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Kursbeskrivning 

Teoretisk fördjupning inom förskoledidaktik, 7,5 hp 
Avancerad nivå, helfart inom Masterprogram i förskoledidaktik 
Kurskod: UB304M 
Höstterminen 2022 

 
 

Kursansvarig och examinator Åsa Bartholdsson, asa.bartholdsson@buv.su.se 

Kursadministratör Mattias Olsson, mattias.olsson@buv.su.se 

Lärare Åsa Bartholdsson, asa.bartholdsson@buv.su.se 

Kursens upplägg 

I kursen ska studenten välja en teori att fördjupa sig i. Kursen syftar till att studenten ska 
kunna redogöra för den valda teorins framväxt, identifiera centrala utgångspunkter och 
centrala begrepp samt tillägna sig kunskap om hur teorin har använts inom förskoledidaktik 
och angränsande kunskapsområden och vad för forskningsfrågor, analyser och resultat som 
teorin har genererat. Kursen möjliggör för studenten att situera den valda teorin i ett vidare 
vetenskapsteoretiskt fält för att på så sätt fördjupa kunskaper om hur den valda teorin kan 
förstås i relation till andra teorier.  

 

Kursen pågår mellan den 1 november 2022 och den 25 november 2022. Kursens struktur 
och genomförande beskrivs i lärplattformen Athena. All undervisning sker via Zoom. 

 

Närvaro 

Kurslitteratur och seminariefokus på kollegiala konstruktiva diskussioner möjliggör för 
studenterna att, både enskilt och tillsammans, både vidga och fördjupa sina kunskaper inom 
teoretiska perspektiv. 

 

För att deltaga i kursen krävs att den studerande har tillgång till dator och internetuppkoppling. 
Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk 
utrustning räknas som frånvaro. 
 

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 
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Examination 

Kursen examineras genom: 
 

Muntlig och skriftlig seminarieredovisning 

Betygsskala: G-U. 

Muntlig och skriftlig examination sker vid seminarier i vilka olika former för redovisning 
tillämpas. 

 

Individuell skriftlig och muntlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig, A-F. 
 

Skriftlig individuell uppgift och betygskriterier publiceras 2022-11-01 i Examinationer i 
Athena. Inlämning av skriftligt underlag sker senast 2022-11-25 17:00 i Examinationer i 
Athena. 

 
Examinationer ska vara bedömda senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se betyg på kursen i Ladok 
måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

 

Omexamination 

Omexaminationstillfälle: 2023-01-16 kl. 10.00. Inlämning av skriftlig omexamination görs 
under Examinationer i Athena. 

 

Möjlighet till omexamination ges härutöver en gång per termin. 
 

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. 
Examinationen lämnas in via anvisad plats i Athena. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter 
och fullgjorda obligatoriska kursuppgifter. 

 

 


