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Allmänt om kursen 
I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och 

examinationer samt praktisk information kring kursen. Ett annat styrdokument är kursplanen. 
 

Kurshemsida 
Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där 

du finner viktig information om kursen. Kursplanen och litteraturlistan publiceras senast 2 
månader innan kursstart, medan schema och kursbeskrivning publiceras senast 1 månad innan 

kursstart. Sök kurshemsidan på www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor 

 
Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i 

lärplattformen Athena. Athenasidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen.  

 
Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

Kursens förväntade studieresultat 
 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick 

över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete,  
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen,  

- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,  

- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 

med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,  
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,  
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 

självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, 

 - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 

aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, samt  

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 
 

Uppläggning av kursen  
Kursen startar den 22 mars och slutar den 3 juni.  

 
Det arbete du förväntas genomföra finns reglerat i kursplanen (se kurshemsidan). I den anges 

bl.a. att arbetet skall vara självständigt. Detta innebär att du som student har det huvudsakliga 
ansvaret för ditt eget lärande samt för planering, genomförandet och försvarare av din studie. 

I denna process får du stöd, råd och anvisningar av din handledare. Det är således ytterst du 

som student och inte handledaren som är ansvarig för det färdiga arbetet. Det självständiga 
arbetet skall också utgöra en fördjupning och vara tydligt relaterad till förskoledidaktik. 

Riktmärke vad gäller omfång av självständiga arbetet bör, exklusive förord och referenslista, 
vara ca 16 000 ord.  

http://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor
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Det självständiga arbetet ventileras vid obligatoriska campusförlagda seminarier. Du försvarar 

ditt egna självständiga arbete, opponerar på ett annat arbete samt deltar i diskussioner av minst 
två andra arbeten.   
 

Handledare meddelas veckan innan kursstart. Du har tillgång till din handledare från och med 

kursstarten. Handledningen kan bestå av grupphandledning och individuell handledning och 
det är din handledare som avgör hur detta kommer att organiseras i varje enskilt fall.  

Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte ska, 

med skriftlig motivering, lämnas till kursansvarig.  

Om uppsatsen inte färdigställs under kurstiden kan du ansöka om extra handledartid från 

kursansvarig. Extra handledning kan ges utifrån en bedömning av insatser hittills och kan 

komma att ske i form av grupphandledning.  

Kursen är nätbaserad med ett obligatoriskt utbildningstillfälle på campus i samband med 

ventileringstillfället. För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande 
internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och 

headsetfunktioner.  
 

Litteratur och referenshantering 

Studenten väljer i samråd med handledare såväl teori- och metodlitteratur som speciallitteratur 

utifrån valt ämne med en omfattning på minst1300 sidor. Obligatorisk litteratur utöver detta är 
gällande styrdokument, God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) samt: 

 

Referenslitteratur: Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2017). Research 
methods in education. 8. uppl., Milton Park, Abingdon, Oxon, [England]: 

Routledge.  
 

I kursen används referenssystem som väljs i samråd med handledare 
 

 

Uppsatsens layout 

Du ska använda den mall (DiVA-mall) som ligger i Athena. Mallen innehåller många 
rubriker. Dessa ska betraktas som vägledande, men utbytbara.  

 
Följande uppgifter ska stå på uppsatsens framsida:  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  

Självständigt arbete 15 hp, AN,  

Förskoledidaktik  

Avancerad nivå VT2021 

Handledare: Förnamn Efternamn  

Examinator: Förnamn Efternamn 

English title: XXX (Obligatoriskt, skrivs in i ditt examensbevis) 
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Examination 
Kursen examineras genom:  
- Självständigt arbete, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.  

- Opponering, som bedöms enligt en tvågradig betygsskala; G = Godkänd, U = Underkänd. 
 

Process inför ventilering 

• Besked om handledarens bedömning av ventilerbarhet lämnas senast den 17 maj kl 

16.00. Detta innebär att handledaren måste ha fått ett preliminärt uppsatsmanus i god 

tid (enligt överenskommelse) för att kunna bedöma möjligheten för att framlägga 
uppsatsmanus på det ordinarie ventileringsseminariet. Detta är det sista tillfället för 

mer omfattande kommentarer från handledaren. Observera att bedömning av 
ventilerbarhet inte garanterar godkänd uppsats. 

