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johanna.wallin@buv.su.se 

René Leon Rosales (extern) 

Examinator Mirjam Hagström, e-post: 
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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 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro.  

 

Frånvaro från obligatoriska seminarium kan tas igen genom en skriftlig kompletteringsuppgift. 

Kompletteringsuppgifter tillhandahålls av kursansvarig lärare. 
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Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig 

 

Uppgiften går ut på att göra en kritisk analys av en spelfilm eller en skönlitterär bok som utifrån 
barns/ungas perspektiv skildrar erfarenheter av migrationsprocessen och vardagen efter migrationen. 
Analysen ska ta stöd i kurslitteraturen. Se närmare beskrivning av uppgiften och betygskriterierna i 
dokumentet Individuell skriftlig uppgift, i Athena. 

Inlämning sker senast 2022-06-03 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-09-26.  

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

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-10-03 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.  

 

På grund av sommaruppehåll lämnas komplettering av betyget Fx in den 22 augusti. 

 

Betyg på hel kurs 

Betyget på individuell skriftlig uppgift blir även slutbetyg på kursen. 

 


