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Delkursens upplägg 

Detta är delkurs tre inom kursen Barnkultur II. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, 

grupparbete och grupphandledning. Delkursen examineras genom individuell skrivuppgift och fältrapport. 

Föreläsningar och seminarier har som regel specifik litteratur som läses inför varje undervisningstillfälle. 

Vid seminarier förväntas aktivitet och engagemang från studenten. Samtliga undervisningstillfällen 

bygger på studenternas studier av litteraturen. 

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. 

Delkursens innehåll och förväntade studieresultat 

Receptionsstudier är ett sätt att synliggöra tolkningar av barnkultur. Under kursen genomför studenten ett 

fältarbete vilket presenteras i en rapport där genomförande och bearbetning av resultat vilar på 

hermeneutiska principer. Stor vikt läggs vid forskningsetik gällande forskning som involverar barn och 

unga. Delkursen omfattar också praktisk och teoretisk kunskap om olika slags forskningsintervjuer.  

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- redogöra för och reflektera kring etiska principer gällande forskning som involverar barn och unga, 

- visa praktisk och teoretisk kunskap om olika forskningsintervjuer, 

- genomföra, bearbeta och analysera eget insamlat material. 

mailto:cbk@barnkultur.su.se
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Närvaro  

Kursen förutsätter att studenten närvarar vid föreläsningar och seminarier. Den muntliga redovisningen 

vid slutseminariet är obligatorisk. 

Examination 

Kursens del Receptionsstudier av barnkultur, 7.5 hp examineras genom:  

- Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G = Godkänd, U = Underkänd   

- Fältrapport, betygsskala A-F  

 

För de skriftliga examinationerna gäller följande: Använd kurslitteraturen på ett relevant och kritiskt sätt. 

Texten skall skrivas i Times new roman, 12 pt och enkelt radavstånd. En referenslista/källförteckning 

över de källor du har refererat till ska finnas. Referenssystem: se länk. Ange även hur många ord din 

examination omfattar. 

Ta hjälp av kompendiet Studieteknik och att skriva vetenskapligt – en liten hjälp på vägen. Se även 

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet som finns på www.su.se 

 

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 

kursen vara avklarade och godkända. 

Individuell skriftlig uppgift (G/U) 

Uppgiften Hermeneutik som tolkningsmetod redovisas på seminarium om bearbetning och analys. 

Skriftlig inlämning i pappersformat ska ske inför undervisningspasset i avsedd mapp på Athena, senast 

5/4 klockan 9.00 (seminariet leds av Ylva Lorentzon). Omfattning: 900-1100 ord. Uppgiften är ett steg 

att i kursen behandla praktisk och teoretisk kunskap om olika forskningsintervjuer där den teoretiska 

basen är hermeneutisk. 

 

Hermeneutik som tolkningsmetod 

1. Utgå från Ödman (2016). Sammanfatta hur han framlägger hermeneutiken i relation till 

förståelse – förklaring, och hur tolkningsprocessen beskrivs.  

2. Beskriv antingen: kort en egen scenkonstupplevelse, i barndom eller nutid, eller en kultur-

upplevelse från din uppväxt. Se eller läs om boken, filmen, föreställningen – vad du nu valt. 

Hur skiljer sig upplevelserna åt? Hur har din tolkning av boken, filmen, föreställningen 

förändrats?  

I din framläggning ska du nyttja hermeneutiska begrepp och resonera kring hur tolkning  

kan förstås som en meningsskapande process. 

Fältrapport (A-F) 

Fältarbetet genomförs individuellt och redovisas i grupp. Vilken scenuppsättning som studenterna 

kommer att arbeta med klarläggs under innan kursstart. Om pandemin orsaker svårigheter med 

teaterbesök kommer digitala föreställningar eller filmer att istället nyttjas för studien. 

Anvisningar  

Varje student ska skriva en individuell text, en ’fältrapport’, med en omfattning av ca 6 sidor (cirka 2500 

ord) exkl. referenslistan. Varje individuell fältrapport ska utgå från delkursens förväntade studieresultat 

och innehåll:   

https://www.su.se/polopoly_fs/1.562052.1623932616!/menu/standard/file/BUVA%20CBK%20guide%20till%20APA%202020%20ver%202%20210604%20%28002%29.pdf
http://www.su.se/
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Studenten ska  

– redogöra för och reflektera kring etiska principer gällande forskning som 

involverar barn och unga, 

– visa praktisk och teoretisk kunskap om olika forskningsintervjuer, 

– genomföra, bearbeta och analysera eget insamlat material. 

