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Examinator Lena Aronsson 

 

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 

Med anledning av coronaviruset gäller för närvarande inte obligatorisk närvaro på seminarier 
men vi rekommenderar starkt att du deltar.  
 

Obligatoriska uppgifter 

Seminarieuppgifter 

För att bli godkänd på kursen skall studenten ha lämnat in alla obligatoriska uppgifter i form av 
referat och tankekarta. Arbetet med tankekartor genomförs kontinuerligt under kursens gång 
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och avslutas med en gruppuppgift som lämnas in. Detaljerade instruktioner för uppgiften läggs på 
Athena innan kursstart. Inlämning på Athena senast 1/6 kl.17.00. 

För studenter som inte lämnat in gruppuppgiften innan kursens slut anordnas ett 
uppsamlingstillfälle innan nästa terminsstart. Datum för detta samt rutin för anmälan meddelas 
på kurshemsidan innan innevarande kurs är slut. 

Examination 

Kursen examineras genom en skriftlig digital hemtentamen. 

Skriftlig digital hemtentamen 

Betygsskala: sjugradig 

Hemtentamen utgörs av en digital tentamen med 60 flervalsfrågor och äger rum den 5/6 2020. 
Mer information meddelas av kursansvarig i god tid innan tentamen. 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  

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

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. 

Omexaminationen för hemtentamen blir den 18/8 2020. Student anmäler önskemål om 
omexamination till hemtentamen på http://student.ladok.se/ senast den 17/6 2020. 

Komplettering av betyget Fx 

Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte för denna kurs. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen samt fullgjorda 
obligatoriska uppgifter. 

Betyget på skriftlig hemtentamen blir även slutbetyg på kursen. 
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