om det förflutna, bl a Musgrove, N., Pascoe Leahy, C. & Moruzi, K. (2019) ”Hearing Children’s 
Voices: Conceptual and Methodological Challenges”. In Moruzi, K., Musgrove, N. & Pascoe Leahy, C. 
(eds), Children's voices from the past: new historical and interdisciplinary perspectives [online 
resource]. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan (736A26). 

• Describe and analyse the ways in which concepts of children and childhood have different implications 
in different societies (736A27). 

• Ur kursplanen för kursen Sociological Perspectives on Children and Childhood (736A28): A central part 
of the course deals with the relationship between the agency of children and social structures. 

• På metodkursen (736A29) ska studenterna skriva en forskningsplan (EXA1). Enligt instruktionerna ska 
bl a följande frågor besvaras: What method for collecting data are you planning to use? Elaborate on 
how the chosen method for data collection will help you to answer the research question including 
why this method is more suitable than other possible methods. 

• Ett av bedömningskriterierna på uppsatskursen (736A41) är: Both choices (method for data collection 
and data analysis) are suitable and clearly justified in relation to the research question. 

 
Masterexamen mål 8 ”visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används” 
På år 2 behandlas vetenskapens begränsningar i relation till specifika teman i två kurser. Exempel på 
lärandemål och lärandeaktiviteter som illustrerar det: 

• Account for and critically review current research on children's experiences of migration and being a 
refugee (lärandemål, 736A34). 

• I kurslitteraturen på kursen Children, Gender and Sexuality (736A33) behandlas operationer av barns 
könsorgan mot bakgrund av vetenskaplig forskning kring intersexualitet och transsexualitet. Dessa 
väcker frågor kring vad vetenskapen kan veta om könsidentitet baserat på hur kroppen ser ut och vad 
könskromosomer visar. 

Under metodkursen på år 2, Research Methods and Epistemology in Child Studies (736A36) 
behandlas epistemologiska frågor om vad som kan vetas, och hur, i relation till Child Studies 
generellt. Lärandemål som illustrerar det: 

• Identify, describe and critically discuss various epistemological, theoretical and methodological 
perspectives in Child Studies and account for their potentials and limitations (736A36). Ur kursens 
innehåll som det beskrivs i kursplanen: The course furthermore highlights the intertwined 
relationships between research questions, theoretical perspectives, and research methods 
respectively epistemological and ontological positions. 

• Ett bedömningskriterium på uppsatskursen (736A38) är: The theoretical perspective(s) and 
epistemological position used in the thesis are insightfully explained and well suited to the study 
presented in the thesis. 

 
Magisterexamen mål 9 ”visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling” 
I alla kurser tar studenterna ansvar för sin kunskapsutveckling genom att planera och utföra det 
självständiga arbetet med att läsa och förstå kurslitteraturen och genom att utifrån kommentarer de 
har fått från medstudenter eller lärare vidareutveckla sitt arbete. I några kurser ska studenterna 
explicit reflektera över den egna lärprocessen. Lärandeaktiviteter och instruktioner som illustrerar 
det: 



17 
 

• På introduktionskursen (736A25) uppmanas studenterna att först gå igenom LiU bibliotekets No-
plagiat self-study tutorial och sedan göra ett quiz om referenshantering, se efter vilka misstag de har 
gjort, vid behov gå tillbaka till plagiathandledningen och göra quizet igen. 

• Kursen Sociological Perspectives on Children and Childhood (736A28) examineras med en portfolio, i 
vilken studenterna samlar uppgifter och reflektioner om dessa under kursens gång. Ur instruktionerna 
för två av portfolions delar: 1.2 A written self-reflection based on the collective feedback from the 
teacher; 5.2 A written self-reflection on your individual learning process. 

• Under uppsatskursen (736A41) arbetarna studenterna självständigt under vägledning av en 
handledare. Som ett led i arbetet skriver de en work plan med en tidsplanering av arbetet. I 
handledningsprocessen ska studenterna vara initiativtagaren (jfr formuleringen ’You are the project 
manager’ i studiehandledningen!). Ett av bedömningskriterierna på kursen avser 
handledningsprocessen: The student demonstrated the ability to use feedback to make improvements 
beyond the editorial comments. The student demonstrated critical thinking, independent problem 
solving, and analytical skills throughout the process. All submission deadlines were kept. 

 
Masterexamen mål 9 ”visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling” 
Även på år 2 krävs att studenterna explicit kommenterar sin egen lärprocess (736A33). Därutöver har 
flera av kurserna på år 2 (736A32, 736A40, 736A34, 736A36, 736A37) ett förfarande med frivilliga 
inlämningar, genom vilka studenter som önskar det, erbjuds kommentarer från läraren på ett utkast 
av en examinationsuppgift före inlämning. Dessa inlämningar kräver av studenten att inlämningen 
görs ett visst datum, vilket i sin tur förutsätter dels att studenten har identifierat ett behov av 
ytterligare kunskap eller kommentarer hos sig själv och dels att studenten planerar sitt arbete så att 
både den tidigare inlämningen och tid för att göra revideringar planeras in. 

• Instruktionen för en del av den portfolio som examinerar kursen Children, Gender and Sexuality 
(736A33): Write a short account of your own learning process during the course. Try to remember 
what you expected from the course and think about how your perspective and ideas about children, 
gender and sexuality has evolved since then. Discuss a.) what has been intellectually or emotionally 
challenging moments in the course, and b.) what have been the strengths and weaknesses in your 
own work and learning process? Think for example about the comments you received and gave on the 
discussion boards in Lisam. 

• Även på uppsatskursen på år 2 (736A38) utgör handledningsprocessen ett bedömningsområde: The 
student demonstrated the ability to use feedback to make improvements beyond the editorial 
comments. The student demonstrated critical thinking, independent problem solving, and analytical 
skills throughout the process. All submission deadlines were kept. 

