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Allmänt om kursen 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och 
examinationer samt praktisk information kring kursen. Ett annat styrdokument är 
kursplanen. 

Kurshemsida 
Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida 

där du finner viktig information om kursen. Kursplanen och litteraturlistan publiceras 

senast 2 månader innan kursstart, medan schema och kursbeskrivning publiceras senast 1 

månad innan kursstart.  

 

Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du på 

Athena. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din 

universitetsinloggning. 
 

Kursens förväntade studieresultat och innehåll  

Kursens förväntade studieresultat 
 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera syfte och 

frågeställningar med relevans för professionen samt planera och med adekvat teori 

och metod genomföra ett självständigt arbete i form av en uppsats inom givna 

tidsramar, 
– visa kännedom om vetenskapsteori och forskningsmetoder, samt om 
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för   
yrkesutövningen, 

– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina 
slutsatser i dialog med olika grupper, 

– visa förmåga att inom huvudområdet förskoledidaktik göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt beakta 

gällande forskningsetiska normer, 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 

över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom 
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom 

yrkesområdet samt 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
kompetens i  den kommande yrkesutövningen. 
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Kursens upplägg 
Kärnan i examensarbetet är att enskilt formulera en fråga (eller flera) och sedan utforska 

denna fråga i en systematisk studie då man bland annat anknyter sin studie till teorier och 

tidigare forskning inom området samt bearbetar insamlat material. Allt detta ska utmynna i 

en uppsats som är utfallet av detta arbete – dvs. examensarbetet. I uppsatsen ska även 

tydligt visas hur det vetenskapliga arbetet genomförts. Här vill vi särskilt betona vikten av 

att göra etiska överväganden (se mer information på Athena). Uppsatsen ska vara cirka 25-

30 sidor. Räknat i ord innebär det ett spann på 14000–17000 ord.  

 

Det arbete ni förväntas genomföra finns reglerat i en kursplan (se kurshemsidan). I planen 

anges bl.a. att arbetet skall vara självständigt i förhållande till handledare, det vill säga 

handledningen utgörs av stöd, råd och anvisningar för att ni skall kunna genomföra ditt/ert 

examensarbete. Det är viktigt att uppmärksamma att det ytterst är studenten och inte 

handledaren som är ansvarig för det färdiga examensarbetet. Uppsatsen skall också utgöra 

en fördjupning och relatera till förskoledidaktik. 

 

Uppsatserna ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget 

självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i 

minst två ventileringsseminarier. 
 

Parskrivning  
I denna kurs skrivs det självständiga arbetet i par. Tidigare erfarenhet har visat att 

studenter som arbetar tillsammans har mycket stöd av varandra i genomförande av sitt 

självständiga arbete, både när det gäller kursens förväntade studieresultat, den enskildes 

arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given tidsram. 

 

För att möjliggöra individuell examination även då studenter skriver parvis ska 

arbetsfördelningen klargöras, både när det gäller det empiriska arbetet och själva 

skrivandet av texten.  

 

I examensarbetet ska det tydligt framgå hur arbetet lagts upp och hur de två studenterna 

bidragit till arbetets olika delar. Det är nödvändigt att visa att varje student har tillräcklig 

kunskap om arbetets olika delar för att kunna examinera mot kursmål och säkra att 

studenten uppnår examensmålen. Denna beskrivning placeras lämpligen i Förordet under 

rubriken Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien. 
 

Handledning 
Student som påbörjat självständigt arbete har inom kursens ram rätt till sammanlagt 16 

timmar handledning, av vilken cirka en tredjedel utgör kontakttid. Ni har tillgång till er 

handledare från och med kursstarten. Handledningen kan bestå av grupphandledning och 

individuell handledning och det är er handledare som avgör hur detta kommer att 

organiseras i varje enskilt fall. Byte av handledare kan ske endast vid särskilda 

omständigheter. 
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Examinering 
Kursen examineras genom skriftlig uppsats, granskning av ett annat arbete samt försvar av 

det egna arbetet vid ventileringsseminarium. Ventileringsseminarierna innebär en kritisk, 

akademisk granskning och är samtidigt ett tillfälle för diskussion och åsiktsutbyte kring 

det studerade området. Opponenterna ansvarar för balansen mellan dessa två syften och 

för disponeringen av tiden (totalt 45-50 minuter). Varje student ska delta i ytterligare två 

ventileringsseminarium utöver det egna seminariet samt det seminarium där man själv 

agerar opponent. Ventileringen sker vid öppna seminarier och där deltar studenter, 

opponenter och examinator (mer information om ventileringsseminarium i bilaga 2 och 3). 