 

Var och en ansvarar för och genomför minst en intervju med barn. Intervju och intervjuguide planeras och 

framskrivs samråd med kursansvarig.  

I fältrapporten ska följande beskrivas och diskuteras: 

1. reflektioner kring föreställningen som meningserbjudande för barnen ni mött, 

2. observationer av barnpubliken, hur barn under visningen agerat och förhållit sig till 

föreställningen (alt. inspelningen/filmen), 

3. reflektioner kring genomförande samt kring analysen av barnintervjuerna, 

4. etiska överväganden, samt  

5. resultatet av intervjun/intervjuerna. 

OBS: Tonvikten ska ligga på olika tolkningsprocesser. 

 

De individuella texterna laddas upp i Athena i avsedd inlämningsmapp 28 april kl 9.00. 

Den muntliga redovisningen 29 april em. (ca 30 min, plus diskussion) 

I den muntliga redovisningen ska följande aspekter behandlas och diskuteras: 

- En kort (!) sammanfattning av föreställningen 

- Metod (genomförande av intervjuer och observationer samt hur ni analyserat och 

bearbetat resultatet. Lyft gärna hur processen fortlöpt tex i fråga om svårigheter etc.)  

- Barnens upplevelser och tolkning av utsagor. 

- Etiska överväganden 

 

OBS: Tonvikten ska ligga på barnens upplevelser! 

 

Använd gärna Powerpoint eller likande. 
 

Omexamination 

För omexamination krävs anmälan till kursadministratören senast 24 maj. 

Individuell skriftlig uppgift (Hermenutik som tolkningsmetod) 

Nästkommande tillfälle har inlämning den 3 juni kl. 17.00 i avsedd mapp i Athena.  

Fältrapport (Föreställningsanalys, receptionsstudie) 

Muntliga redovisningar för såväl den individuella uppgiften som fältrapporten görs i juni enligt 

överenskommelse med examinator. 

Övrigt 

För datum avseende omexamination under höstterminen 2022 vänligen kontakta cbk@barnkultur.su.se 

mailto:cbk@barnkultur.su.se
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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. Mappar för inlämning finns i Athena. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt betyg på delkursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinations- 

uppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.För slutbetyg på helkurs, se kursplan. 

Betyg och betygskriterier 

Individuell skriftlig uppgift (G/U) 

 
G = Godkänd 
För betyget G ska studenten utifrån kurslitteraturen kunna redogöra för och appliceras tolkningsmetod på 
eget valt exempel på en scenkonsterfarenhet (eller annan konst) 
U = Underkänd  
Studenten har inte kunnat redogöra för målet enligt ovan.  

 

Fältrapport (A-F) 
A. Utmärkt. Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften en fördjupad förståelse för och mycket god 
kunskap om ämnesområdet. Teoretiska begrepp används på ett självständigt, problematiserande, relevant och 
utförligt vis. Studenten tar stöd i kurslitteratur och källor på ett kritiskt och genomtänkt sätt. Studentens text är 
väl strukturerad med fördjupande resonemang samt stringent formulerad samt uppvisar utmärkt 
språkbehandling. Ett vedertaget referenssystem används 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 problematiserande, relevant och utförligt 
vis. Studenten tar stöd i kurslitteratur och källor på ett nyanserat och genomtänkt sätt. Studentens text är väl 
strukturerad med fördjupande resonemang samt stringent formulerad samt uppvisar mycket god 
språkbehandling. Ett vedertaget referenssystem används korrekt. 

C. Bra. Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften en god förståelse för och god kunskap om 
ämnesområdet. Teoretiska begrepp används på ett problematiserande och relevant vis. Studenten tar stöd i 
kurslitteratur och källor på ett genomtänkt sätt. Studentens text är väl strukturerad med fördjupande 
resonemang samt väl formulerad samt uppvisar mycket god språkbehandling. Ett vedertaget referenssystem 
används korrekt. 

D. Tillfredsställande. Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften ämnesrelevant kunskap på ett 
genomtänkt sätt. Teoretiska begrepp förklaras och nyttjas i texten med stöd i kurslitteratur och källor. Studentens 
text har en tydlig språkbehandling och ett vedertaget referenssystem används utan större brister. 

E. Tillräckligt. Studenten uppvisar i den skriftliga inlämningsuppgiften ämnesrelevant kunskap. Några teoretiska 
begrepp förklaras och nyttjas i texten med stöd i kurslitteratur och källor. Studentens text har ett begripligt språk 
och ett vedertaget referenssystem används. 

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.  

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 för uppgiften.  
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