 
Magisterexamen/ Masterexamen programspecifikt mål 1 ”visa färdighet i att använda IT och digitala 
resurser i lärandeprocessen” 
Eftersom programmet är en distansutbildning använder samtliga kurser den digitala lärplattformen 
Lisam som huvudsakliga kommunikationskanal. Studenterna deltar i video-möten, använder 
bibliotekets elektroniska resurser, gör inlägg på digitala diskussionsfora spelar in egna ppt-
presentationer med ljud. Ett lärandemål och en examinationsuppgift illustrerar det: 

• Use an interactive Internet-based educational technology and learning model in the learning process 
(lärandemål, 736A25) 

• Examinationsuppgift (EXA2) på kurs 2 (736A26): Audio commented PPT (PowerPoint) lecture. 
 
Magisterexamen programspecifikt mål 2 ”visa kunskap om hur tvärvetenskapliga förhållningssätt 
används för att analysera frågor som rör barn och barndom” 
I introduktionskursen (736A25) introduceras huvudområdet Child Studies. Kurserna 2-4 (736A26, 
736A27, 736A28) representerar de disciplinära perspektiven (historiskt, antropologiskt och 
sociologiskt) som har haft störst betydelse för tillkomsten av det tvärvetenskapliga området Child 
Studies. Alla tre kurserna bidrar därmed till studenternas förmåga att anlägga ett tvärvetenskapligt 
perspektiv på frågor som rör barn och barndom. På kursen Children’s Rights (736A30) belyses istället 
temat för kursen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (barnrättens historiska och filosofiska grunder, 
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de juridiska implikationerna av barns rättigheter, den antropologiska forskningens perspektiv på 
barns rättigheter). På metodkursen (736A29) ska studenterna sedan välja en för barnforskningsfältet 
lämplig metod och tillämpa den på uppsatskursen (736A41) i en egen forskningsstudie. 
Frågeställningen för uppsatsen ska vara relevant för huvudområdet Child Studies och bygga vidare på 
kunskaper om studiet av barn och barndom som studenterna har tillägnat sig under tidigare kurser. 
Exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter som illustrerar det: 

• Föreläsning på introduktionskursen (736A25) “Child Studies as an interdisciplinary field of knowledge”. 
• Compare historical methods used in the analysis of children and childhood (lärandemål, 736A26). 
• Apply an anthropological perspective on children’s living conditions and everyday life in the study of 

one’s own society, as well as others (lärandemål, 736A27). 
• Describe and define important theoretical concepts within childhood sociology (lärandemål, 736A28). 
• Account for the main research methods in Child Studies - both data collection and analysis - including 

their strengths and weaknesses (lärandemål, 736A29). 
• Independently identify and formulate a research problem relevant to the field of Child Studies 

(lärandemål, 736A41). 
 
Masterexamen programspecifikt mål 2 ”visa kunskap om hur tvärvetenskapliga förhållningssätt 
används för att analysera frågor som rör barn och barndom” 
Till skillnad från kurserna 2-4 på år 1, som representerar var sitt disciplinärt perspektiv på barn och 
barndom, är kurserna 8-11, 13 på år 2 tematiskt organiserade. Varje enskild kurs belyser ett tema ur 
ett tvärvetenskapligt perspektiv. På metodkursen (736A36) ska studenterna sedan välja en för 
barnforskningsfältet lämplig metod och tillämpa den på uppsatskursen (736A38) i en egen 
forskningsstudie. Frågeställningen för uppsatsen ska vara relevant för huvudområdet Child Studies 
och bygga vidare på kunskaper om tvärvetenskapliga perspektiv på studiet av barn och barndom som 
studenterna har tillägnat sig under tidigare kurser. Exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter 
som illustrerar det: 

• Discuss theories in the social sciences and in psychology that concern the family and reproduction 
(lärandemål, 736A32) 

• Kursen Children, School and Education (736A40) anlägger både ett makro- och ett mikroperspektiv på 
skola och utbildning och kombinerar statsvetenskapliga perspektiv på utbildningspolitik med 
sociologiska och antropologiska perspektiv på barns vardag i skolan. 

• Kurslitteraturen på kursen Children, Gender and Sexuality (736A33) representerar bl a historiska 
perspektiv, sociologiska perspektiv, genusstudier och konsumtionsstudier. 

• I kursen Children’s Health and Development in a Global World (736A37) behandlas barns hälsa och 
utveckling utifrån filosofiska perspektiv på hälsa, utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 
välbefinnande och policyanalytiska perspektiv på globala barnhälsofrågor. 

 
Masterexamen programspecifikt mål 3 ”visa kunskap om hur tvärvetenskapliga förhållningssätt 
används i forskning som rör barn och barndom” 
På programmets samtliga kurser tillägnar sig studenterna kunskaper om hur tvärvetenskapliga 
förhållningssätt används i forskning som rör barn och barndom. På metodkurserna (736A29, 736A36) 
ska studenterna sedan välja en för barnforskningsfältet lämplig metod och tillämpa den på 
uppsatskurserna (736A41, 736A38) i en egen forskningsstudie. Frågeställningen för uppsatsen ska 
vara relevant för huvudområdet Child Studies och bygga vidare på kunskaper om tvärvetenskapliga 
perspektiv på studiet av barn och barndom som studenterna har tillägnat sig under tidigare kurser. 
Lärandemål på kurser på år 2 som illustrerar det: 

• Identify, describe and critically discuss various epistemological, theoretical and methodological 
perspectives in Child Studies; and account for their potentials and limitations (lärandemål, 736A36) 

• Independently and in a well-informed way identify and formulate a research problem that is relevant 
to Child Studies (lärandemål, 736A36) 

• Independently identify and formulate a well-argued research problem relevant to Child Studies 
(lärandemål, 736A38) 

 



19 
 

Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan examensmål, 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 
Utbildningen har vinnlagt sig om att ha tydliga och detaljerade studiehandledningar. Här återges 
lärandemålen, kursens innehåll, betygskriterier, korta beskrivningar av varje kursblock och deras 
relation till kursinnehållet, instruktioner för examinationsuppgifterna, läsanvisningar till 
kurslitteraturen samt att-göra-listor för varje vecka. Vad som dock skulle kunna bli tydligare är hur 
lärandeaktiviteterna och examinationerna är kopplade till de olika lärande- och examensmålen. 
 