• Senast den 23 maj kl. 12.00 ska det uppsatsmanus som ska ventileras läggas upp i 

mapp för detta i Athena. Notera att uppsatsen vid samma tillfälle ska mailas till 

opponent och examinator.  

• Den 30 maj äger avslutande ventileringsseminarier rum. Dessa sker på campus, 

Stockholms universitet 

• Slutversion av uppsatsen ska läggas upp i Athena senast kl 16.00 den 3 juni. Rätten 

till handledning upphör vid kursens slut. 
 

Kursen examineras således genom framläggandet av ett uppsatsmanus och granskning av ett 
annat, samt försvar av det egna arbetet vid ventileringsseminariet. Ventileringsseminarierna 

innebär att ni gör en kritisk, akademisk granskning. Vid detta seminarium ges opponenter och 

respondenter en möjlighet till att föra konstruktiva och kritiska diskussioner, bland annat kring 
de resultat som studien presenterar och studiens bidrag till det studerade forskningsfältet. 

Opponenten ansvarar för balansen mellan dessa två syften och för disponeringen av tiden 
(totalt 60 minuter). Utöver detta ska var och en vara inlästa på minst två arbeten och beredda 

att delta i diskussion om dessa.  Examinator är ordförande vid ventileringsseminariet och har 

möjlighet att, liksom övriga deltagare, ställe frågor till respondenten. Examinator kommer inte 
att kommentera arbetet i detta skede utan gör bedömningen först efter det att slutversionen 

lämnas in den 4 juni. 
 

Betyg meddelas och registreras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter 

examinationstillfället.  

 
Efter det att ni fått ett godkänt betyg på er uppsats kan ni även ladda upp den i DiVA, 
vilket är Stockholms universitetsbiblioteks digitala arkiv. Det kan vara bra för kommande 
arbetsgivare att kunna leta upp er uppsats. Information om hur man gör det finns på 
kurshemsidan.  
 

Ventileringsform då enbart en uppsats ska ventileras 
I det fall en enstaka uppsats ska ventileras finns flera alternativa ventileringsmöjligheter:  
 

• Vi samordnar uppsamlingsventilering med kursen självständigt arbete mot 
masterexamen 

• En doktorand/lärare agerar opponent och en skriftlig eller muntliga opponering på 
en redan examinerad uppsats genomförs av studenten 
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Omexamination 
Den student som fått lägst betyget E eller G på prov får inte genomgå förnyat omprov för 
högre betyg. Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran. 

Student som fått betyget Fx har en gång per examinationstillfälle möjlighet att komplettera 

inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. 
Student som fått betyget U, Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära 

att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras 
till kursansvarig. 

 

Observera att omexaminationsuppgifter endast bedöms inom ramen för ordinarie terminstid 
(om inte annat anges). Under sommaruppehållet finns inga lärare i tjänst. 

 
Ett omexaminationstillfälle är planerat till onsdagen den 24 augusti.  

Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör och kursansvarig senast 

den 15 augusti. Uppsats för ventilering laddas upp i Athena senast den 17 augusti kl 12.00.  
Ventileringsschema publiceras på eftermiddagen den 17 augusti. Därefter ska uppsatsen 

mailas till examinator och opponent. Slutversion lämnas in den 28 augusti. 
Möjlighet till omexamination ges härutöver en gång per termin. 

 

För studenter som genomfört ventileringsseminarium 

För studenter som erhållit betyget F (eller Fx och inte åtgärdat det som saknas inom de 

fastlagda sju arbetsdagarna) lämnas arbetet in enligt samma inlämningstid som ovan för 
omexamination. Ni ska dock inte genomgå ytterligare ett ventileringsseminarium utan arbetet 

mailas till, och bedöms direkt av examinator. Möjlighet till omexamination ges härutöver 
minst en gång per termin. Student anmäler önskemål om omexamination till 

kursadministratör vid tidpunkt som ovan. 

För den student som inte godkänts avseende opponering får göra en skuggopponering vid 
kommande examinationstillfället. 

