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Kursbeskrivning 

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga, 7,5 hp 
avancerad nivå, helfart inom masterprogrammet i Barn och ungdomsvetenskap. 
Kurskod: UB449F 

 
 

Vårterminen 2022 
 

Kursansvarig Kjerstin Andersson Bruck 
Kursadministratör Doris Rehnström 

Lärare Kjerstin Andersson Bruck 

Mats Börjesson 
Rickard Jonsson 
Magnus Kilger 

Examinator Kjerstin Andersson Bruck 

 

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 
 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro från obligatoriska seminarium kan 

tas igen genom en skriftlig kompletteringsuppgift. Det är möjligt att komplettera frånvaro från 2 
av kursens 4 seminarier.  

 

 
 
 
 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
 

 

Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 

106 91 Stockholm 

Besöksadress 
Svante Arrhenius väg 21A 
www.buv.su.se 

Telefon: 
E-post: registrator@buv.su.se 

http://www.buv.su.se/
http://www.buv.su.se/
mailto:registrator@buv.su.se
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Examination 

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarierna samt en individuell skriftlig uppgift. 
 

Seminarieuppgifter 
 

Information om förberedelser inför seminarierna finns på Athena. 
 

Individuell skriftlig uppgift - master 

Kursen examineras genom att studenterna skriver en artikel. Artikeln bygger på en narrativ 
analys av ett eget valt empiriskt material. Detaljerade instruktioner återfinns på Athena. 

Omfång: 2800-3200 ord 
 

Betygsskala: sjugradig 
 

Inlämning av din skriftliga uppgift sker på Athena senast den 18 mars, 2022, kl 17:00. 
 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. 

För godkänt på kursen måste samtliga examinerande och obligatoriska moment vara 
avklarade och godkända. 

 

Omexamination 

Omexaminationen är samma individuella skriftliga uppgift som vid den ordinarie 

examinationen. Seminariekompletteringar som ej lämnats in under kursen kan lämnas in under 
omexaminationsperioden. 

 

Omexaminationen lämnas in under planeringar – examinationer i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 
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Omexamination 1 

 

Inlämning av din skriftliga uppgift sker på Athena senast den 28 april, 2022, kl 17.00 
 

Omexamination 2 

 

Inlämning av din skriftliga uppgift sker på Athena senast den 1 juni, 2022, kl 17.00 
 

 
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. 

 
Komplettering lämnas in via mail till examinator. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 

examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 
Betyget på individuell skriftlig uppgift blir även slutbetyg på kursen. 


