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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 och där anges också 

vilka förberedelser som du behöver göra inför varje undervisningstillfälle.   

Närvaro 

I denna kurs är närvaro vid samtliga seminarium obligatoriska. Frånvaro vid enstaka seminarium kan 

kompenseras genom kompensationsuppgift för aktuellt seminarium som finns i Athena under Planering - 

kompensationsuppgift. Observera att vid frånvaro över 45% av obligatoriska moment anses studenten inte 

ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle. I denna kurs är 

det inte möjligt att gå på seminarium med annan kursgrupp än den man ingår i, undantaget det seminarium 

(seminarium 4) som behandlar läroplansteori tillsammans med kurslärare Agneta Wallander Smith. Dock i 

mån av plats.  

Examination 

Kursen examineras genom två examinationsuppgifter:  

- Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F  

- Seminarieuppgift, betygsskala G-U 

 

Beskrivning av examinationsuppgifter och betygskriterier publiceras på Athena vid kursstart.   

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum. Detta gäller även vid 

omexamination. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se ditt betyg på kursen måste samtliga 

examinerande och obligatoriska moment i kursen vara inlämnade. Återkoppling ges vid betyg U, F och 

Fx och publiceras via Athena.  

Omexamination 

Nästkommande omexamination äger rum den 29 april kl. 17:00. Examinationen lämnar du in på Athena i 

den planering som heter ”Examinationer”.  

Observera: För omexamination kommande terminer meddelas omexaminationsdatum på kurssidan på 

webben under Kursupplägg. Önskemål för omexamination anmäles till kursadministratör Maria Lund 

enligt datum som framgår på kurssidan för att bli tillagd på Athenasidan samt omregistrering på kursen. I 

anmälan uppges för- och efternamn, personnummer samt kurskod.  

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det 

att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska 

studenten omexamineras. 

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. 


