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Allmänt om kursen 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, upplägg och examinationer 

samt praktisk information kring kursen. Kursbeskrivningen utgår från och relaterar till 
kursplanen.  

 
Kommunikation under kursens gång sker via lärplattformen Athena. Du loggar in med din 

universitetsinloggning på https://athena.itslearning.com och klickar in dig på kursen under 

”Kurser” i menyn. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. 
 

Undervisningen bedrivs nätbaserat via verktyget Zoom. För att du ska kunna delta i 
undervisningen krävs att du har teknisk utrustning i form av headset eller hörlurar/högtalare 

och mikrofon samt fungerande internetuppkoppling. 

 
För mer info om Zoom:  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials  

Schema 

Uppdaterat schema hittar du i Athena. Ta för vana att kontinuerligt kolla schemat eftersom det 
kan ändras med kort varsel. 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

För att få godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- visa fördjupad kunskap om förskolan som kulturbärande samhällsinstitution,  

- visa förmåga att analysera, redogöra för och diskutera hur kulturella föreställningar 
kommer till uttryck på policynivå,  

- visa förmåga att analysera, redogöra för och diskutera hur kulturella föreställningar 

kommer till utryck i förskolans vardagliga möten, samt  
- visa kunskap om förskolan i ett internationellt perspektiv. 

 

Kursens upplägg 

Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp 
och individuellt.  

 

Litteratur 

Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.  
 

  

https://athena.itslearning.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
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Innehåll 

Kursen pågår mellan 1. oktober – 2 november 2020. Upplägg av undervisningen beskrivs i 

lärplattformen Athena. All undervisning sker via zoom.   
 

Schema 

Datum Tid Innehåll Lärare 

1/10 9-11 Introföreläsning: Värfor 

komparativt internationellt 

perspektiv? Presentation av 

kurs och examinations-

uppgift 

Camilla Eline Andersen 

1/10 Länk i Athena Innspelad föreläsning: 

Kulturbegreppet 

Camilla Eline Andersen 

2/10 13-16 Seminarium 1: Förskolan 

som kulturbärande 

samhällsinstitution 

Camilla Eline Andersen 

6/10 Länk i Athena Innspelad föreläsning: 

Förskolans internationella 

historia 

Sara Backman-Prytz 

9/10 10-13 Seminarium 2 – obligatorisk: 

Historiska perspektiv och 

kulturella föreställningar 

Sara Backman-Prytz 

13/10 Länk i Athena Cultural perspectives on 

early childhood education 

Susanne Garvis 

16/10 10-13 Seminarium 3 – obligatorisk: 

Förskolan i ett internationellt 

perspektiv 

Camilla Eline Andersen 

19/10 Länk i Athena Introduktion till studentledd 

seminarium 

Sofia Grunditz 

21/10 10-12 Studentledd seminarium Studenter 

23/10 10-13 Seminarium 4: Kulturella 

föreställningar om barn och 

kulturella föreställningar om 

barn, barndom och förskola i 

styrdokument från ECEC 

Sofia Grunditz 
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Närvaro  

Seminarium 2 och 3 är obligatoriska eftersom kursen bland annat examineras genom aktivt 

genomförande av kursuppgifter. Frånvaro kan kompletteras med en muntligt inspelad 

redogörelse över den kursuppgift som genomförts på seminariet.  
 

Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig 
teknisk utrustning räknas som frånvaro. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den 
studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan 

då åläggas en kompensationsuppgift. 
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Examination 

Aktivt genomförande av kursuppgifter 

Två kursuppgifter som ska presenteras på seminarium 2 och 3. 

Individuell skriftlig uppgift 

Examinationsuppgiften publiceras 2020-10-1 kl. 09.00 via Athena. Inlämning sker senast 

2020-11-02 kl. 17.00 under Examinationer i Athena. 
 

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

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska 

moment i kursen vara avklarade och godkända. 

Omexamination 

Examinationsuppgiften vid omexamination publiceras 2020-11-23 kl. 09.00 via Athena. 

Inlämning sker senast 2020-12-14 kl. 17.00 under Examinationer i Athena. 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad 
examinationsuppgift inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. 

Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. Vid godkänd 

komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. 
 

Examinationen lämnas in via Athena.  
 

