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   Kursbeskrivning  

Förskolans uppdrag och pedagogiska    

miljöer  

16 hp, grundläggande nivå, helfart inom 

Förskollärarprogrammet  

Kurskod: UB107Y/UB33UU  

Vårterminen 2021  
Kursansvarig 

Examinator  

Gudrun Hellström  

Mie Josefson  

  

gudrun.hellstrom@buv.su.se  

mie.josefson@buv.su.se    

Kursadministratör  Brian Davies  brian.davies@buv.su.se   

  

Grupp 1 och 2  

Grupp 3   

Grupp 4  

Grupp 5  

Grupp 6  

Grupp 7   

Grupp 8 ULV  

Grupp 9 ULV  

  

  

Dramagrupp:  

6A, 7A, 7B  

1B, 2B  

1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 8 

(ULV)  

4B, 5A, 6B  

5B, 9 (ULV)  

Carina Östbrant  

Gudrun Hellström  

Karin Hultman  

Antonio Rodriguez  

Alexandra Lundholm  

Sara Eriksson  

Agneta Wallander Smith  

Agneta Wallander Smith/  

Sara Eriksson  

  

Dramalärare:  

Sofia Cedervall  

Julia Fries  

Eva Hallgren  

 

Peter Sundebrant  

Eva Österlind  

  

carina.ostbrant@buv.su.se  

gudrun.hellstrom@buv.su.se  

karin.hultman@buv.su.se 

antonio.rodriguez@buv.su.se  

alexandra.lundholm@buv.su.se 

sara.eriksson@buv.su.se  

agneta.wallander@buv.su.se  

agneta.wallander@buv.su.se   

sara.eriksson@buv.su.se   

  

 

sofia.cedervall@hsd.su.se 

julia.fries@hsd.su.se  

eva.hallgren@hsd.su.se  

 

peter.sundebrant@hsd.su.se 

eva.osterlind@hsd.su.se  
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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. Kursen 

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 texter. 

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. Under vårterminen 2021 sker all undervisning på distans via e-

mötesverktyget Zoom.  

  

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

träffar vid seminarierna. En grundläggande tanke med seminarierna är att studenterna 

själva aktivt ska bidra till att diskussioner förs.  

  

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.  

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 

kompensationsuppgift. Kompensationsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena.  

  

Frånvaro från seminarium 3, 4, 5 och 7 kan tas igen genom uppsamlingsseminarium, 

den 24 mars:  

  

Uppsamling seminarium 3: kl. 9.00-10.00  

Uppsamling seminarium 4: kl. 10.00-1.00  

Uppsamling seminarium 5: kl. 12.00-13.00  
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Uppsamling seminarium 7: kl. 13.00-14.00  

  

Anmälan till uppsamlingsseminarium görs via e-post till kursadministratören senast den 

15 mars. Uppge vilket seminarium du ska deltaga i.  

  

Frånvaro från examinerande seminarium 10 kan tas igen genom ett 

omexaminationsseminarium den 19 april, kl. 15.00-17.00. Frånvaro från 

dramaverkstäder kompenseras genom deltagande i uppsamlingsseminarium den 19 

april, kl. 9.00 – 12.00. Anmälan att deltaga vid omexaminations- och 

uppsamlingsseminarium görs via e-post till kursadministratören 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, betygsskala 

U-G  

Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F  

  

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

  

Delkurs  Betyg publiceras  Fx lämnas in  Omexamination (vid U/F 

samt ej inlämnat 

underlag vid ordinarie 

tillfälle)  

MOM1 (2,5 hp): 

Muntlig gruppuppgift 

redovisas vid 

seminarium 3.  

Individuell skriftlig 

uppgift lämnas in senast 

den  

26/2, kl. 17.00  

19/3 under dagen  Gäller inte U-G  Muntlig gruppuppgift: 

24/3, kl. 9.00  

Individuell skriftlig 

uppgift: 13/4, kl. 17.00  
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MOM2 (3 hp): 

Individuell skriftlig 

uppgift och muntlig 

redovisning på 

seminarium 10.  

30/3 under dagen  Gäller inte U-G  Muntlig redovisning: 19/4, 

kl. 15.00  

Individuell skriftlig 

uppgift: 20/4, kl. 17.00   

Individuell skriftlig 

uppgift lämnas in senast 

den 9/3, kl. 17.00  

   

MOM3 (2 hp):  
Aktivt deltagande vid 

kursens samtliga 

specificerade verkstäder  

  

30/3 under dagen  Gäller inte U-G  Uppsamlingsseminarium: 

19/4, kl. 9.00  

MOM4 (8,5 hp): 

Individuell skriftlig 

uppgift lämnas in senast 

den  

25/3, kl. 17.00  

19/4 under dagen  26/4, kl. 17.00  Individuell skriftlig 

uppgift: 12/5, kl. 17.00  

  

Uppgifter ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum. Betyget 

publiceras 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  

Nästkommande omexamination äger rum nästa termin (se information på 

kurshemsidan). Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör 

senast den 24/6 2021.  

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.   

  

  