Utvecklingsområde 
Tydliggör för studenter kopplingen mellan examinationer, lärandemål och examensmål genom att 
inkludera information i studiehandledningarna om vilka lärandemål som adresseras respektive 
examineras i varje kursblock/ övning/ examination. 
 
Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer 
inom utbildningen. 
Innehållsligt sker progression från kurserna på första terminen som är disciplinärt organiserade 
(Historical Perspectives on Children and Childhood, Anthropological Perspectives on Children and 
childhood, Sociological perspectives on Children and Childhood) och representerar de discipliner som 
främst har bidragit till Child Studies-fältets utveckling, till de mer komplexa tematiskt organiserade 
kurserna på termin 2 till 4 (Children’s Rights; Children, Parenthood and Family Life; Children, School 
and Education, Children, Migration and Transnational Childhoods; Children, Gender and Sexuality; 
Children’s Health and Development in a Global World). På programnivå sker också en progression i 
form av ökad självständighet. Båda åren avslutas med ett självständigt arbete (en uppsats), inom 
ramen för vilket studenten självständigt, med stöd av en handledare, formulerar en problemställning 
och designar en forskningsstudie. Det sker också en progression från uppsatskursen på år 1 som har 
ett större fokus på vetenskaplig metod till uppsatskursen på år 2 som också adderar integration av 
teoretiska perspektiv som ett lärandemål. 
 
Progression sker också vad gäller arbetsformer, från examinationsuppgiften på Introduction to Child 
Studies, då en rad frågor ska besvaras med hjälp av kurslitteraturen till mer komplexa 
examinationsuppgifter då studenterna ska skriva en argumenterande text (Children’s Rights) eller 
analysera ett policydokument (Children’s Health and Development in a Global World). Även inom 
kurser sker progression, på Children’s Rights t ex genom att studenterna först analyserar andra 
forskares argumentation, först i par, sedan på egen hand, för att sedan själva producera en 
argumenterande text. Vidare sker progression genom att studenter ges mer ansvar för det egna och 
medstudenters lärande – de får i uppdrag att agera som critical friends åt varandra och erbjuds 
möjlighet till ytterliga återkoppling från läraren genom särskilda, frivilliga inlämningar. 
 

Utformning och genomförande 
Bedömningsgrunder:  
Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationsformerna. 

Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid. 
 
Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur tillämpas de inom 
utbildningen? 
Tvärvetenskap 
En viktig pedagogisk utgångspunkt för programmet är det faktum att dess huvudområde, child 
studies, är tvärvetenskapligt. Området strävar efter att ställa barn och barns villkor i centrum, vilket 
kräver anläggandet av ett tvärvetenskapligt perspektiv som också gör det möjligt att ställa frågor på 



20 
 

ett annat sätt.  Programmets innehåll präglas både av ett barnperspektiv och av ett tvärvetenskapligt 
förhållningsätt. Vidare är programmets innehåll relevant för olika verksamhetsområden och därmed 
för studenter med olika utbildningsbakgrunder. Det innebär att inte bara programmets innehåll är 
tvärvetenskapligt, utan även dess studentgrupp. Det faktum att studenterna har förkunskaper inom 
olika discipliner medför vissa utmaningar. Det som är relativt välbekant för en student kan vara nytt 
för en annan. (I realiteten upplever vi emellertid att det i mindre utsträckning är skillnader vad gäller 
den ämnesmässiga bakgrunden som ger upphov till de pedagogiska utmaningarna, och i större 
utsträckning skillnader vad gäller studenternas tidigare förtrogenhet med kritiskt tänkande, 
akademiskt skrivande samt datainsamling och -analys.) Samtidigt ger studenternas olika 
förkunskaper en möjlighet att diskutera och arbeta över disciplingränserna, vilket är en viktig 
förmåga inom många organisationer och arbetsplatser som arbetar med barnfrågor. 
 
Mångfald 
Tack vare distansformatet har programmets studenter i många olika skeden i livet och livssituationer. 
En del står i början av sitt yrkesliv, en del är mitt i karriären, en del har barn och en del har relativt 
nyligen migrerat. Även valet att använda engelska som undervisningsspråk är i viss mån ett 
pedagogiskt val. Det gör utbildningen tillgänglig för andra än svenskspråkiga studenter – i och utanför 
Sverige – vilket samtidigt ökar mångfalden i studentgruppen med hänseende till kulturell bakgrund 
och erfarenheter. Detta är en tillgång när frågor som rör t ex barnpolitik eller barns villkor behandlas, 
vilket kurserna nyttjar på olika sätt. Flera kurser på år 2 (Children, School and Education; Children, 
Parents and Family Life; Children, Gender and Sexuality and Children’s Health and Development in a 
Global World) omfattar övningar där studenterna ska utgå från exempel (en policy, en kampanj eller 
mediadebatt) från ’sitt land’. I diskussionen av dessa exempel belyses såväl likheter som skillnader i 
synen på barndom, barnets bästa, föräldraskap, genus mm. 
 
Mångfalden i studentgruppen beträffande språkbakgrund är emellertid också en pedagogisk 
utmaning. För de studenter som har svårt att uttrycka sig på engelska är utbildningen en utmaning 
eftersom många examinationsuppgifter kräver skriftliga eller muntliga framställningar på engelska. 
Programmet försöker stötta dessa studenter så gott det går genom ett nära samarbete med 
Academic English Support.  
 
