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Kursens upplägg 

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. I 

kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, 

med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning. Likvärdighets-, jämställdhets- och 

mångfaldsfrågor belyses som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kur-

sen tar upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. 

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska tex-

ter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser och drama/gestaltande arbetssätt 

samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 

 

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, individuellt arbete och 

grupparbete. Undervisningen sker företrädesvis på campus med inslag av digitala möten 

och föreläsningar.  

 

Inför kursstart delas ni in i olika kursgrupper. Varje kursgrupp har en kurslärare som ni 

träffar vid seminarierna. En grundläggande tanke med dessa undervisningstillfällen är 

att studenterna själva aktivt ska bidra genom förberedelser och engagemang. 

 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kom-

mer 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. 

Närvaro  

Följande undervisningstillfällen kräver obligatorisk närvaro: Seminarium 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 och 10 samt Drama 1, 2 och 3. 

 

Frånvaro från seminarium 2, 6, 8 och 9 kan tas igen genom en skriftlig kompensations-

uppgift. Kompensationsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena. 

Inlämning sker senast 24 mars, kl. 18.  

 

Uppsamlingsseminarier vid frånvaro från seminarium 3, 4, 5 och 7 sker den 16 mars: 

 

Uppsamling seminarium 3: kl. 9.00-10.00 

Uppsamling seminarium 4: kl. 10.15-11.15 

Uppsamling seminarium 5: kl. 12.00-13.00 

Uppsamling seminarium 7: kl. 13.15-14.15 
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Anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 10 mars. Uppge vilket se-

minarium du ska deltaga i. 

 

Frånvaro från examinerande seminarium 10 kan tas igen genom deltagande i omexam-

inationsseminarium den 19 april, kl 13.00-15.00. Frånvaro från dramaverkstäder kom-

penseras genom deltagande i uppsamlingsseminarium den 19 april, kl 09:00-12.00. An-

mälan att deltaga vid omexaminations- och uppsamlingsseminarium görs via e-post till 

kursadministratören brian.davies@buv.su.se senast 12 april. 

  

Examination 

Kursen examineras på följande vis: 

Delkurs 1: Muntlig gruppuppgift och Individuell skriftlig uppgift, betygsskala U-G 

Delkurs 2: Deltagande i examinerande seminarium och Individuell skriftlig uppgift, 

betygsskala U-G 

Delkurs 3: Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder, betygs-

skala U-G 

Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F 

 

Instruktioner till uppgifter samt betygskriterier läggs ut i Athena vid kursstarten. 

  



  4(5) 

 

 
Delkurs Fx lämnas in Omexamination (vid U/F 

samt ej inlämnat un-

derlag vid ordinarie till-

fälle) 

MOM1 (2,5 hp): Muntlig gruppuppgift 

redovisas vid seminarium 3. 

Individuell skriftlig uppgift lämnas in 

senast den 25/2, kl. 17.00 

Gäller inte U-G Muntlig gruppuppgift: 

16/3, kl. 09.00 

Individuell skriftlig upp-

gift: 12/4, kl. 17.00 

MOM2 (3 hp): Individuell skriftlig 

uppgift och muntlig redovisning på se-

minarium 10. 

Individuell skriftlig uppgift lämnas in 

senast den 7/3, kl. 17.00 

Gäller inte U-G Muntlig redovisning: den 
19/4, kl 13.00 

Individuell skriftlig upp-

gift: 19/4, kl. 09.00 

MOM3 (2 hp): 
Aktivt deltagande vid kursens samtliga 

specificerade verkstäder 

 

Gäller inte U-G Uppsamlingsseminarium: 

19/4, kl 09.00 

MOM4 (8,5 hp): Individuell skriftlig 

uppgift lämnas in senast den 24/3, kl. 
17.00 

21/4, kl. 17.00 Individuell skriftlig upp-

gift: 11/5, kl. 17.00 

 

Uppgifter bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatum. Betyget pub-

liceras i Ladok. Återkoppling vid underkänt betyg sker via Athena. För att kunna se ditt 

betyg på kursen måste samtliga examinerade och obligatoriska moment i kursen vara 

avklarade och godkända. 

Omexamination nästkommande termin 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift, MOM1, 2 och 4 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 

2022-12-09. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexamin-

ationen. 
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Inlämningsdeadline: 

 

Senast 2022-12-15 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i 

Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

Omexamination, muntliga uppgifter, MOM1 och 2 

Sker inom ramen för kursen HT22. Se kurshemsidan för vidare information om tid och 

plats.  

 

Omexamination, deltagande i dramaverkstäder, MOM3 

Sker inom ramen för kursen HT22. Se kurshemsidan för vidare information om tid och 

plats.  

Anmäl dig till omexamination genom att maila kursadministratören senast 2022-09-30. 
 

Betyg på hel kurs 

För slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden E eller G på samtliga delkurser, samt 

att alla uppgifter i kursen enligt kursbeskrivningen är fullgjorda. Betyget på delkurs 4 

blir även slutbetyg på kursen.  

 

 


