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Allmänt om kursen 
I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och 
examinationer samt praktisk information kring kursen. Ett annat styrdokument är 
kursplanen. 

 
Kurshemsida 
Alla kurser vid Centrum för barnkulturforskning har en egen flik på vår hemsida där 
du 1-2 månader innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema, 
kursplan, och litteraturlista. https://www.buv.su.se/cbk/ 

 
En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du 
kommer åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur 
undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför 
undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en 
uppgift. Via Athena kommuniceras viktig information så glöm inte att gå in på den 
ofta! 
 
Schema 
Ta för vana att kontinuerligt titta på schemat eftersom det kan ändras med kort 
varsel. 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri167XQQ525Z50Qv07033gZ6y1Y72
03Q5Y65Y0.html 
  
Registrering 
Vi använder webbregistrering för denna kurs. I välkomstbrevet finns 
närmare anvisningar för hur och när du registrerar dig på kursen. 

 
 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 
Barns lek, samspel och kamratkulturer problematiseras och diskuteras med 
utgångspunkt i den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag, 
såsom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild. Under kursen möter du olika 
teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns 
kulturella vardagsliv. 

 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
- redogöra för och reflektera kring perspektiv på barns lek, samspel och 
kamratkulturer utifrån barnkulturella exempel och barnkulturbegreppet, 
- diskutera relationen mellan den kultur som barn möter, använder och producerar i sin 
vardag, barns perspektiv och barnsyn 



 

 
Kursen ges som delkurs tre inom kursen Barnkultur I och som fristående kurs.  
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och examineras med ett PM-
skrivande, samt individuell skrivuppgift i slutet av kursen. Grupparbetet är också ett 
kurskrav som krävs för att erhålla slutbetyg. 
 

Litteratur 
Litteraturlistan finns tillgänglig på https://www.buv.su.se/cbk/ samt i 
filsamlingen på Athena. 

 
Närvaro 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och grupparbete. 
Deltagande i grupparbete är obligatoriskt. Vid missat deltagande i 
grupparbete/gruppredovisning ges nytt tillfälle i januari (se nedan). 
 
Föreläsningar och seminarier har som regel specifik litteratur som läses inför varje 
undervisningstillfälle. Samtliga undervisningstillfällen bygger på studenternas studier 
av litteraturen. 
 
Instuderingsfrågor och andra reflektionsuppgifter hjälper dig att komma väl förberedd 
till föreläsningar och seminarier. Vid undervisningstillfällena förväntas aktivitet och 
engagemang från studenten eftersom de till stor del bygger på samtal parvis, gruppvis 
och i helgrupp.  

 
Grupparbete 
Under kursen fördjupar sig studenterna självständigt och i grupp, i ett av fyra populära 
barnkulturfenomen. 
 
Grupparbete – Tolkande reproduktion i rörliga medielandskap 
Under kursens gång ska studenterna, enskilt och i grupp, söka och samla information, 
diskutera och reflektera kring ett av fyra populära kulturfenomen i barns vardagsliv. 
Syftet är att studera hur ett kulturfenomen tar plats, används och levs i barns vardag. 
Utöver en analys av själva kulturyttringen, måste du alltså också ta del av andra typer 
av medier, sammanhang, osv där fenomenet dyker upp. Undersök till exempel 
Youtube-klipp, kolla i leksaksaffärer, läs i tidningar, sök på # (hashtaggar) på 
Instagram, lyssna på och prata med barn som du känner, eller prata med andra vuxna 
som möter barn osv. Försök att fånga in så mycket material som möjligt som visar 
hur barn använder detta kulturuttryck i sitt vardagsliv. I er analys av materialet kan ni 
ta utgångspunkt i följande begrepp: barnsyn, barnperspektiv respektive barns 
perspektiv, barndom/barndomsdiskurser, kultur för samt av barn, tolkande 
reproduktion, lek, kamratkultur, konsumtion, genus. Era analyser redovisas för övriga 
studentkollegor vid schemalagt seminarium. 
 
Grupp 1: Pokemon Grupp 2: TikTok Grupp 3: Dollystyle Grupp 4: Minecraft 
 
 
 
 
 



 

 
Examination 
Delkursens examinationsuppgiften består av två delar: muntlig redovisning och 
inlämning av en skiss/disposition samt en skrivuppgift (skriftlig hem-
tentamen). 

 
Del 1: Examinerande seminarium/Disposition, ”skiss” 
Skiss: Skissen kan göras i form av en disposition, ett PM, en mindmap etc, och är 
alltså ett förarbete till skrivuppgiften. Mer information om examinationens första del 
ges i samband med introduktionsseminariet. Skissen redovisas på schemalagt 
seminarium. 