 
‘Blended learning’ och pedagogisk närhet  
Programmet är en distansutbildning med inslag av campusförlagd undervisning. Målet är att dra 
nytta av distansutbildningens fördelar, d v s att göra utbildningen tillgänglig för studentgrupper som 
inte har möjlighet att flytta till Linköping och att samtidigt sträva efter att skapa pedagogisk närhet 
och ett socialt sammanhang för studenterna trots den fysiska distansen (jfr Farrell & Brunton 2020). 
Redan när studenterna antagits bjuds de in till en Facebook-grupp, där de kan bekanta sig med 
varandra och få svar på frågor från en lärare på programmet. Campusperioderna, särskilt den första 
som är andra veckan på termin 1, då studenterna har möjlighet att interagera med varandra och 
lärarna på kursen, är också mycket viktiga för den fortsatta kommunikationen online. Detsamma 
gäller mötet med uppsatshandledaren under den andra campusveckan på termin 2.2 Ett tecken på 
att programmets arbete med de studiesociala frågorna är framgångsrikt är att det genomsnittliga 
svaret på påståendet ’Relationerna mellan studenterna på min utbildning präglas av stark 
gemenskap’ i studentundersökningen 2017 var 4,0 (LiU-snittet var 3,7).  I övrigt sker undervisningen 
huvudsakligen digitalt. Föreläsningar spelas oftast in så att studenterna kan se dem när det passar 
dem och flera gånger. Då studenterna är utspridda i olika tidszoner innehåller kurserna normalt sett 
inga obligatoriska moment som kräver deltagande online i realtid. Lärarnas erfarenhet är att 
föreläsningar som både hålls live och spelas in vanligen har få studenter som deltar live. Interaktion 
mellan studenter sker främst genom förberedelser och arbeten i mindre grupper och deltagande i 

 
2 Under 2020 och vt 2021 blev samtliga campusperioder inställda till följd av Covid-19 pandemin. 
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asynkrona diskussionsfora.3 Att kurserna kan återanvända inspelade föreläsningar innebär att tid 
frigörs för andra aktiviteter, så som tillfällen på kurserna då lärarna är tillgängliga för frågor, 
individuell återkoppling samt kortare inspelningar av introduktioner till kursblock och kollektiv 
återkoppling på en mindre uppgift. 
 
Lärandecentrerad undervisning 
Målsättningen är att studenterna ska tillägna sig funktionell kunskap som går att använda i 
arbetslivet och en djupinriktad lärandestrategi. Programmet strävar därför efter att läraktiviteter och 
examinationer ska hänga samman och utformas på ett sådant sätt att studenterna aktivt länkar 
teoretisk kunskap till en praktisk övning. Exempelvis på kursen Anthropological Perspectives on 
Children and Childhood (år 1) får studenterna först en föreläsning om antropologiska metoder och 
läser och sammanfattar tidigare forskning där observationer och fältarbete har använts som metod. 
Därefter får de på egen hand planera en begränsad observation av barns lek, och efter att ha fått 
klartecken från lärarna, genomföra den. Avslutningsvis får studenterna, utifrån kurslitteraturen, 
reflektera över de etiska dilemman som uppstod eller hade kunnat uppstå i samband med 
observationen. 
 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser? 
Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 
Distansutbildningsformatet kräver ett visst mått av självständighet av studenterna.  
Vidare kräver programmets strävan efter funktionell kunskap att studenterna tar en aktiv roll i det 
egna lärandet. Redan under programmets första kurs skolas studenterna in i att ta ansvar i 
diskussionerna i mindre studiegrupper. Ett annat exempel är förfarandet på flera kurser att 
studenterna erbjuds att göra en frivillig inlämning för att få återkoppling innan inlämning av 
examinationsuppgiften. På en av programmets sista kurser (Children’s Health and Development in a 
Global World) är det studenterna själva som ska ge återkoppling till varandra på ett utkast av 
slutuppgiften som utgörs. Det är en del av uppgiften att både ge konstruktiva kommentarer och att 
förbättra den egna texten utifrån de kommentarer man har fått såväl som av läsningen av den andra 
studentens text utan att för den skull plagiera. Därutöver använder flera kurser (Sociological 
Perspectives on Children and Childhood och Children, Gender and Sexuality) portfoliometoden i sina 
examinationsuppgifter. I sina portfolios samlar studenterna olika uppgifter i syfte att dokumentera 
lärprocessen. Den avslutande uppgiften innebär att den studerande reflekterar över den egna 
lärprocessen. Uppsatserna som skrivs på år 1 respektive 2 är exempel på examinationer där kravet på 
att den studerande tar en aktiv roll i den egna lärprocessen blir särskilt tydligt. Här ska studenterna 
omsätta i praktiken vad de på föregående kurser har lärt sig om referenshantering, datainsamling, 
dataanalys, reflexivitet och forskningsetik.  
 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i deras eget aktiva 
lärande? 
Distansutbildningsformatet medger ett stort mått av flexibilitet gällande när och var studierelaterade 
uppgifter ska utföras. Studenter, och sökande, informeras dock tydligt (bl a i marknadsföringen av 
programmet) om att programmet kräver studier på heltid. För att stödja studenterna i planeringen av 
sitt lärande har programmets kurser utförliga och noggrant sammanställda studiehandledningar. 
Utöver information om lärandemål, examinationer, kurslitteratur och betygskriterier innehåller 
studiehandledningarna s k veckovisa Course block schedules och To do listor. Dessa syftar dels till att 
tydliggöra progressionen inom en kurs som uppnås genom att moment görs i en viss ordning, och 
dels till att hjälpa studenterna att planera sina arbetsuppgifter (jfr Farrell & Brunton 2020). På detta 
sätt blir de krav som ställs på studenternas arbetsinsats i deras lärande tydliga. 
 

 
3 Då de inställda campusperioderna har ersatts med undervisning har det dock förekommit flera moment som 
krävt digitalt deltagande i realtid. 
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Utvecklingsområde 
För att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna skulle betygskriterierna för 
examinationsuppgifterna på kurserna kunna utvecklas. Redan för några år sedan reviderades 
betygskriterierna på uppsatskurserna. De strukturerades per bedömningsområde istället för betyg 
och blev därigenom tydligare. En översyn av övriga kursers betygskriterier skulle behöva genomföras. 
 
Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och används för 
utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, särskilda utmaningar har utbildningen 
att hantera avseende utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer? 
Genom åren har det bitvis varit en stor utmaning att programmet varit en av få distansutbildningar 
vid ett lärosäte som uttalat strävat efter att vara ett campusuniversitet. Det har tidigare hos centrala 
stödfunktioner saknats en förståelse för vad det innebär att programmets studenter inte finns på 
plats fysiskt på campus, för vilka konsekvenser ständiga byten av eller en illa fungerande digital 
lärplattform har för en distansutbildning och för att det faktum att många undervisningsmoment är 
inspelade kräver dels resurser som möjliggör det och dels en policy som reglerar rättigheter och 
ersättning för lärare. Enskilda lärare som råkat ha erfarenheter av ljud- och bildinspelnings- och 
redigeringsarbete har spelat en betydelsefull roll för undervisningen på programmet. Detsamma 
gäller Institutionen för Temas egen IKT-ambassadör som behölls även när övriga IKT-ambassadörer 
avskaffades. Distansläget med start våren 2020 som medförde att Didacticum utvecklade och 
utökade sitt stöd för distansundervisning har varit mycket gynnsamt för mastersprogrammet i Child 
Studies. Sammanfattningsvis är de utbildningsspecifika resurser som programmet huvudsakligen är 
beroende av: en stabil digital lärplattform vars vidareutveckling sker i dialog med kärnverksamheten, 
stödfunktioner för inspelning av undervisningsmaterial och/eller mycket lättfattliga 
inspelningsmöjligheter så att lärare kan fokusera på innehåll, en väl insatt och serviceinriktad IKT-
avdelning som vid behov kan avhjälpa problem snabbt. Utöver ovanstående utgör biblioteket en 
viktig resurs för utbildningen, liksom Academic English Support. 
 
Utvecklingsområde 
Vi vill ta vare på den ökning i kompetens och förtrogenhet med videomötesfunktioner hos lärare 
såväl som studenter som distansläget har medfört för att vidareutveckla formerna för interaktion 
mellan lärare och studenter och studenter emellan. 
 
Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad 
studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströmning. 
Se nyckeltal i tabeller 2 och 3 med kommentarer. 
Huruvida studenterna har möjlighet att slutföra utbildningen i tid eller inte beror huvudsakligen på 
hur mycket tid de ägnar åt utbildningen. Programmets budskap är att studierna kräver ca 40 timmar i 
veckan. Samtidigt vet vi att en stor del av studenterna måste arbeta för att försörja sig, eller ta hand 
om sina barn parallellt med studierna för att få tillvaron att gå ihop. Programmet arbetar för att ge 
studenterna möjlighet att slutföra utbildningen även om de inte blir klara inom planerad studietid. 
Möjligheten att ta ut en ettårig examen efter ett år, och att återuppta sina studier vid ett senare 
tillfälle syftar till att möjliggöra för studenterna att slutföra sin utbildning. Flera kurser/ terminer 
(uppsatskursen på år 1, termin 3 och termin 4) har behörighetskrav som innebär att studenter som 
blir efter med sina kurser fångas upp av studievägledaren för att säkerställa att de har de nödvändiga 
förkunskaperna som krävs för att lyckas med uppsatskursen och de något mer utmanande kurserna 
på år 2.  
 

Forskningsanknytning 
Bedömningsgrunder: 
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön. 
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Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö. 
 
Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för utbildningen. På vilket 
sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära samband mellan utbildningen och forskning vid 
LiU? Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna till godo? 
Störst vetenskaplig relevans för programmet har avdelningen tema Barn vid institutionen för Tema, 
som är värdinstitution för samtliga av programmets kurser. Vid tema Barn bedrivs utöver 
grundutbildning forskning och forskarutbildning. Kursansvaret för samtliga av programmets kurser 
innehas av aktiva forskare vid tema Barn. Det borgar för att kursansvariga, och övriga lärare, håller 
sig á jour med forskningsområdet Child Studies. Programmets innehåll utvecklas därmed med 
forskningsfältet. Vanligen har en disputerad lärare arbetat med en eller två doktorander i ett team.  
 
På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som internationell 
relevant forskning? 
Programmets kurser strävar efter att inkludera forskning från olika delar av världen som är tillgänglig 
på engelska. De största ansträngningarna görs för att inkludera forskning från/ om andra kontexter 
än Europa och Nordamerika. 
 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt? 
Samtliga av programmets lärare bedriver egen forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt 
genomsyrar designen av lärandeaktiviteter, sammanställning av kurslitteraturlistor och all interaktion 
med studenterna, genom återkoppling på inlämningsuppgifter, deltagande i diskussionsfora, 
uppsatshandledning mm. Korrekt referenshantering betonas redan i programmets första kurs 
(Introduction to Child Studies) och övas sedan i alla kurser. En betydande del av kurslitteraturen 
utgörs av forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I flera lärandeaktiviteter syftar 
läsandet av forskningslitteratur inte enbart till kunskapsförmedling i ämnet, utan även till att öva 
kritisk granskning av vetenskapliga arbeten. Studenterna övar sig också i att ge och ta emot 
konstruktiv kritik i syfte att förbättra ett vetenskapligt arbete. Under metodkurserna på år 1 och 2 
(Research Methods in Child Studies och Research Methods and Epistemology in Child Studies) 
fördjupar sig studenterna i olika analysmetoder, forskningsetiska och epistemologiska frågor. Även i 
övriga kurser på programmet övas ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett exempel är 
examinationsuppgiften (EXA 3) på kursen Historical Perspectives on Children and Childhood (år 1) där 
studenterna ska välja ett källmaterial (autobiographical account, oral history interview eller 
newspaper article). Uppgiften är att formulera en forskningsfråga som kan besvaras med det valda 
källmaterialet och diskutera materialet ur ett källkritiskt perspektiv. 
 Studenterna skriver två uppsatser under det tvååriga programmet, genom vilka de övar sig i att 
självständigt formulera ett forskningsproblem, designa och genomföra en studie, analysera data, 
sammanställa resultat samt kritiskt granska en annan students arbete. 
 

