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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.  

 

Närvaro 

Kursen har enligt kursplan ingen obligatorisk undervisning men studenterna rekommenderas att följa 

kursens planerade undervisning enligt schemat. 

 

Examination 

Kursen/delkursen examineras genom: 

 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig 

Examinationsuppgiften är en hemtentamen som lämnas ut via Athena 2022-02-09 i mappen 

’Examinationer’ i Athena. 

 

Inlämning sker senast 2022-02-16 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.   

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande moment i kursen vara avklarade 

och godkända. 



 Kursbeskrivning Barndomssociologi och barnkultur Våren 2022  

2(2) 

 

 

 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-03-21.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-04-01 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det att 

kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. 

 

Examinationen lämnas in via Athena. 

 

 

Betyg på hel kurs 

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

För studenter som läser kursen som fristående kurs blir betyget på individuell skriftlig uppgift 

(examinationens benämning) även slutbetyg på kursen. 

 

För studenter som läser kursen som delkurs inom Barnkultur II:  För att få godkänt betyg på kursen krävs 

lägst betyget E examinationsuppgiften, samt: För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget 

E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk 

närvaro. Slutbetyg på Barnkultur II beräknas genom en sammanvägning av betyg. Bokstavsbetygen på varje 

delkurs ges ett värde där A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Erhållet värde multipliceras med examinationens 

poäng. Samtliga värden adderas och den totala poängsumman divideras med antal högskolepoäng på kursen 

som är betygsgrundande (har sjugradigbetygsskala).  

 

Det medelvärde som fås omvandlas tillbaka till bokstavsbetyg (A-E) och avrundning sker enligt: 

Betyg A ges om betygsmedelvärdet är minst 4,5. 

Betyg B ges om betygsmedelvärdet är minst 3,5 men minde än 4,5. 

Betyg C ges om betygsmedelvärdet är minst 2,5 men mindre än 3,5. 

Betyg D ges om betygsmedelvärdet är minst 1,5 men mindre än 2,5. 

Betyg E ges om betygsmedelvärdet är mindre än 1,5. Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur 

sammanvägningen för slutbetyg.  
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