 

Del 2: Skrivuppgift/Skriftlig hemtentamen  
 
Skrivuppgift: Uppgiften är att med utgångspunkt i de begrepp som behandlats under 
delkursen (såsom barns samspel, lek, kamratkultur, barnkultur, barnsyn, barns 
perspektiv, tolkande reproduktion, konsumtion) reflektera och diskutera ett exempel 
på kultur i barns vardagsliv. Texten ska ha en kort inledning, en längre reflekterande 
del samt en sammanfattande avslutning. 

 
Din skrivuppgift ska omfatta 6 sidor 2400-2600 ord, exklusive källförteckning, 
typsnitt Times 12 punkter, 1.5 radavstånd. Du ska använda och relatera till 
kurslitteraturen. 

 
För referenshanteringssystem, se institutionens hemsida, där guider finns. 
 

Skriv ditt namn och personnummer överst i högra hörnet på svarets första sida, liksom 
delkurs och provkod (observera att det är olika provkoder beroende på om du läser 
delkursen inom Barnkultur I eller som fristående kurs). Ange även hur många ord din 
examination omfattar. 

 
Den skriftliga hemuppgiften ska lämnas elektroniskt på Athena i anvisad mapp 
senast onsdagen den 2/12 kl. 17.00. 

 
Omexamination 

 
Nästkommande examinationstillfälle för den individuella hemskrivningen äger 
rum den 7/1 2021. För omexamination krävs anmälan till kursadministratören 
senast 18/12 via e-post. 
 
Vid frånvaro från gruppredovisningen anordnas ett uppsamlingstillfälle den 8 januari 2021. 



 

 
 

Betyg och betygskriterier 
A. Utmärkt. Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften en djup förståelse för och 
mycket god kunskap om ämnesområdet. Teoretiska begrepp används på ett problematiserande, 
relevant och utförligt vis. Studenten tar stöd i kurslitteratur och källor på ett kritiskt och 
genomtänkt sätt. Uppgiften skall vara väl strukturerad och avgränsad samt stringent 
formulerad på ett självständigt sätt samt uppvisa utmärkt språkbehandling. Ett vedertaget 
referenssystem ska användas korrekt. 

 
B. Mycket bra. 
Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften en mycket god förståelse för och 
mycket god kunskap om ämnesområdet. Teoretiska begrepp används på ett nyanserat och 
relevant vis med en problematiserande hållning och studenten tar stöd i kurslitteratur och 
källor på ett genomtänkt vis. Uppgiften skall vara väl strukturerad och formulerad på ett 
självständigt och reflekterande sätt och uppvisa mycket god språkbehandling. Ett vedertaget 
referenssystem ska användas korrekt. 

 
C. Bra. 
Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften en god förståelse för och god kunskap 
om ämnesområdet. Centrala teoretiska begrepp används på ett nyanserat sätt och studenten tar 
stöd i kurslitteratur och källor på ett genomtänkt vis. Uppgiften skall vara formulerad på ett 
självständigt och reflekterande sätt och uppvisa god språkbehandling. Ett referenssystem ska 
användas utan större brister. 

 
D. Tillfredsställande. 
Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften ämnesrelevant kunskap på ett 
genomtänkt sätt. Centrala teoretiska begrepp används på ett tydligt sätt och studenten tar 
stöd i kurslitteratur och källor. Texten har en tydlig språkbehandling och ett vedertaget 
referenssystem ska användas utan större brister. 

 
E. Tillräckligt. 
Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften ämnesrelevant kunskap. Centrala 
teoretiska begrepp används och studenten tar stöd i kurslitteratur och källor. Texten har ett 
begripligt språk och ett vedertaget referenssystem ska användas. 

 
Fx. Underkänd, något mer arbete krävs. 
Betyget Fx är ett icke godkänt betyg och ges om skrivuppgiften bedöms ligga nära gränsen 
för godkänd men inte fullt når upp till dessa kriterier. 

 
Kompletteringsuppgiften ska lämnas inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats 
av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär; mindre missförstånd, 
smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang, används betyget E. Vid 
godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A–E.  

 
F. Underkänd, mycket mer arbete krävs. 
Studenten uppvisar knappast någon förståelse för begrepp och perspektiv inom det beskrivna 
ämnesområdet. Skrivuppgiften är så oklart formulerad och osammanhängande att det inte går 
att utröna om studenten tillgodogjort sig innehållet.



 

 


