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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.  
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Närvaro 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro.  

Frånvaro från obligatoriska seminarium kan tas igen genom en skriftlig kompletteringsuppgift. 

Kompletteringsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena. 

 

Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig A-F 

 

Examinationsuppgiften består av två delar. I deluppgift A redogör du för kursens centrala tankegångar kring 

pedagogisk dokumentation som filosofi och pedagogiskt förhållningssätt med hjälp av kursens litteratur 

samt diskuterar didaktiska konsekvenser för planering uppföljning och bedömning av undervisning. I 

deluppgift B ska du redogöra för två dokumenterade undervisningstillfällen samt analysera dem utifrån ett 

didaktiskt perspektiv med hjälp av didaktiska frågor och förskoledidaktiska begrepp. Avsluta del B med att 

ta upp vilka möjligheter respektive dilemman du kan se med att använda pedagogisk dokumentation för att 

följa, bedöma och reflektera över din undervisning.   

 

Examinationsuppgiften i sin helhet publiceras 2021-10-18 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Examinationsdatum: 
 

Den individuella skriftliga uppgiften, MOM1, lämnas in senast 21-11-26, kl. 17.00 i Uppgiftsmappen på 

kursens Athena-sida, där den kommer att genomgå plagiatkontroll via Urkund. När du lägger upp filer i 

Athena måste filerna sparas i Word-doc, eller docx (ej pdf, odt eller rtf) för att examinator ska kunna öppna 

dem.  

 

Examinationer bör vara rättade 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 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-01-14 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

Nästa omexaminationstillfälle, individuell skriftlig uppgift under vt22 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-04-04 
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I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-04-19 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom två veckor  efter det 

att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Kompletteringen läggs in i en särskild mapp för Fx 

i Athena. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda 

obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 

 

Betyget på individuell skriftlig uppgift MOM1 blir även slutbetyg på kursen. 

 

 


