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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. 

 

Kärnan i examensarbetet är att enskilt formulera en fråga (eller flera) och sedan utforska denna fråga i en 

systematisk studie då man bland annat anknyter sin studie till teorier och tidigare forskning inom området 

samt bearbetar insamlat material. Allt detta ska utmynna i en uppsats om utfallet av detta arbete – dvs. 

examensarbetet. I uppsatsen ska även tydligt visas hur det vetenskapliga arbetet genomförts. Här vill vi 

särskilt betona vikten av att göra etiska överväganden. Uppsatsen exklusive förord, referenslista, och 

bilagor ska rymmas inom spannet 14000–17000 ord.  

  

Det arbete ni förväntas genomföra finns reglerat i en kursplan (se kurshemsidan). I planen anges bl.a. att 

arbetet skall vara självständigt i förhållande till handledare, det vill säga handledningen utgörs av stöd, råd 

och anvisningar för att ni skall kunna genomföra ditt/ert examensarbete. Det är viktigt att uppmärksamma 
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att det ytterst är ni och inte handledaren som är ansvarig för det färdiga examensarbetet. Uppsatsen skall 

också utgöra en fördjupning och relatera till förskoledidaktik.  

  

Uppsatserna ventileras vid obligatoriska seminarier. Ni försvarar ert eget självständiga arbete samt 

opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska ni delta i minst två ventileringsseminarier. 

  

Parskrivning och handledning  

I denna kurs skrivs det självständiga arbetet i par. Tidigare erfarenhet har visat att studenter som arbetar 

tillsammans har mycket stöd av varandra i genomförande av sitt självständiga arbete, både när det gäller 

kursens förväntade studieresultat, den enskildes arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given 

tidsram.  

För att möjliggöra individuell examination även då studenter skriver parvis ska arbetsfördelningen 

klargöras, både när det gäller det empiriska arbetet och själva skrivandet av texten.  

I examensarbetet ska det tydligt framgå hur arbetet lagts upp och hur de två studenterna bidragit till arbetets 

olika delar. Det är nödvändigt att visa att varje student har tillräcklig kunskap om arbetets olika delar för att 

kunna examinera mot kursmål och säkra att studenten uppnår examensmålen. Denna beskrivning placeras 

lämpligen i Förordet under rubriken Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien.  

Student som påbörjat självständigt arbete har inom kursens ram rätt till sammanlagt 20 timmar handledning, 

av vilken cirka en tredjedel utgör kontakttid. Ni har tillgång till er handledare från och med kursstarten. 

Vem som blir er handledare meddelas i samband med kursstart. Handledningen kan bestå av 

grupphandledning och individuell handledning och det är er handledare som avgör hur detta kommer att 

organiseras i varje enskilt fall. Byte av handledare kan ske endast vid särskilda omständigheter.  

 

Seminarium ges på campus, med undantag från ventileringsseminariet som genomförs via Zoom. Den 

campusförlagda undervisningen kan komma att ändras pga. restriktioner kopplade till den pågående 

pandemin. Handledningen kan ske på campus eller via videosamtal, efter överenskommelse med respektive 

handledare. 

 

Närvaro 

Följande undervisningstillfällen kräver obligatorisk närvaro:  

- Ventileringsseminarium. 

Ventileringsseminariet genomförs vt2022 via Zoom. 

 

Frånvaro från ventileringsseminariet tas igen genom att du gör om momentet i en annan kursgrupp under en 

annan termin då kursen ges. Maila ansvarig lärare gällande möjligheten att ta igen frånvaro från 

obligatoriska moment vid ett annat tillfälle. 

 

Examination 

Genomförd ventilering 

Betygsskala: tvågradig 

Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska 

studenten delta i minst två ventileringsseminarier. 
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Inlämning av uppsatsmanus inför ventileringsseminariet sker senast 13/4 2022 senast kl. 12:00 i mappen 

’Examinationer’ i Athena. 

 

Deltagande vid ventileringsseminarium 2022-04-21. 

 

Självständigt arbete 

Betygsskala: sjugradig 

 

Inlämning av självständigt arbete senast 2022-04-29, senast kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ 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 

 
Omexamination, självständigt arbete 

Vid betyget F: 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-06-20.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-08-10 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

 

Vid senare inlämning/ej genomförd ventilering: 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2022-06-20.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-08-10 kl. 09:00 lämnar du in manus inför ventilering i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Kompletterande ventilationsseminarie genomförs efter överenskommelse. 

 

 

Komplettering av betyget Fx 

 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom två veckor efter det 

att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Examinationen lämnas in via Athena. 
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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 (självständigt arbete) blir även slutbetyg på kursen. 

 

 

 

 


