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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.  

Kursen är uppdelad på två perioder med VFUII (UB20VY) insprängt mellan de båda perioderna.  Detta 

upplägg beror på att du under VFU-kursen a) ska få möjlighet att få en större kunskap om vad det innebär 

att planera en estetisk aktivitet som är ett av de förväntade studieresultaten i delkurs 1 men också att b) få 

möjlighet att pröva de kunskaper du lärt dig under de praktisk-estetiska delkurserna och därefter 

reflektera kring dessa.  

Kursen består av 4 delkurser som går parallellt:  

- Delkurs 1: Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp,  

- Delkurs 2: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – bild 1.5 hp,  

- Delkurs 3: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – dans 1.5 hp  

- Delkurs 4: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – musik, 1,5 hp.  

 

Undervisningen på delkurs 1 består av förskoledidaktiska seminarier på BUV. På dessa seminarier 

kommer vi arbeta praktiskt med litteratur och andra uppgifter. I undervisningen ingår också föreläsningar 

och fältstudier med tillhörande obligatoriska uppgifter.  

Undervisningen på delkurs 2-4 sker i verkstadsform främst i HSD:s lokaler i Stallet, Svante Arrhenius väg 

19F. Obs! Att tänka på när det gäller kläder: Bild: Ha oömma kläder som tål att bli smutsiga. Dans: Ha 

med ombyte som du kan röra dig och bli svettig i, vi arbetar barfota eller med mjuka inneskor. 

Närvaro 

Denna kurs bygger på praktisk-estetiska verkstäder och seminarier där du inte kan läsa dig till innehållet. 

Det handlar om att få erfara praktiskt utforskande själv och tillsammans i gruppen. All undervisning i 

kursen kräver därför obligatorisk närvaro.  

 

Frånvaro från förskoledidaktiska seminarium i delkurs 1 

Frånvaro från seminarium 1-5 kompenseras genom en uppgift som tillhandahålls av kursansvarig lärare. 

Denna lämnas sedan in på Athena.  

Frånvaro från seminarium 6 ska tas igen genom deltagande i extra-seminarium den 1/6 kl. 13-15. Se tid 

och lokal i https://schema.su.se.  

Frånvaro från verkstäder 

Du som behöver ta igen ett eller flera tillfällen i bild, dans eller musik ges möjlighet att göra detta vid 

speciella uppsamlingspass. Information om när och var detta sker kommer att finnas på kurshemsidan. 

https://schema.su.se/
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Om du behöver ta igen verkstäder nästa termin finns information på kurshemsidan för vt-21 när den 

terminen startar. Studenter från tidigare terminer prioriteras. Tänk på att inför termin 4 ska alla kurser i 

termin 2 vara klara för att få tillträde till den terminen. 

Examination 

Kursen examineras genom:  

Delkurs 1: Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp examineras 
genom  

Individuell skriftlig uppgift, MOM1, Betygsskala: sjugradig A-F 

Examinationsuppgiften publiceras 2021-03-10 i mappen ’Examinationer’ i Athena. Det kommer även att 

finnas en film som introducerar hur du ska förstå uppgiften samt frågestunder med examinator. Mer 

information om detta hittar du på Athena. 

Datum för inlämning av examination Mom 1: 2022-06-03 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling vid F eller Fx 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. 

Delkurs 2-4: praktisk-estetisk förskoledidaktik: bild, dans, musik, respektive 1,5 hp 
examineras genom  

Praktisk-estetisk – bild, dans, musik uppgift MOM2 – MOM4, Betygsskala: tvågradig G/U 

Kursens estetiska verkstäder examineras genom aktivt deltagande och är därför obligatoriska. Dessutom 

ska kursuppgifter fullgöras. 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift, MOM1 
 

Under planeringar i Athena under fliken Examinationer publiceras instruktioner för omexamination. 

Anmälan till omexamination vid detta tillfälle behövs inte. 

 
Senast 10/8 kl. 17:00 lämnar du in examinationen in i inlämningsmappen ”Omexamination 10/8 MOM1 

” i Athena. 

OBSERVERA! att för omexamination kommande terminer meddelas omexaminationsdatum på 

kurssida på webben. Önskemål för omexamination anmäles till kursadministratör senast en vecka innan 

inlämningsdatum för att bli tillagd på Athenassidan. I anmälan uppges för- och efternamn, 

personnummer vilket år och termin du gick kursen samt kurskod. 
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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. På grund av sommaruppehåll lämnas 

kompletteringar av betyget Fx in den 10/8 kl. 17:00 på Athena i inlämningsmappen ”Inlämning av Fx 

MOM1 senast 10/8 kl. 17.00”. 

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 MOM1 blir även slutbetyg på kursen. 

 