 

Bedömningskriterier 
Finns i särskilt dokument i Athena under Innehåll. 
 

Att söka examen efter avslutad kurs 

För mer info om hur du söker examen efter avslutad kurs, gå in på: 
http://www.buv.su.se/utbildning/examen 

OBS: du kan inte ansöka om examen innan ditt betyg är inrapporterat i Ladok. 

 

Regler och rättigheter 
Under www.su.se/regelboken finner du en sammanställning av beslut som fattats på olika 

nivåer kring studenters rättigheter och skyldigheter. Det ingår i ditt ansvar som student att 

känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. 

Alla anställda och studenter på Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med 

respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Även under verksamhetsförlagd 

utbildning gäller detta, en arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren söker 

eller fullgör praktik 2 kap. 1 § p. 3 diskrimineringslagen. Läs mer om lika rättigheter och 
möjligheter på www.buv.su.se eller www.su.se/jamlikhet 

http://www.buv.su.se/utbildning/examen
http://www.su.se/regelboken
http://www.buv.su.se/
http://www.su.se/jamlikhet
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Disciplinära åtgärder vidtas mot student; som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, som stör eller 

hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, som utsätter 

en annan student eller en arbetstagare vid universitetet för sådana trakasserier eller sexuella 
trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella 

trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 
 

Fusk, plagiat och självplagiering 

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta 

citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga 

referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange 
källan är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Att använda sig av egna texter som tagits frami 

ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering.  

 
Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar 

även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan 

även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 

studiekamrats hemtentamen. 
 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används textjämförelseverktyget Urkund 

och kompletterande sökmotorer. I denna kurs sker kontroll för samtliga studentexaminationer. 
När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande från din sida att arbetet 

får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg. Kontroll görs även vid misstanke om 
plagiat i enskild text. 
 

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett 
disciplinärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldig att anmäla grundad 

misstanke om fusk och plagiat till prefekt. 
 

Övrig information 

Studentinflytande och utvärdering 

Inom ramarna för kursplanens mål, kurslitteratur, upplägg och examination har varje student 
möjlighet att påverka arbetsformer och innehåll. Efter avslutad kurs kommer du att få en 
kursvärdering, som vi uppskattar att du besvarar. 

Det finns ett aktivt studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Länk för 
mer information: www.buv.su.se/studentrad 

 

 

Stöd i studierna 

Studie- och språkverkstaden erbjuder bland annat hjälp kring studievanor, tala i grupp, 
skrivuppgifter, studieteknikkurs för studenter med dyslexi m.m. De erbjuder föreläsningar, 

http://www.buv.su.se/studentrad
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seminarier, kurser eller individuell hjälp. Läs mer på www.su.se/sprakverkstad 
 

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver stöd under din utbildningstid ska du i 
god tid kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen vid 

Stockholms universitet: studentstod@su.se. Meddela även kursansvarig inför kursstart vilken 

anpassning du är i behov av så att det finns möjlighet att ordna med det praktiska i tid. Mer 
information om exempelvis rättstavningsprogram finns på www.su.se/utbildning under rubriken 

Studera med funktionshinder. 
 

Campuskort och kåravgift 

Om du går med i studentkåren och betalar din kåravgift får du tillgång till både trygghet 

genom utbildningsbevakning, gemenskap och diverse förmåner. Användbara förmåner är 
bland annat rabatt på kollektivtrafik (SL), resor, kurslitteratur och träning. Läs mer om 

Stockholm universitets studentkår (SUS), samt hämta terminsräkning på: www.sus.su.se 
 

Studentförsäkring 

Alla studenter vid Stockholms universitet är försäkrade via Kammarkollegiet 

(www.gratisstudentforsakring.se) Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som 

inte kostar något. Du är försäkrad under den tid du tillbringar på universitet och under resan 
till och från universitetet samt om du är på praktik. Studenter på universitetet ska anmäla 

personskada via SAMIR, universitetets interna webbaserade inrapporteringssystem för 
studenter och anställda www.su.se/samir 
 

 

http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
http://www.su.se/utbildning
http://www.sus.su.se/
http://www.su.se/samir

