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Kursens upplägg 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i läroplattformen Athena, som du kommer åt 
när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. 
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Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom 
att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

Närvaro 

Deltagande i kursens grupparbeten är obligatoriskt, det gäller utöver aktivt deltagande i gruppens 

gemensamma arbete, närvaro under den tid som är schemalagd som grupparbetestid (se schemat) 

samt redovisning av grupparbetet.  

Frånvaro kompenseras genom dels aktivitet i gruppens forumtråd i Athena, dels skriftlig 

rapportering till gruppen och kursansvarig. 

Examination 

Kursen examineras genom hemtentamen. För samtlig skriftlig examination gäller följande: Texten skall 

skrivas i Times new roman, 12 pt och 1,5 radavstånd. Glöm inte att bifoga en referenslista över de källor 

du har refererat till.    

Använd kurslitteraturen på ett relevant och kritiskt sätt. Att referera, oavsett referenssystem, omfattar att 

sätta ut sidhänvisning. Ytterst generella kommentarer om en text som helhet, typ att "Helander (2004) 

skriver om barns reception av barnteater" kan göras till en text som helhet utan sidhänvisning, men all typ 

av referenshantering som hänvisar till mer specifika delar av en författares framställning kräver sid- eller 

kapitelhänvisning.      

På Centrum för barnkulturforskning kan såväl APA, Harvard och Oxford användas som referenssystem, 

se manualer under Arbetsmaterial. Kursens litteraturlistor står i APA. Användning av referenssystem 

måste ske konsekvent, endast ett system i taget.       

Skriv ditt namn överst i högra hörnet på svarets första sida, liksom kurskod. Ange även hur många ord din 

examination omfattar. 

Delkurs 1 examineras genom två uppgifter: 

Individuell skriftlig uppgift utifrån grupparbete 

Betygsskala A-F. 

Omfattning 1600-2000 ord, exklusive referenslista/källförteckning. 

Inlämning sker senast 201104 kl 17:00 i inlämningsmappen under examinationer i Athena.  

 
Individuell skriftlig uppgift utifrån studiebesök 

Betygsskala A-F. 

Den andra individuella skrivuppgiften i kursen omfattar ett studiebesök på ett museum eller  

barnverksamhet med kulturfokus. Planera in ett sådant besök under kursens gång. Texten av Piqueras och 

Edvall (2011) i litteraturlistan hör specifikt till denna uppgift. Ytterligare litteratur från den obligatoriska 

litteraturlistan bör också användas. Inlämning sker senast 201002 under examinationer i Athena. 
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Svaret ska omfatta 1300-1600, exklusive referenslista/källförteckning. 

 

 

Delkurs 2 examineras genom: 

 

Skriftlig hemtentamen, 7,5 hp 

Betygsskala: A-F 

Omfattning 2500-3000 ord exklusive referenslista/källförteckning. Inlämning sker senast 210115 kl: 

17.00 i  inlämningsmappen under examinationer i Athena. 

Omexamination 

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

Möjlighet till omexamination av delkurs 1 ges HT 20 med inlämning 210110. Omexamination 

av delkurs 2 ges med tillfälle för inlämning den 210305. 

 

Omexamination, individuella skriftliga uppgifter 

Anmäl dig för omexamination genom att maila kursansvarig för omexamination inom 

innevarande termin och därefter till Cbk’s expedition, cbk@barnkultur.su.se.  

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har en gång per examinationstillfälle möjlighet att komplettera 

inlämnad examinationsuppgift inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. 

Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, skall studenten omexamineras. Den 

kompletterade examinationen lämnas in i Athena. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, 

fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 
 