 

Examinationen innebär således att ni i slutet av kursen försvarar ert arbete och opponerar 

på ett annat. När ni genomfört ventileringen och gjort de förändringar som examinatorn 

har efterfrågat sker den slutgiltiga inlämningen. Betyget sätts därefter.  
 

När betygskonferensen skett fastställs betygen och först därefter är ert arbete färdigt 

och betyget kan registreras i Ladok.  

 

Efter det att ni fått ett godkänt betyg på er uppsats kan ni även ladda upp det i DiVA 
vilket är Stockholms universitetsbiblioteks digitala arkiv. Det kan vara bra för 
kommande arbetsgivare att kunna leta upp er uppsats. Information om hur man gör det 
finns på kurshemsidan.  

Omexamination 
Student som fått lägst betyget E eller G på prov får inte genomgå förnyat omprov för 

högre betyg. Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran. 

Student som fått betyget Fx har en gång per examinationstillfälle möjlighet att komplettera 

inlämnat betygsunderlag inom två veckor efter det att kompletteringsbehovet har 

meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras. Student 

som fått betyget U, 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. 

 

Observera att examinationsuppgifter endast bedöms inom ramen för ordinarie terminstid. 

Under sommaruppehållet finns inga lärare i tjänst. 

 

För studenter som ej genomfört ventileringsseminarium 

Studenter som inte lagt fram sin uppsats vid ordinarie ventileringsseminarium ska 

anmäla sig till omexamination. Namn på examinator och opponent/er samt tid och 

plats för ventileringsseminarium meddelas när vi vet vilka arbeten som kommer att 

läggas fram. 

 

För studenter som redan genomfört ventileringsseminarium 

För studenter som erhållit betyget F ska inte genomgå ytterligare ett 

ventileringsseminarium utan arbetet bedöms direkt av examinator. Möjlighet till 
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omexamination ges härutöver minst en gång per termin. Student anmäler önskemål 

om omexamination till kursadministratör 

 

Möjlighet till omexamination ges härutöver minst en gång per termin. 
 
 

Litteratur och referenshantering 

Studenten väljer i samråd med handledare såväl teori- och metodlitteratur som 

speciallitteratur utifrån valt ämne med en omfattning på minst 1500 sidor. Obligatorisk 

litteratur är styrdokument samt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017, obs senaste 

versionen). 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ 

 

I kursen används Harvardsystemet som referenssystem enligt Boråsguiden. 

 

Tips för skrivandet 

Rättstavning 

Vi förväntar oss att du genomför en stavningskontroll vid varje inlämning. Du som 

studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera 

rättstavningsprogram på din hemdator utan kostnad. Programmen kan ge dig stöd i ditt 

akademiska skrivande. 

Bibliotekets service 

Biblioteket har ett flertal självstudiekurser där du kan lära dig att till exempel 

söka tidigare forskning. Där finns alla bibliotekets filmer samlade samt 

information om sökhandledning: https://www.su.se/biblioteket/guider 

 

Allmänt stöd för referenshantering: 

https://www.su.se/biblioteket/s%C3%B6ka-och-

anv%C3%A4nda/referenshanteringsprogram-1.242365 

  

Texten och referensen (Studie- och språkverkstan) 

https://youtu.be/RWauZwo53vs  (11.35 min) 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://www.su.se/biblioteket/guider
https://www.su.se/biblioteket/s%C3%B6ka-och-anv%C3%A4nda/referenshanteringsprogram-1.242365
https://www.su.se/biblioteket/s%C3%B6ka-och-anv%C3%A4nda/referenshanteringsprogram-1.242365
https://youtu.be/RWauZwo53vs
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