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Kursens upplägg 
En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer 
åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är 
uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, 
exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  
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Litteratur 
Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart. Utöver 
den litteratur som anges i litteraturlistan tillkommer två kortare texter som finns uppladdade 
på Athena: 

• Araya López, A. (2017). Conflicted celebrity in media: Graffiti artists and pixadores in 
the Brazilian press. I J. Raphael & C. Lam (Red.), Becoming brands: Celebrity, activism 
and politics (ss. 56-69). New York: WaterHill Publishing. (14 s.) 

• Araya López, A. (2020). The pichadora girl: Politics of art institutions, legal and 
extrajudicial punishment, and the ‘pixo’ as a transgressive social practice. I L. 
Finchett-Maddock & E. Lekakis (Red.), Art, law, power: Perspectives on legality and 
resistance in contemporary aesthetics (ss. 176-198). Oxford: Counterpress. (23 s.) 

Närvaro  
Närvaro vid samtliga seminarier är obligatorisk. Frånvaro från eller otillräckligt deltagande 
vid seminarierna kompenseras genom att lämna in en skriftlig sammanfattning av hela eller 
valda delar av litteraturen till seminariet ifråga och reflektera kort kring dess relevans för 
forskning om barn och ungdom. Kompletteringsuppgiften ska utgöra ca. 800-1000 ord per 
seminarium. Ange ditt namn, personnummer, kursens namn och kod. Lägg upp 
kompletteringsuppgiften på Athena (gå in på: Innehåll>Examinationer). Observera att 
eventuella kompletteringsuppgifter ska vara inlämnade och godkända för att studenten ska 
kunna erhålla godkänt betyg på EXA2. Sista inlämningsdatum är samma som för examination 
och omexamination av EXA1. Kompletteringsuppgifterna bedöms inom 15 arbetsdagar efter 
examinationsdatum. 

 

Examinationsuppgifter 

EXA 1: Individuell skriftlig uppgift, 6 hp 

Betygsskala: sjugradig, A-F.  

Instruktioner för examinationsuppgiften publiceras på Athena senast vid kursstart. 

Inlämning sker senast 2021-01-15 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena (gå in på: 
Planeringar>Examination> Individuell skriftlig uppgift). 

EXA2 Seminarieuppgifter, 1,5 hp 

Betygsskala: tvågradig, Godkänd/Underkänd.  

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

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. 
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Omexamination 1 

Nästkommande inlämningsperiod för omexamination ett är den 1 mars till och med den 12 
Mars 2021.  

 

Individuell skriftlig uppgift 

Ladda upp omexaminationen Word-kompatibelt format i mappen Omexamination 1 på 
kursens Athenasida senast 12 mars, kl. 17.00. 

 

Seminarieuppgifter 

EXA2. Om du har frånvaro från obligatorisk undervisning som du inte lämnat in 
kompletteringsuppgifter för under ordinarie kursperiod kan du lämna in dessa vid 
omexaminationstillfället. Det är samma inlämningsmapp och inlämningsperiod som för 
EXA1. Se instruktioner för kompletteringsuppgiften under rubriken närvaro. 

 

Omexamination 2 

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

 

Inlämningsdeadline för omexamination två är den 20 augusti 2021, kl. 17.00. Ladda upp 
omexaminationen i Word-kompatibelt format i mappen Omexamination 2 på kursens 
Athenasida. Mappen för omexamination två öppnar den 12 juni 2020. 

 

EXA2. Om du har frånvaro från obligatorisk undervisning som du inte lämnat in 
kompletteringsuppgifter för under ordinarie kursperiod kan du lämna in dessa vid 
omexaminationstillfället. Det är samma inlämningsmapp och inlämningsperiod som för 
EXA1. Se instruktioner för kompletteringsuppgiften under rubriken närvaro. 

 

  


