
 

 

 2021-12-08 

1(4) 

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
   

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 

106 91 Stockholm 

 

 

Besöksadress 

Svante Arrhenius väg 21A 

www.buv.su.se 

Telefon:  

E-post: registrator@buv.su.se 

 

  

Kursbeskrivning 

Lek i förskolan – möten och meningsskapande, 

UB607Y, 8,5 hp, grundnivå. helfart, inom 
Förskollärarprogrammet 
Kurskod: UB607Y 

Vårterminen 2022 

Kursansvariga Isabelle Letellier  isabelle.letellier@buv.su.se  

Kursadministratör David Lundberg david.lundberg@buv.su.se  

Lärare Grupp 1: Isabelle Letellier isabelle.letellier@buv.su.se 

Grupp 2: Emelie Westberg Bernemyr emelie.bernemyr@buv.su.se  

Grupp 3: Isabelle Letellier 

Grupp 4: Katsiaryna Strachalkatsiaryna.strachal@buv.su.se 

Grupp 5: Sara Dahlström sara.dahlstrom@buv.su.se 

Grupp 6: Sofia Frankenberg sofia.frankenberg@buv.su.se 

 

Dramalärare Peter Sundebrant peter.sundebrant@hsd.su.se 

Examinator Isabelle Letellier isabelle.letellier@buv.su.se 

  

 

Kursens upplägg 

 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer 

åt veckan innan kursstart och när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur 

undervisningen är uppbyggd. Där anges också hur du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, 

exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

Närvaro 

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller för alla seminarier och dramapassen. Frånvaro från 

seminarium kan tas igen genom en skriftlig kompensationsuppgift.  

Instruktioner till kompensationsuppgifter finns under Planeringar > Examinationer och obligatoriska 

uppgifter i kurssajten i Athena. 
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Frånvaro vid den obligatoriska dramaverkstan kompenseras genom deltagande i dramaverkstäder i andra 

kursgrupper under aktuell termin eller under följande termin. Tillstånd måste fås av dramalärare innan byte 

av pass. 

 

Obligatoriska uppgifter 
 

För att bli godkänd på kursen skall studenten ha lämnat in alla obligatoriska uppgifter. Dessa består av 

Lässchemat samt ”Att bli till en lekande förskollärare – reflekterande uppgift”. Instruktioner för respektive 

obligatorisk uppgift läggs in under Planeringar > Examinationer och obligatoriska uppgifter i kurssajten i 

Athena. 

 

 
Lässchemat 
Kontinuerligt under kursens gång bearbetar studenterna kursinnehåll och kurslitteratur med hjälp av ett 

lässchema. Lässchemat laddas ner på Athena sidan i början av kursen och fylls i under hela kursen. Inför 

varje seminarium fyller studenterna i delarna i lässchemat som är relevanta för det seminariet. Lässchemat 

blir underlag till diskussion under varje seminarium.  

Detaljerade instruktioner för uppgiften publiceras på Athena senast vid kursstart.  

 

Inlämning sker senast 2022-02-15 kl. 12 under Planeringar > Examinationer och obligatoriska uppgifter på 

Athena. 

 

Att bli till en lekande förskollärare – reflekterande uppgift 
 

Detaljerade instruktioner för uppgiften publiceras på Athena senast vid kursstart under Planeringar > 

Examinationer och obligatoriska uppgifter.   

I uppgiften ingår att ge återkoppling på två uppgifter från andra studenter. Instruktioner till hur 

återkoppling ska ges finns i samma dokument. 

 

 

Inlämning av uppgiften sker senast 2022-02-11 kl. 12 under Planeringar > Examinationer och 

obligatoriska uppgifter på Athena. Några minuter efter inlämningen kommer studenterna automatiskt få 

två uppgifter att skriva återkoppling till. 

 

Inlämning av återkopplingar sker senast 2022-02-11 kl. 17 under Planeringar > Examinationer och 

obligatoriska uppgifter på Athena.  

 

Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig 
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Examinationsuppgiften publiceras i sin helhet 2022-02-08 kl. 16 kl. 16 på Athena. 

Detaljerade instruktioner samt betygskriterier för examinationsuppgift läggs in under Planeringar > 

Examinationer och obligatoriska uppgifter i kurssajten i Athena. 

 

Inlämning sker senast 2022-02-21 kl. 17:00 i mappen ”Examinationer och obligatoriska uppgifter” i Athena. 

För att få möjlighet att lämna in senare krävs att kurslärare eller kursansvarig meddelats om ert intyg om 

pedagogiskt stöd som innefattar längre skrivtid. Inlämning för studenter med intyg om särskilt pedagogiskt 

stöd sker senast 2022-01-24 kl. 17:00.  

Muntlig presentation av gruppuppgift  

Betygsskala: tvågradig betygsskala G/U 

Gruppuppgiften examineras genom muntlig presentation vid seminarium 2. 

 

Uppgiften presenteras i kursintroduktion. Detaljerade instruktioner samt betygskriterier läggs in under 

Planeringar > Examinationer och obligatoriska uppgifter i kurssajten i Athena. 

 

 

Dramaverkstad 

Betygsskala: tvågradig, G/U.  

Uppgiften examineras genom aktivt deltagande i dramaverkstad enligt angivet schema i TimeEdit.  

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Eventuell återkoppling ges via Athena. För att kunna se ditt betyg 

på kursen måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

I kursen används Harvard som referenssystem, se manual i Athena. 

 

 

Omexamination 

Omexamination: Individuell skriftlig uppgift 

Omexaminationen lämnas senast in 2022-04-04 kl. 17.00 under Planeringar > Examinationer och 

obligatoriska uppgifter > Omexamination på Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. Omexaminationer som lämnas in 

nästkommande termin/er kommer att få nya examinationsfrågor. 

Inlämningsdeadline: 2022-04-04 kl. 17.00 

Studenter som ej avklarat kurs HT21 eller tidigare får lämna in samma examination som de fick under HT21 

under Planeringar > Examinationer: endast för omregistrerade studenter. 
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Omregistrerade studenter lämnar in enligt samma examinationsdatum som gäller för ordinarie studenter under 

mappen ”Examinationer: endast för omregistrerade studenter” – ”Omexamination” i Athena.  

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

Studenter från HT21, eller tidigare terminer, anmäler sig för omregistrering och omexamination genom att 

maila kursadministratören David Lundberg senast en vecka innan aktuellt inlämningsdatum. 

Omexamination: Dramaverkstad 

Se anvisningar under närvaro. 

Omexamination: Muntlig gruppuppgift 

Studenten anmäler önskemål om omexamination till kursansvarig. Datum meddelas därefter. 

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. Betyget på individuell skriftlig uppgift blir även 

slutbetyg på kursen. 

 

 


