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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. Under hösten kommer denna kurs att ges digitalt 
p.g.a. corona pandemin förutom vad beträffar verkstäderna som kommer att ges på campus. 
 

Närvaro 

 
De obligatoriska momenten i kursen är de tre verkstäderna (medieverkstaden, drama & 
berättarverkstaden) samt de två examinerande seminarierna.  
 
Verkstäderna kommer att ges på campus och kräver obligatorisk närvaro. Se upplägg nedan: 
 

• Medieverkstaden 21/9 kl.13-16 

• Drama & berättarverkstaden 29/9 eller 30/9. Detta är heldagar från 9-16 och består av två 
workshops, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Ni kommer senare att bli 
indelade i två grupper för att vi inte ska vara så många på plats vilket innebär att ni bara 
behöver delta på en dag.  

 
De två obligatoriska examinerande seminarierna äger rum, 23/9 och 5/10 och består av 
gruppredovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter som ska läggas in på Athena samma dag. 
De muntliga redovisningarna kommer att ske digitalt via zoom.  
 
Mer detaljerad information om förberedelser inför de obligatoriska momenten finns på Athena 
under planeringar.  
  
 

Examination 

Delkurs 1: Flerspråkighet i olika förskolegrupper 

Kursen/Flerspråkighet i olika förskolegrupper  
 
Betygsskala: G/U (tvågradig) 
Uppgiften examineras genom en muntlig gruppredovisning och en gemensam 
gruppinlämningsuppgift 
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Mer detaljerade instruktioner publiceras på Athena i samband med kursstart 2020-08-31 i 
mappen examinationer under resurser och aktiviteter. Det är också här ni ska lämna in ert 
arbete. Inlämning sker senast 2020-09-23 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
 

Delkurs 2: Text och bild i bilderboken 

Betygsskala: G/U (tvågradig) 
Uppgiften examineras genom en muntlig gruppredovisning och en individuell inlämningsuppgift. 
 

Mer detaljerade instruktioner publiceras på Athena i samband med kursstart 2020-08-31 i 
mappen examinationer under resurser och aktiviteter. Det är också här ni ska lämna in ert 
arbete. Inlämning sker senast 2020-10-01 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
 

Delkurs 3: Samtal med barn  

Betygsskala: A-F (sjugradig) 
Uppgiften examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift (hemtenta). 
 

Mer detaljerade instruktioner publiceras på Athena i samband med kursstart 2020-08-31 i 
mappen examinationer under resurser och aktiviteter. Det är också här ni ska lämna in ert 
arbete. Inlämning sker senast 2020-10-12 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
 
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. 
 

Komplettering av betyget Fx 

 
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. 

Inlämningsdeadline: 
Senast 2020-11-06 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i omexaminationsmappen som finns 
under ’Examinationer’ i Athena. 
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Omexamination 

 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift (examinationsuppgift 3. Samtal med barn) 
 
Inlämningsdeadline: 
Senast 2020-11-13 kl. 17:00 lämnar du in omexaminationen i ’Examinationer’ på Athena. 
Studenter som går denna terminen lämnar in i (F mappen) och studenter som gått tidigare lägger 
sina texter i mappen (omexaminationer från tidigare terminer).  
 
Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  
 
OBS! Om du kommer från en tidigare termin behöver du i förväg anmäla dig genom att mejla till 
kursadministratören Malin Vestin senast 2020-10-13. 
 
 
Omexamination vid frånvaro från de examinerande förskoledidaktiska seminarierna 
Om du har varit frånvarande på någon av de två redovisningarna ges möjlighet att ta igen detta 
den 6/11. Redovisningen blir då individuell istället men du kan använda ditt förberedda material.  
 
Omexamination vid frånvaro från verkstäderna 
Om du har varit frånvarande från någon av de tre verkstäderna anordnas omexamination först 
nästa termin då kursen ges. 
 

 

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 som ges 
för examinationsuppgift tre är utgångspunkt för betyg på hel kurs.  
 
 