Lärarkompetens 
Bedömningsgrunder: 
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens 
innehåll och genomförande. 

Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin 
ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. 
 
Se tabell över lärarkompetens i bilaga 2. 
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Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som medverkar i 
utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende 
• vetenskaplig, 
• pedagogisk och 
• i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 
Av de 26 lärare som medverkade i utbildningen under 2020 var 16 disputerade och resterande 10 
doktorander. Samtliga lärare bedriver alltså egen forskning och den vetenskapliga kompetensnivån 
hos lärarna är hög. 
Den pedagogiska kompetensen hos lärarna utgörs dels av högskolepedagogisk utbildning, och dels av 
lång erfarenhet av undervisning på programmet och inom andra utbildningar. Steg 1 i Didacticums 
högskolepedagogiska kursserie har antingen räknats som institutionstjänstgöring för doktorander 
eller har utgjort en obligatorisk kurs inom ramen för forskarutbildningen. Doktorandernas 
undervisning har antingen utgjorts av uppsatshandledning eller av undervisning på någon av de 
andra kurserna i team med en erfaren lärare.  
 
Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genomförande. 
Till följd av programmets struktur med två uppsatser på år 1 och 2 blir handledningsuppdragen 
många till antalet och koncentrerade i tid. Därför behövs ibland ytterligare handledarresurser från 
andra avdelningar och institutioner. 
 
Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets behov, görs? 
Programmet har anordnat vissa kompetensutvecklingsinsatser för programmets lärare, däribland 
kurstillfällen i redigeringsverktyget Camtasia och i uppsatshandledning med inbjudna lärare från 
Didacticum. Lärare har också informerats om att det finns medel för utveckling av kurser och för 
programmet relevant individuell kompetensutveckling om de själva vill ta initiativ till 
kompetensutveckling. I övrigt har kompetensutveckling inom digitala verktyg skett till stor del genom 
learning by doing, där lärare har hjälpt och lärt av varandra. Institutionen för Tema erbjuder ingen tid 
för kompetensutveckling för lärare, men en modell är enligt uppgift under utveckling.  
 
Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i lärargruppen se ut 
under de närmast kommande åren? 
Stabiliteten i lärargruppen har hittills varit god. En betydande del av lärarstyrkan har dock utgjorts av 
doktorander vid tema Barn som disputerar inom en snar framtid. Avdelningen har nyrekryterat en 
lektor och flera adjunkter och planerar ytterligare nyrekryteringar. Lärarna på flera av kurserna 
kommer att bytas ut under de kommande åren, men det finns förutsättningar för att stabiliteten 
återigen kommer att bli god när rekryteringarna är gjorda.   
 
I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att handledare inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information och besitter god kompetens för 
uppdraget 
Ej relevant 
 

Arbetslivsperspektiv 
Bedömningsgrund: 
Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
 
Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet? 
Programmet syftar huvudsakligen till att förbereda studenter för forsknings- och utvecklingsarbete, 
antingen inom akademin eller inom olika myndigheter och organisationer som arbetar med frågor 
som rör barn och barns villkor. En viktig del av detta är att förbereda studenterna på att, utifrån ett 
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barnperspektiv, göra analyser av tidigare forskning, policydokument och argument, samla in data, 
tolka och analysera dessa samt presentera dem i skriftlig eller muntlig form. 
I programmets kurser övas en mängd färdigheter av betydelse för det framtida arbetslivet 
(samarbeta, diskutera, argumentera, presentera). Dessa är dock sällan framskrivna som egna 
lärandemål i kursplanerna. 
 
Utvecklingsområde 
Vi vill bli bättre på att synliggöra de för arbetslivet relevanta färdigheter som studenterna tillägnar sig 
genom programmets examinations- och arbetsformer, men som inte nödvändigtvis syns i kursernas 
lärandemål. 
 
Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar samverkan till kvalitet i 
utbildningen? 
Programmet har ett programråd med en representant för det omgivande samhället 
(Skolinspektionen). Hennes medverkan på programrådsmötena bidrar med synpunkter på 
utbildningens utformning och innehåll utifrån den typ av organisation som skulle kunna utgöra en 
framtida arbetsplats. Utmaningen är emellertid att programmets studenter har hela världen som 
potentiell arbetsplats. Vem som än representerar det omgivande samhället i samverkan med 
utbildningen, kommer den enbart att representera en liten del av det. 
 
Utvecklingsområde 
Många studenter uttrycker intresse för arbete hos en frivilligorganisation. Ett utvecklingsområde för 
programmet är att upprätta närmare kontakt med representanter för sådana organisationer som 
arbetar med barnfrågor för att få mer information om vad denna typ av arbetsgivare söker hos 
anställda. 
 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant för utbildningens 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 
Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är användbar och 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 
Vilket arbetsliv en utbildning på avancerad nivå förbereder studenterna för beror i viss mån på den 
studerandes grundutbildning. Eftersom Child Studies är en tvärvetenskaplig utbildning och antar 
studerande med en rad olika kandidatexamina måste vi tänka oss arbetslivet för dem som tar 
examen som väldigt skiftande. Därtill kommer studenternas internationella bakgrund, vilket innebär 
att i princip hela världen utgör en potentiell arbetsmarknad. 
Programmets analys är att det i ett föränderligt arbetsliv ställs krav på framför allt färdigheter och 
förmågor, inte minst för att inhämta, analysera och omsätta ny information, men även förmågan att 
samarbeta tillsammans med andra i interdisciplinära och interkulturella grupper. Programmet 
vinnlägger sig om att ge de studerande möjligheter att öva dessa färdigheter. 
Programmet strävar inte enbart efter att utbildningen ska vara gångbar på arbetsmarknaden. Det 
strävar efter att ge studenterna den kunskap och de förmågor som krävs för att de ska kunna 
argumentera för nödvändigheten av ett barnperspektiv även i sammanhang där detta inte självklart 
anses viktigt. På så vis utgör utbildningens utformning inte enbart en anpassning till 
arbetsmarknadens uttalade behov, utan präglas också av målsättningen att de som tar examen från 
utbildningen ska kunna tillföra ett barnperspektiv i de sammanhang de kommer att verka i. 
 
Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter? 
Programmets alumner bjuds in till en Facebookgrupp. Eftersom det är möjligt att ta examen efter ett 
år bjuds alla studenter som fullgjort år 1 på utbildningen in till gruppen. I februari – mars 2021 
inbjöds gruppens medlemmar att delta i en enkät med frågor om deras nuvarande sysselsättning. 
Enkäten har besvarats av 27 personer. Av dessa hade 15 tagit en ettårig examen och 12 en tvåårig. Av 
de 27 svarande hade 20 arbete som huvudsaklig sysselsättning, 5 studier och 1 forskarstudier. 14 av 
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de 20 svarande som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning uppgav att de började sin 
anställning efter eller under sina studier på programmet. Alumnerna har uppgivit många olika 
anställningar: anställd hos en frivilligorganisation, lärare, förskollärare, anställd hos ett 
barnboksförlag, familjerådgivare på ett socialkontor, socialt arbete med flyktingar/ asylsökande.   
Alumnerna ombads också beskriva på vilket sätt programmet förberedde dem för deras nuvarande 
huvudsakliga sysselsättning. Två saker återkommer i svaren: att de har tillägnat sig ett barnperspektiv 
eller ett mer mångfacetterat sätt att se på barn och deras levnadsvillkor och behov. En alumn skriver 
“This MA programme has added to my perception of children's worlds. Now I can better position 
myself as an observer. I trust them more and be more respectful. I recognize their agency in everyday 
activities.” En annan alumn skriver “Child studies (…) provided more child perspective direction in the 
work we do at our organization. Our core business are work with teachers and educators and we are 
bringing in child study perspective in our projects and teacher training (…).” Vidare svarar alumnerna 
att de har tillägnat sig ett vetenskapligt synsätt och kritiskt tänkande. En alumn skriver: “I have a 
more comprehensive perspective on children, my thinking is more critical and the rigor with which I 
write my papers is higher. In the same manner, I have a deep interest in pursuing my studies (PhD), if 
possible at Linköping University.” De svarande alumnernas bild av på vilket sätt de har nytta av de 
kunskaper som de tillägnar sig på programmet stämmer alltså väl överens med programmets 
målsättning (se ovan). Det tycks också som att programmet väcker lusten att forska och att fortsätta 
studera på forskarnivå hos en del studenter. Tema Barn har antagit tre studenter med examen från 
programmet till sin forskarutbildning och vi har kontakt med ytterligare tre studenter som vi vet 
antagits till andra forskarutbildningar i Sverige, Finland och USA. 
 

Studentperspektiv 
Bedömningsgrund: 
Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över 
utbildningen och sin studiesituation. 
 
Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla 
utbildningen. 
Redan under den inledande campusveckan i början av programmet uppmanas studenterna att utse 
två studeranderepresentanter. Dessa kallas till möten med programrådet och möten med 
studierektor och programansvarig. Därutöver uppmuntras dem att vända sig till programansvarig 
med frågor, önskemål, feedback mm. Emellanåt tar också programansvarig kontakt med 
studeranderepresentanterna i olika frågor. Kursvärderingarnas resultat och hur kursansvarig 
resonerar kring dem skulle dock kunna kommuniceras tydligare till studenterna. Att det ska göras 
ingår i den instruktion till kursansvariga som finns för programmet. 
 
Utvecklingsområde 
Det kan anas en positiv trend vad gäller svarsfrekvensen på kursvärderingarna, men det är önskvärt 
om den blir ännu högre. Det är därför ett utvecklingsområde att hitta strategier för att höja den. 
 
Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 
programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och studenter där utveckling av 
utbildningens kvalitet är i fokus. 
Utöver programrådsmötena har programansvarig möten med samtliga kursansvariga flera gånger per 
termin som syftar till erfarenhetsutbyte mellan kurser, programutveckling, kompetensutveckling, 
etisk granskning av studenternas forskningsplaner, information, diskussion av från 
studeranderepresentanterna inkomna synpunkter mm.  
På samarbetsytan i Lisam har varje kurs en årlig kursmapp. I denna ska kursansvarig lägga 
sammanfattningen av kursvärderingen samt en kursrapport, i vilken kursvärderingen ska 
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kommenteras. Kursrapporten syftar till att dokumentera och kommentera kursen ur ett student-, 
såväl som ett lärarperspektiv som minnesstöd inför nästa kursomgång och/eller överlämning till en 
ny kursansvarig. 
 
Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om sin studiesituation. 
Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till studenterna. 
Kursansvariga granskar resultaten från kursvärderingarna. På grund av den låga svarsfrekvensen är 
det emellertid svårt att värdera hur representativa synpunkterna är för hela studentgruppen och i 
vilken utsträckning de bör ligga till grund för förändringar på kursen. Utöver deltagande i 
kursvärderingarna uppmuntras studeranderepresentanterna att i framföra återkoppling, synpunkter 
och önskemål löpande till kursansvariga och programansvarig. Dessa förmedlas till kursansvariga. 
Ett tydligt exempel på när önskemål framförda av flera årskullars studeranderepresentanter fått 
påverka utbildningen är en strävan hos examinatorer att lägga sista dag för inlämning av 
examinationer på söndagar, eftersom det underlättar för studenter som arbetar vid sidan av 
studierna. Ett annat nyligt exempel var att programmet hörsammade studenternas önskemål om ett 
tidigt beslut om huruvida den planerade campusperioden i mars 2021 skulle bli av eller ställas in till 
följd av pandemin. Även beslut om vilket referenssystem som ska användas för inlämningsuppgifter 
på programmet är resultatet av önskemål framförda av studeranderepresentanter. 
 

