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Beslut

Denna kursplan är fastställd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen:
- Hösten 2013: 2013-03-12 (Ställföreträdande prefekt).
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7.5 hp. Svenska 3 och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
EXA1

Benämning
Individuell skriftlig uppgift

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen diskuterar och problematiserar begreppen "barnets bästa", "barnperspektiv", "barnsyn" och
"delaktighet" med särskild inriktning på ämnesområdet barnkultur. Olika teoretiska perspektiv och
förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur studeras och tillämpas i en tvärvetenskaplig
ansats vilken löper som en röd tråd genom kursen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
- problematisera centrala begrepp i en fördjupad diskussion förknippad med Barnrättskonventionen,
- reflektera över hur ett eller ett par teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till
ämnesområdet barnkultur kan belysa frågeställningar kring Barnets bästa i barnkulturen,
- muntligt och skriftligt redovisa en självständigt genomförd och väl avgränsad uppgift med utgångspunkt i
begreppet ”Barnets bästa” och relaterad till kursens innehåll och litteratur.
Undervisning

Undervisningen i kursen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig
lärare. Vid frånvaro över 45 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste
omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.
Kunskapskontroll och examination

a) EXAMINATIONSFORMER
Kursen examineras på följande vis:
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- EXA1 Individuell skriftlig uppgift (Individual paper) 7,5 hp, som bedöms enligt betygsskala A-F.
b) BETYGSSÄTTNING
Betygssättning på hel kurs samt på examination EXA1 sker enligt en sjugradig målrelaterad
betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Betyg Fx och F är underkända betyg.
c) BETYGSKRITERIER
Kursens betygskriterier anges i kursbeskrivningen.
d) SLUTBETYG
För slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden E på examinationen samt att alla uppgifter i
kursen är fullgjorda.
e) OMEXAMINATION och UNDERKÄNNANDE
Student som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat omprov för högre betyg. Godkänt betyg kan
inte heller ändras till underkänt betyg på studentens begäran.
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att
kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras.
Student som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till ansvarig studierektor.
Former för omexamination preciseras i kursbeskrivningen. Möjlighet till omexamination ges minst en gång
per termin.
Övergångsbestämmelser

Student kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras skriftligen till föreståndaren för
Centrum för barnkulturforskning.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kursen ersätter tidigare kurs:
- BK5080 Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område II, 7.5 hp.
Kurslitteratur

Kurslitteratur redovisas i bilaga. Härutöver tillkommer ca 500 sidor som väljs bland referenslitteratur som
presenteras vid kursstart.
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