Betygskriterier 

Individuell skriftlig uppgift  

Den individuella skriftliga uppgiften bedöms enligt skala A-F. Examinationsuppgiften och 

kriterierna publiceras 2020-10-1 kl. 09.00 via Athena.  
 

Aktivt genomförande av kursuppgifter 

Som betyg används betygsskalan Godkänt respektive Underkänt. 

 
Godkänt 

Aktivt deltagit i seminarier och kursuppgifter 
 

Underkänt 

Inte deltagit aktivt i seminarier eller kursuppgifter  
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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.  

 

Regler och rättigheter 

Som student omfattas du av en rad rättigheter och skyldigheter, vilka regleras i lagar och 

förordningar samt i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet, www.su.se/styrdokument. 

Det viktigaste finns samlat under https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning  

Alla anställda och studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med 
respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller även 

under verksamhetsförlagd utbildning/praktik. Läs mer om universitetets arbete för jämlikhet 

och likabehandling på www.su.se/jamlikhet 

Disciplinära åtgärder vidtas mot student; som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, som stör eller 

hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, som utsätter 

en annan student eller en arbetstagare vid universitetet för sådana trakasserier eller sexuella 
trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 

Fusk, plagiat och självplagiering  

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta 

citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga 
referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange 

källan är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Att använda sig av egna texter som tagits fram i 

ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering. 

Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar 

även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan 
även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 

Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 

studiekamrats hemtentamen.  

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används textjämförelseverktyget Urkund 

för att kontrollera inlämnade texter. När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett 

godkännande från din sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg. 

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplin-
ärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om 

fusk och plagiat till prefekt. 

Övrig information  

Studentinflytande och utvärdering 

Efter avslutad kurs får du en kursvärdering som vi uppskattar att du besvarar. Svaren från 
kursvärderingen sammanställs i en kursrapport som ligger till grund för fortsatt utveckling av 

http://www.su.se/styrdokument
https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning
http://www.su.se/jamlikhet
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kursen. Genom kursvärderingen har du möjlighet att påverka kursens utformning framöver i 

fråga om innehåll, examinationsformer, litteratur och övriga upplägg. 

Det finns ett studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som arbetar med 

studiebevakning, studenträttigheter, studiemiljö och studiesociala frågor. Studentrådet utser 

också studeranderepresentanter till olika beslutande och beredande organ. Ta reda på mer om 
dina möjligheter till påverkan under www.buv.su.se/studentinflytande 

Stöd i studierna 

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser och individuell hjälp 

kring teman som studieteknik, akademiskt skrivande, inlärning och att tala inför grupp. Läs 

mer på www.su.se/sprakverkstad 

Om du har dyslexi eller annan varaktig funktionsnedsättning och behöver individuellt 
anpassat stöd ska du kontakta Studentavdelningens samordnare för studenter med 

funktionsnedsättning, via studentstod@su.se. Meddela även kursansvarig i god tid inför 

kursstart att du har ett intyg om särskilt stöd. Kursansvarig tar då ställning till om det går att 
anpassa undervisningen utifrån de särskilda behoven. Mer information finns på 

www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning  

Studentförsäkring 

Som student är du försäkrad via Kammarkollegiet i samband med personskada som inträffar 
på campusområdet eller på vägen till/från campus. Försäkringen gäller även under praktik. 

Om du råkar ut för en personskada, anmäl händelsen via universitetets inrapporteringssystem: 

www.su.se/samir.  

Mitt universitet 

Genom att logga in på www.su.se/mittsu kan du: 

▪ se schemat för de kurser du är registrerad på 
▪ komma åt din kurssajt via universitetets lärplattform 

▪ se dina betyg och registreringar samt skriva ut intyg 

▪ aktivera universitetskontot och beställa ett universitetskort som behövs för användning 
av Stockholms universitetsbibliotek, kopiatortjänsten Printomat m.m. 

 
För att du ska kunna ta del av viktig information om dina studier behöver vi ha aktuella 

kontaktuppgifter till dig. Kontrollera att e-postadress och övriga uppgifter stämmer både 

under kontohantering.su.se och www.student.ladok.se/  

http://www.buv.su.se/studentinflytande
http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning
http://www.su.se/samir
http://www.su.se/mittsu
https://kontohantering.su.se/
http://www.student.ladok.se/

