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Kursansvarig Danielle Ekman Ladru 

Kursadministratör Doris Rehnström 

Lärare Danielle Ekman Ladru 
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Examinator Danielle Ekman Ladru 

 

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. Kursen ges på campus. 

Närvaro 

Undantag görs från obligatorisk närvaro på grund av kravet för studenter att stanna hemma vid 

symptom på covid-19. 

Examination 

Kursen examineras genom: 

EXA1 Individuell skriftlig uppgift, 7,5 hp 

Betygsskala: sjugradig 
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Följande deadlines gäller: 
 
Inlämning sker senast 2021-12-01 kl. 17.00 i mappen Individuell skriftlig uppgift under 
Examinationer i Athena.  
 
Examinationer ska 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 moment i kursen vara 
avklarade och godkända. Seminarieuppgifterna bedöms på en tvågradig skala. 
 

Omexamination 

Omexamination, Individuell skriftlig uppgift, 7,5 hp 
 
Följande deadlines gäller: 
 
Anmäl dig till omexaminationen genom att maila läraren Anna Klerfelt senast 22-01-07  
 

Inlämningsmappen på kursens Athena-sida öppnar 21-12-28 kl. 09:00. 
 
Senast 22-01-11 kl. 17.00 ska du lämna in examinationen på kursens Athena i ”Omex - Individuell 

skriftlig uppgift” i mappen som heter ”Individuell skriftlig uppgift”.  
 
Examinationer ska 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 moment i kursen vara 
avklarade och godkända.  
 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom två veckor 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom 
angiven tid, ska studenten omexamineras. Vid godkänd komplettering av enklare fel används 
betygen A–E.  
 
Examinationen lämnas in via Athena. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 
examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Betyget på EXA1 
blir även slutbetyg på kursen.  


