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Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 

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 obligatoriskt seminarium tas i 
första hand igen genom att du gör om momentet i en annan kursgrupp under samma termin. 
Maila ansvarig lärare gällande möjligheten att ta igen frånvaro från obligatoriska moment vid ett 
annat tillfälle. I begränsad utsträckning kan frånvaro från obligatoriska seminarier tas igen genom 
en skriftlig kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgifter tillhandahålls av kursansvarig lärare. 

Examination 

Delkurs 1: Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor, 8hp  
Delkursen examineras genom: 
1) Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F 
2) Individuell muntlig redovisning, betygsskala G-U 
 
1) MOM1 – Individuell skriftlig projektrapport, 8 hp, A-F  
En projektrapport som presenteras i en formellt välgjord text, tydligt disponerad och väl 
formulerad, med en adekvat användning av referenser. Valda delar av dokumentationen från 
mikroprojektet i VFU3 används som utgångspunkt för att skriva fram en reflekterande rapport i 
en utforskande kontext. Det ämnesfokuserade projektet ska ta sin utgångspunkt i barnens 
intressen, frågor och göranden, vara tydligt förankrat i läroplanen och planeras utifrån ett 
förskoledidaktiskt perspektiv där utforskande arbete och estetiskt lärande är i fokus. Rapporten 
ska innehålla en redogörelse för de didaktiska val som gjorts i samband med planering och 
genomförande, en kort sammanfattning av det ämnesinnehåll som projektet fokuserar på 
(naturvetenskap/hållbar utveckling), samt en beskrivning av hur projektet växte fram med fokus 
på barnens tankar, göranden och hur de närmade sig ämnesområdet. Utfallet av mikroprojektet 
ska analyseras didaktiskt med hjälp av didaktiska frågor och begrepp samt diskuteras med hjälp 
av kurslitteraturen. 
 
Ytterligare instruktioner för examinationsuppgiften publiceras 2020-01-20 i mappen 
’Examinationer’ i Athena. 
 
Examinationsdatum: 
Den individuella skriftliga rapporten, MOM1, lämnas in senast 200403, kl. 17.00 i 
Uppgiftsmappen på kursens Athena-sida, där den kommer att genomgå plagiatkontroll via 
Urkund. När du lägger upp filer i Atena måste filerna sparas i Word-doc, eller docx (ej pdf, odt 
eller rtf) för att examinator ska kunna öppna dem. 
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2) MOM1 – Individuell muntlig redovisning, G-U  
En muntlig presentation som förbereds och planeras dels individuellt, dels gemensamt i SA-laget. 
SA-laget fokuserar vanliga, vilda, svenska 

 träd 

 blommor 

 däggdjur 

 fåglar 

 småkryp 
Var och en i SA-laget gör en ordentlig faktaresearch på 3 träd/blommor/däggdjur/fåglar/småkryp 
och SA-laget sammanställer sedan en sammanhållen presentation av ett urval av exempelvis de 
vanligaste fåglarna i Sverige. Presentationen bör därför vara väl förberedd och innehålla relevant 
fakta och fungera som introduktion för kolleger inför ett kommande projektarbete kring valt 
område. Varje studiegrupp får ca 15 minuter till sitt förfogande. 
 
Ytterligare instruktioner för examinationsuppgiften publiceras 2020-01-20 i mappen 
’Examinationer’ i Athena. 
 
Examinationsdatum: 
Uppgiften examineras genom aktivt deltagande vid den muntliga redovisningen under vecka 9 (se 
resp. gruppschema).  
 

Delkurs 2: Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan, 4 hp 
Delkursen examineras genom: 
- Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U  
 
MOM2 - Individuell skriftlig uppgift, 4 hp, G-U  
MOM2 innebär en kortfattad skriftlig översikt över de ämneskunskaper som fordras av dig som 
pedagog för att kunna utmana och fördjupa barnens utforskande vidare utifrån valt projektfokus. 
Examinationsdatum: 
Den individuella skriftliga uppgiften, MOM2, lämnas in senast 200403, kl. 17.00 i Uppgiftsmappen 
på kursens Athena-sida, där den kommer att genomgå plagiatkontroll via Urkund. När du lägger 
upp filer i Atena måste filerna sparas i Word-doc, eller docx (ej pdf, odt eller rtf) för att 
examinator ska kunna öppna dem. 
 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås vid FX/F och U via Athena. För att kunna 
se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen 
vara avklarade och godkända. 
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Omexamination 

Reglerna för omexamination framgår av kursplanen.  
• Omexamination för MOM1 individuell skriftlig uppgift äger rum 200505, kl 17.00 genom 

att examinationen lämnas i respektive omexaminationsmapp på Atena.  
• Den muntliga omexaminationen äger rum vecka 14. Anmälan sker till kursadministratör 

Maria Lund (maria.lund@buv.su.se) senast 200330.  
• Omexamination för MOM2 äger rum 200505, kl. 17.00 genom att examinationen lämnas i 

respektive omexaminationsmapp på Athena. 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats genom att examinationen lämnas FX-mappen 
på Athena. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. 
På grund av sommaruppehåll lämnas komplettering av betyget Fx in den 7 augusti. 

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, MOM1, blir även slutbetyg på kursen. 
 


