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Kursbeskrivning 

Förskoledidaktik, vetenskaplig teori och metod - VAL, 5 hp 

grundnivå, halvfart, inom VAL - Vidareutbildning av lärare och 

förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. 

Kurskod: UB17VU 

Vårterminen 2022 

Kursansvarig Mina Kheirkhah 

mina.kheirkhah@buv.su.se  

 

Kursadministratör Malin Håkansson 

malin.hakansson@buv.su.se 

 

Lärare Joel Löw 

joel.low@buv.su.se 

Mina Kheirkhah 

mina.kheirkhah@buv.su.se 

 

Examinator Mina Kheirkhah 

mina.kheirkhah@buv.su.se 

 

 

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.  

Närvaro 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompletteras genom en skriftlig sammanfattning om 500 ord av 

det innehåll som behandlats under seminariet alternativt en inspelad muntlig sammanfattning om 5 

minuter. 
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Examination 

Individuell skriftlig uppgift. Deadline den 3 juni kl. 17:00 

Beskrivning av uppgiften + betygskriterier är publicerade i Athena. 

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 

kursen vara avklarade och godkända. Eventuella kompensationsuppgifter för seminariefrånvaro ska lämnas 

in senast i samband med inlämning av examinationen i separat mapp.  

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  

 

Omexamination 

Individuell skriftlig uppgift. Deadline den 12 augusti kl. 17:00 

Beskrivning av uppgiften + betygskriterier är publicerade i Athena. Det är samma uppgift som vid det 

ordinarie examinationstillfället. 

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 

kursen vara avklarade och godkända. Eventuella kompensationssuppgifter för seminariefrånvaro ska lämnas 

in senast i samband med inlämning av omexaminationen i separat mapp.  

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examinationsuppgift 

inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Examinationen lämnas in via Athena. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på den individuella skriftliga 

examinationsuppgiften samt fullgjord obligatorisk närvaro. 


