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Kursens upplägg 

Kursen består av fyra delkurser som pågår under terminsdel A+B+C. Athena är tänkt att vara ett 
stöd för ditt lärande under kursens gång. Där ges information om kursens innehåll och 
arbetsformer, upplägg, examinationsuppgifter och betygskriterier. Terminsdel A+B hålls på 
distans medan kursdel C planeras att hållas på Campus.  
 
 

Delkurs 1: Barns språkutveckling och språklig mångfald, 4,5 hp 

Delkursansvariga och examinatorer: Susanne Kjällander och Adrian Thomasson 
 
Delkursen behandlar barns talspråkliga utveckling. Detta innefattar olika språkliga resurser och 
dess betydelse för barns meningsskapande, kommunikation och språkliga utveckling. Vidare 
syftar delkursen till att utveckla kunskaper om förskolan som flerspråkig och kommunikativ miljö 
utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
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Delkurs 2: Barnlitteratur och musik, 3 hp 

Delkursansvarig och examinator: Susanne Kjällander  

Delkursen syftar till att utveckla färdigheter i högläsning och berättande med framförallt 
barnlitteratur och musik som didaktiska verktyg. Kursen innehåller seminarier, föreläsningar 
och verkstäder om berättande, högläsning och musik. 

Delkurs 3: Digital literacy och flerspråkighet, 7,5 hp 

Delkursansvarig och examinator: Susanne Kjällander 
 
Delkursen syftar till att utveckla praktiska och estetiska färdigheter i berättande med olika 
resurser såsom språklig mångfald, flerspråkighet, digitala verktyg, barnlitteratur och musik. 
Delkursen syftar till att ge kunskap om digitalisering i förskolan samt ge en förståelse för barns 
adekvata digitala kompetens. Kursen innehåller seminarier, föreläsningar och verkstäder om 
digitala verktyg. I kursen designas olika Sidan 1/3 språkdidaktiska aktiviteter med och utan 
digitala verktyg. 

 

Delkurs 4: Tidigare forskning och akademiskt skrivande, 7,5 hp 

Delkursansvarig och examinator: Adrian Thomasson 
 
Delkursen behandlar vetenskapsteoretiska antaganden om språk och kommunikation samt 
introducerar vetenskaplig metod. Delkursen behandlar akademiskt skrivande. I delkursen 
introduceras forsknings- och skrivprocessen, forskningsetik och sambandet mellan teori, metod 
och forskningsfråga. 
 
 

Studieplanering  
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 hur du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis 
genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

 

Närvaro 

Samtliga seminarier är obligatoriska. Vid förhinder att närvara vid schemalagt kurstillfälle ska 
studenten i första hand försöka gå på annan kursgrupps undervisningstillfälle. Berörda 
kurslärare ska informeras innan. Frånvaro ska kompenseras. Kompensation sker genom att 
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studenten lämnar in en text som behandlar seminariets/workshopens kurslitteratur enligt 
anvisningar som publiceras på Athena. Maximalt fyra seminarietillfällen kan kompenseras 
skriftligt. Överstigande frånvaro kan kompenseras genom att studenten erbjuds möjlighet att gå 
på seminarier under nästföljande termin.  

Examination 

Delkurs 1: Barns språkutveckling och språklig mångfald, 4,5 hp  

 
Delkursen examineras genom: 
 
Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F 
Information om examinationsuppgiften publiceras 2020-08-31 via Athena. Digital tentamen, 
examinationsdatum 2020-09-14. 
 

Delkurs 2: Barnlitteratur och musik, 3 hp 
Delkursen examineras genom: 
Individuell skriftlig uppgift (Vidgad barnbok i Word), betygsskala G-U. Examinationsuppgiften 
publiceras 2020-08-31 via Athena. Inlämning sker senast 2020-10-23 kl. 17.00 i Athena. 

 

Delkurs 3: Digital literacy och flerspråkighet, 7,5 hp  

Delkursen examineras genom: ¨ 

Individuell muntlig och visuell presentation av digital produkt (Digital bok i BookCreator och 
presentation i Power Point), betygsskala A-F. Examinationsuppgiften publiceras 2020-08-31 via 
Athena. Inlämning sker senast 2020-10-27 kl. 09.00 i Athena. 

 

Delkurs 4: Tidigare forskning och akademiskt skrivande, 7,5 hp 
Delkursen examineras genom: 
Individuell skriftlig uppsats, betygsskala A-F. Examinationsuppgiften publiceras 2020-08-31 via 
Athena. Inlämning sker senast 2020-12-01 kl. 17.00 i Athena 

Examinationer ska vara bedömda 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.  
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Information om omexamination publiceras 2020-08-31 via Athena. Anmäl dig till 
omexaminationstillfället genom att maila kurskoordinator marie.andersson@buv.su.se . 
Examinationen bedöms 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. Därefter, eller om detta inte görs inom 
angiven tid, ska studenten omexamineras. Examinationen lämnas in via Athena.  
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte för Individuell skriftlig 
uppgift i delkurs 1. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 
examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro. 
Slutbetyg beräknas genom en sammanvägning. Underlag för sammanvägning av betyg 
publiceras 2020-08-31 i Athena. 
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