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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.    
  
Litteratur  
Litteraturlistan  finns  tillgänglig  på  kurshemsidan  senast  två  månader  före  kursstart.  

Närvaro  
Seminarierna  är  obligatoriska  eftersom  det  är  där  som  en  stor  del  av  kursinnehållet  förmedlas.  
Frånvaro  från  seminarium  kräver  därför  inlämning  av  skriftlig  komplettering.  Högst  tre  
seminarier  kan  kompenseras  genom  skriftlig  komplettering,  därefter  måste  du  ta  kontakt  med  
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kursansvarig  (anna.franzen@buv.su.se).  Kompensationsuppgifter  för  frånvaro  ska  vara  
inlämnade  senast  två  veckor  efter  tentamensdatum.  

För  varje  missat  seminarium  krävs  att  du  gör  följande:  

1)   Diskutera  seminariets  innehåll  med  någon  studiekamrat,  t.ex.  från  ditt  SA-‐lag.  
2)   Skriv  en  text  på  mellan  400-‐600  ord  där  du  diskuterar  någon  aspekt  av  litteraturen  

utifrån  de  teman  som  tagits  upp  under  seminariet.  Texten  ska  inbegripa  referenser  
enligt  APA-‐modellen  och  ha  en  korrekt  referenslista.  

3)   Texten  ska  vara  i  format  .doc/.docx,  1,5  radavstånd,  satt  i  Times  New  Roman  12  
punkter.  Sidhuvudet  ska  vara  märkt  med  namn,  kurs  och  vilket  seminarium  som  
kompenseras.  

4)   Mejla  kompensationsuppgiften  direkt  till  den  lärare  som  är  ansvarig  för  seminariet  
samt  lägg  en  kopia  i  mappen  för  kompletteringar  av  missade  seminarier  på  Athena.  

  

Examination  
Kursen  examineras  genom:  
 
Tematiskt  arbete:  Skriftlig  respektive  muntlig  del  
Betygsskala:  Tvågradig  G/U.  

För  godkänt  resultat  ska  studenten  kunna:  

-   visa  en  fördjupad  kunskap  om  olika  utforskande  multimodala  arbetssätt.    

Instruktioner  för  examinationsuppgiften  publiceras  på  Athena  senast  vid  kursstart  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer).  

Inlämningsdeadline  skriftlig  del:  

Inlämning  sker  senast  2020-‐09-‐28  kl.  17:00  i  avsedd  mapp  i  Athena  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer>  Examination:  Tematiskt  arbete:  Skriftlig  del).  

Examination  muntlig  del:  

Uppgiften  examineras  genom  aktivt  deltagande  vid  seminariet  Muntlig  redovisning  utomhus  den  
23/9,  24/9  eller  25/9  beroende  på  vilken  seminariegrupp  du  tillhör  (se  TimeEdit).  

Individuell  skriftlig  uppgift  
Betygsskala:  Sjugradig  A–F  

För  godkänt  resultat  ska  studenten  kunna:  

-   visa  förmåga  att  kritiskt  reflektera  runt  fritidshemspedagogiskt  arbete  med  språk,  
matematik  och  naturvetenskap,  
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-   visa  förmåga  att  inta  ett  medvetet  och  kritiskt  förhållningssätt  i  användandet  av  digitala  

medel  och  miljöer,  samt  
-   redogöra  för  och  visa  kunskap  om  skolväsendets  organisation  och  samverkansformer.  

Instruktioner  för  examinationsuppgiften  publiceras  på  Athena  senast  vid  kursstart  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer).  

Inlämningsdeadline:  

Inlämning  sker  senast  2020-‐09-‐30  kl.  17:00  i  avsedd  mapp  i  Athena  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer>  Examination:  Individuell  skriftlig  uppgift).    

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.    

Anmäl  dig  till  omexaminationstillfällena  genom  att  maila  kursadministratören  senast  två  veckor  
(14  dagar)  innan  det  angivna  datumet  för  inlämning.  Detta  för  att  omexamination  ska  
accepteras  för  inlämning  och  bedömning.  Om  du  som  student  inte  anmäler  dig  inom  angivna  
tidsramar  bedöms  examinationen  i  mån  av  tid.  

Omexamination,  tematiskt  arbete  
Instruktioner  för  uppgiften  finns  publicerade  på  Athena.  

Inlämningsdeadline:  
Senast  2020-‐12-‐02  kl.  17:00  lämnar  du  in  examinationen  i  avsedd  mapp  på  Athena  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer>  Examination:  Tematiskt  arbete:  Skriftlig  del).    
Examinationen  bedöms  senast  15  arbetsdagar  efter  inlämningsdeadline.    
 

Omexamination,  individuell  skriftlig  uppgift  
Instruktioner  för  uppgiften  finns  publicerade  på  Athena.  

Inlämningsdeadline:  
Senast  2020-‐12-‐02  kl.  17:00  lämnar  du  in  examinationen  i  avsedd  mapp  på  Athena  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer>  Examination:  Individuell  skriftlig  uppgift).    
Examinationen  bedöms  senast  15  arbetsdagar  efter  inlämningsdeadline.    
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Komplettering  av  betyget  Fx  
Student  som  fått  betyget  Fx  på  den  individuella  skriftliga  uppgiften  har  möjlighet  att  komplettera  
inlämnad  examination  inom  en  vecka  efter  det  att  kompletteringsbehovet  har  meddelats  av  
examinator.  Lämna  in  kompletteringen  i  avsedd  mapp  på  Athena  (gå  in  på  
Planeringar>Examinationer>  Examination:  Individuell  skriftlig  uppgift).  

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  blir  även  slutbetyg  på  kursen.  
  


