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Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
   

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 
106 91 Stockholm 

 

 

Besöksadress 

Svante Arrhenius väg 21A 

www.buv.su.se 

Telefon:  

E-post: registrator@buv.su.se 

 

  

Kursbeskrivning 

Barns utveckling och lärande, 5 hp 

grundnivå, halvfart, inom VAL-programmet 

Kurskod: UB14VU 

Höstterminen 2021 

Kursansvarig SOFIA FRANKENBERG,  

e-post: sofia.frankenberg@buv.su.se 

Kursadministratör MALIN HÅKANSSON,  

e-post: malin.hakansson@buv.su.se 

Lärare ADRIAN TOMASSON,  

e-post: adrian.thomasson@buv.su.se 

SOFIA FRANKENBERG 

Examinator SOFIA FRANKENBERG 

 

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.  

Närvaro 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro från obligatoriska kursmoment kan tas igen 

genom en skriftlig kompletteringsuppgift som publiceras via din kurssajt i Athena. Kompletteringar skall 

vara inlämnade senaste 2021-10-08. 

 

Obligatoriska uppgifter 
För att bli godkänd på kursen skall studenten ha lämnat in alla obligatoriska uppgifter. För instruktioner, se 

Athena.  
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Examination 

Kursen examineras genom:  

 

Skriftlig digital hemtentamen  

 

Betygsskala: sjugradig  

 

Hemtentamen utgörs av en digital tentamen med flervalsfrågor och äger rum 2021-10-04 kl. 13-16. Mer 

information meddelas av kursansvarig i god tid innan tentamen.  

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum. 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 

Omexamination, skriftlig digital hemtentamen 

Datum: 2021-11-19 kl. 9-12.  

Anmäl dig till omtentamen genom att maila kursadministratör Malin Håkansson 

malin.hakansson@buv.su.se, senast den 2021-11-08.   

Komplettering av betyget Fx  

Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte för denna kurs.  

Betyg på hel kurs  

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen samt fullgjorda obligatoriska 

uppgifter och fullgjord närvaro.  

Betyget på skriftlig digital hemtentamen blir även slutbetyg på kursen. 
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