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Kursbeskrivning 

Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och 
akademiskt skrivande, 7,5 hp 
Avancerad nivå, helfart inom Masterprogram i förskoledidaktik 
Kurskod: UB301M 
Höstterminen 2021 

 
 

Kursansvarig och examinator Anna Ålund, anna.ahlund@buv.su.se 

Kursadministratör Mattias Olsson, mattias.olsson@buv.su.se 

Lärare Åsa Bartholdsson, asa.bartholdsson@buv.su.se 
Arniika Kuusisto, arniika.kuusisto@buv.su.se 
Anna Ålund, anna.ahlund@buv.su.se 

Kursens upplägg 

Kursen syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sin akademiska litteracitet. 
Arbetsformerna i kursen är föreläsningar, seminarier och litteraturstudier av dels obligatorisk 
kurslitteratur, dels litteratur utifrån individuellt utformade läslistor som behandlas under 
seminarier och/eller handledningstillfällen. 

 

Kursen pågår mellan den 2 december 2021 och den 14 januari 2021. Kursens struktur och 
genomförande beskrivs i lärplattformen Athena. All undervisning sker via Zoom. 

 

Närvaro 

Kurslitteratur, progression i uppgifter och seminariefokus på kollegiala konstruktiva 
diskussioner utifrån bland annat individuellt producerade texter möjliggör för studenterna att, 
både enskilt och tillsammans, fördjupa sina kunskaper inom såväl förskoledidaktiska 
forskningsområden som akademiskt skrivande. En sådan fördjupning förutsätter att 
studenterna ansvarar för att förbereda sig inför, och aktivt deltager i, seminarierna. 

 

För att deltaga i kursen krävs att den studerande har tillgång till dator och internetuppkoppling. 
Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk 
utrustning räknas som frånvaro. 
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Examination 

Kursen examineras genom: 
 

Individuell skriftlig och muntlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 
 

Examinationsuppgift och betygskriterier publiceras 2021-12-02 i Examinationer i Athena. 
Muntlig examination sker 2021-01-10 kl. 9.00-16.00. 

Inlämning av skriftligt underlag sker senast 2021-01-12 kl. 15.00 i Examinationer i Athena. 
 

Examinationer ska vara bedömda senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se betyg på kursen i Ladok 
måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

 

Omexamination 

Omexaminationstillfälle: 2021-02-25, kl. 9.00. Inlämning av skriftlig omexamination görs under 
Examinationer i Athena. 

 

Student anmäler önskemål om omexamination till kursansvarig senast 2021-02-08. Möjlighet 
till omexamination ges härutöver en gång per termin. 

 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. 
Examinationen lämnas in via via anvisad plats 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. 

 

 


