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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 

Följande undervisningstillfällen kräver obligatorisk närvaro:  
Seminarium 1, 2, 4, 5 och 6. 

 

Frånvaro från seminarium 1, 2, 4 och 5 kan tas igen genom en skriftlig kompensationsuppgift. 

Kompensationsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena. 

 

Frånvaro från seminarium 6 kan tas igen genom deltagande i ett omexaminationsseminarium. 

Examination 

Kursen examineras genom genomförande av en muntlig gruppuppgift och en individuell skriftlig uppgift. 

 

Muntlig gruppuppgift 

Betygsskala: tvågradig G/U 

Uppgiften består i att tolka etiska situationer av vikt för förskollärarprofessionen och examineras genom 

aktivt deltagande vid seminarium 6.  

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig A-F 

Uppgiften handlar om definitioner och tolkningar av begrepp som används i forskning om barn och 

barndom med fokus på barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolans vardag. Det ingår även att göra 

en analys av uppväxtvillkor i en skönlitterär bok. 

Examinationsuppgifterna med instruktioner publiceras 2022-01-17 i mappen ”Examinationer för studenter 

som läser kursen VT22” i Athena. 

Inlämning sker senast 2022-02-16 kl. 17:00 i mappen ”Examinationer för studenter som läser kursen VT22” 

i Athena. 

 

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 

Muntlig gruppuppgift 

Omexamination för den muntliga gruppuppgiften äger rum den 2022-03-09 kl. 13-16. Anmälan till detta 

tillfälle genom att maila kursadministratören senast 2022-03-05.  

 

Individuell skriftlig uppgift 

Vid betyg F sker omexamination och en ny examinationsuppgift ges. Senast 2022-03-07 publiceras den nya 

uppgiften samt instruktioner för omexaminationen i mappen ”Examinationer för studenter som läser kursen 

VT22” i Athena. 
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Inlämning sker senast 2022-04-01 kl. 17:00 i mappen ” Examinationer för studenter som läser kursen 

VT22” i Athena.  

 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. 

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. 

 

Den kompletterade examination lämnas in i mappen ”Examinationer för studenter som läser kursen HT21” 

i Athena. Kompletteringen av betyget Fx lämnas in senast 2022-03-15, kl. 17.00 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på muntlig gruppuppgift och E på individuell 

skriftlig uppgift samt fullgjord närvaro. Betyget på individuell skriftlig uppgift blir även slutbetyg på 

kursen. 

 


