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Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7.5hp.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Barnets bästa i barnkulturen

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

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- problematisera centrala begrepp i en fördjupad diskussion förknippad med FN's konvention om barnets
rättigheter,
- 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, seminarier och handledning 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
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Kursen examineras på följande vis:
- Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F.
b) Betygsskala
Betygssättning på hel kurs sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A= Utmärkt
B= Mycket bra
C= Bra
D= Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
F= Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) Betygssättning
De skriftliga betygskriterierna anges i kursbeskrivningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda
obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfället saknas erbjuds minst ett
examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på examinationsuppgift två gånger i rad av en
och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande examination, om inte
särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till prefekt.
Student som fått lägst betyget E på examinationsuppgift får inte genomgå förnyad examination för högre
betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examinationsuppgift
inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom
angiven tid, ska studenten omexamineras. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen
A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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

Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.
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