Jämställdhetsperspektiv 
Bedömningsgrund: 
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
 
På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-förande och uppföljning och 
hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande av 
utbildningen? 
Utbildningens ämne, Child Studies, tenderar att attrahera övervägande kvinnor och ett fåtal av 
programmets studenter är män. Det är emellertid svårt att veta hur mäns, kvinnors och icke-binäras 
upplevelser av utbildningen skiljer sig åt. Det har tidigare nämnts att programmets 
distansutbildningsformat bidrar till mångfalden bland programmets studenter. En grupp som troligen 
gynnas särskilt av formatet är hemmavarande föräldrar med små barn.  
 
Innehållsligt är det en målsättning för programmet att inkludera ett mångfaldsperspektiv i 
utbildningen, d v s att belysa pojkars, flickors och icke-binära barns och ungas villkor och att belysa 
barns villkor och synen på barn i olika delar av världen. Här lyfts några exempel fram. Flera av 
lärandemålen på kursen Children, Gender and Sexuality (år 2) adresserar genusteorier, könsideal, 
föreställningar om sexuell läggning i relation till barn och unga. På kursen Children, Parenthood and 
Family Life (år 2) berörs såväl föräldraskap som moderskap och faderskap, liksom olika familjeformer, 
däribland regnbågsfamiljer. 
 

Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund: 
Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 
 
Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en grundläggande 
kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant inom respektive utbildning. 
År 2019 började programmet arbeta med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen. Det 
första steget blev en diskussion i lärargruppen om vad ett hållbarhetsperspektiv på 
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Mastersprogrammet i Child Studies innebär. Utifrån denna diskussion utkristalliserades ett antal 
tankar som i sin tur diskuterades i programrådet. Den övergripande slutsatsen var att både lärare och 
studeranderepresentanter var eniga om att ett hållbarhetsperspektiv är viktigt och relevant för 
programmet. Vi enades vidare om att fokus i programmet skulle ligga på utbildning för hållbar 
utveckling, d v s på de färdigheter och förmågor som är nödvändiga för ett arbete för hållbar 
utveckling, och att allt innehåll om hållbar utveckling skulle vara väl integrerat i kursernas övriga 
innehåll. 
Diskussionerna mynnade ut i följande ställningstagande: 
”FNs hållbarhetsmål avser en utveckling som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. 
Programmets studenter ska kunna bidra till en hållbar utveckling genom att tillägna sig de färdigheter 
och förmågor som är nödvändiga i hållbart utvecklingsarbete så som förmågan att samarbeta 
interdisciplinärt, att tänka kritiskt och ifrågasätta förgivettagna normer och att kommunicera effektivt i 
interkulturella kontexter och m hj a digitala verktyg (jfr Lozano m fl 2017). Vidare ska programmets 
studenter kunna bidra med ett barnperspektiv på hållbar utveckling. Det innebär en förmåga att kritiskt 
analysera både konsekvenserna av en utveckling som brister i hållbarhet, och av de mål och den politik 
som syftar till att nå en hållbar utveckling.” 
Programrådet enades också om att det var viktigt att inkluderandet av ett hållbarhetsperspektiv var 
väl förankrat i kursernas innehåll. Sedan dess har det tagits flera initiativ till att inkludera ett 
hållbarhetsperspektiv i kurserna. De studentkullar som har antagits ht 2019 och senare har fått 
föreläsningen ”Child Studies and the Sustainable Developmental Goals 2030” på kursen Introduction 
to Child Studies. Föreläsningen redogör för de globala hållbarhetsmålen, men bjuder fr a in 
studenterna till att tänka vidare kring, och på så vis bidra till utvecklingen av, ett 
hållbarhetsperspektiv på Child Studies såväl som ett barnperspektiv på hållbar utveckling. På kursen 
Anthropological Perspectives on Children and Childhood (år 1) har i en övning där studenterna ska 
definiera olika koncept med hjälp av kurslitteraturen konceptet ’situational notion of sustainability’ 
tillkommit och ett kapitel ur antologin ’The Anthroplogy of Sustainability. Beyond Development and 
Progress’ lagts till på litteraturlistan. På kursen Children’s Rights (år 1) har ett kursblock tillkommit 
som länkar barns rättigheter till hållbarhetsfrågor som klimat och migration. På kursen Children, 
Gender and Sexuality (år 2) ska studenterna som en del av den examinerande portfolion diskutera 
FNs globala mål om jämställdhet i relation till barn.  Ytterligare ett exempel är en uppgift på kursen 
Children’s Health and Development in a Global World (år 2) där studenterna ska anlägga ett 
barnperspektiv på FNs globala hållbarhetsmål 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 

Sammanfattning utvecklingsområden 
• Tydliggör för studenter kopplingen mellan examinationer, lärandemål och examensmål och vilka 

lärandemål som adresseras respektive examineras i varje kursblock/ övning/ examination. 
• Vi vill ta vare på den ökning i kompetens och förtrogenhet med videomötesfunktioner hos lärare 

såväl som studenter som distansläget har medfört för att vidareutveckla formerna för interaktion 
mellan lärare och studenter och studenter emellan. 

• För att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna skulle betygskriterierna för 
examinationsuppgifterna på kurserna kunna utvecklas. Redan för några år sedan reviderades 
betygskriterierna på uppsatskurserna. De strukturerades per bedömningsområde istället för 
betyg och blev därigenom tydligare. En översyn av övriga kursers betygskriterier skulle behöva 
genomföras. 

• Vi vill bli bättre på att synliggöra de för arbetslivet relevanta färdigheter som studenterna 
tillägnar sig genom programmets examinations- och arbetsformer, men som inte nödvändigtvis 
syns i kursernas lärandemål. 

• Många studenter uttrycker intresse för arbete hos en frivilligorganisation. Ett utvecklingsområde 
för programmet är att upprätta närmare kontakt med representanter för sådana organisationer 
som arbetar med barnfrågor för att få mer information om vad denna typ av arbetsgivare söker 
hos anställda. 
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• Det kan anas en positiv trend vad gäller svarsfrekvensen på kursvärderingarna, men det är 
önskvärt om den blir ännu högre. Det är därför ett utvecklingsområde att hitta strategier för att 
höja den. 
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