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Allmänt om kursen 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, upplägg och examinationer samt praktisk 

information kring kursen. Kursbeskrivningen utgår från och relaterar till kursplanen.  

Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFU-portföljen. 

Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din 

universitetsinloggning på https://vfu.su.se 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

För att få godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- kommunicera med barn i grupp och bemöta deras behov av omsorg, lek och lärande utifrån deras olika 

förutsättningar med stöd av handledning, 

- använda praktisk-estetiska uttrycksformer i olika aktiviteter med stöd av handledning kring 

förskoledidaktiska överväganden, 

- planera aktiviteter utifrån barns visade intressen; genomföra och utvärdera planeringen i dialog med 

handledaren, samt reflektera over sitt ledarskap och gjorda didaktiska val i olika situationer, 

- möta vårdnadshavare i dagliga kontakter och med ett etiskt och respektfullt förhållningssätt kommunicera 

verksamhetens olika delar såsom omsorg, lek och lärande, 

- med handledaren reflektera över innebörden av ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt och av ett 

jämställdhets-/jämlikhetsperspektiv i VFU-förskolans pedagogiska dokumentation och övriga verksamhet, 

- reflektera över sin kommunikativa förmåga och sitt förhållningssätt i bemötande av alla barn i 

verksamhetens olika situationer, 

- reflektera over förskollärarens ansvar enligt förskolans värdegrund och VFU-förskolans 

likabehandlingsplan1, särskilt arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling, 

- utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på 

egna styrkor och utvecklingsområden infor nästa VFU-kurs. 

 

Kursens upplägg 

Denna kurs syftar till fördjupade kunskaper om förskolans värdegrund och uppdrag. Dessutom fokuseras 

på studentens utveckling och fördjupning av kommunikativ, didaktisk och empatisk förmåga i mötet med 

barn och vårdnadshavare samt didaktisk kompetens kring ledarskap, planering, lek och praktisk-estetiska 

lärprocesser. Alla kursmål är relaterade till de campusförlagda kurserna under termin 1 och 2. 

All undervisning i kursen är obligatorisk så väl den verksamhetsförlagda, trepartssamtalet som den 

campusförlagda undervisningen på Stockholms universitet.  Vid trepartssamtalet deltar student, handledare 

och en kurslärare.  

                                                      
1 eller motsvarande handlingsplaner eller dokument. 

https://vfu.su.se/
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Kursinnehåll 

Kursen pågår mellan 22 april – 19 maj 2020. 

VFU-II består av 17,5 dagar verksamhetsförlagd utbildning på din VFU-förskola, samt en föreläsning 

och två universitetsförlagda seminarier. Totalt består kursen av 19 dagar med campus- och 

verksamhetsförlagdundervisning.  

Innehållet i VFU-II är, som framgår av de förväntade studieresultaten ovan (= kursmålen i VFU-portföljen), 

inriktat mot ett aktivt deltagande i en förskollärares arbete med barngruppen samt din professionsutveckling 

till förskollärare med särskilt fokus på kommunikationsförmåga, omsorg och lärande, etiskt förhållningssätt 

och didaktisk kompetens samt möten med barnens vårdnadshavare. Under den verksamhetsförlagda kursen 

ska du omsätta dina teoretiska kunskaper från de fem campusförlagda kurser du läst sedan VFU-I i 

förskolans dagliga verksamhet2. För att studenten och handledaren tydligt ska kunna se att studenten får 

utbilda sig inom detta ska handledaren och studenten utforma en handlingsplan för FU-perioden. 

 Handlingsplanen är tänkt att fungera som redskap för planering av innehållet i VFU perioden (se 

kursmål). Under VFU-perioden gäller det att använda sig av såväl rutinsituationer, spontana 

aktivitetstillfällen (att fånga barns intresse och tillfällen i flykten) möten med vårdnadshavare, som det i 

förväg planerade för att nå de förväntade studieresultaten och för att utvecklas i förskollärarprofessionen. 

Förutom praktiskt arbete i och utanför förskolans barngrupp (d.v.s. att studera verksamhetsförlagt) ska 

studierna också innehålla reflekterande handledningssamtal. Inför dessa samtal har du som student ett 

ansvar att förbereda dig, liksom att kommunicera med din handledare så att denna kan förbereda sig så att 

handledningen främjar din personliga professionsutveckling.  

Kursintroduktion 

Kursen inleds med en obligatorisk introduktionsförmiddag på Stockholms universitet, onsdag 200422.  Alla 

handledare är välkomna att delta i detta moment. Dagen inleds med inspirations- och 

introduktionsföreläsningen: Allt du skulle vilja veta om VFU men aldrig vågat fråga om. Inför denna 

föreläsning finns möjligheten att skicka in de frågor du vill ställa till en panel bestående av VFU-handledare, 

studenter och kurslärare, (mer info ges via VFU-portföljen). Föreläsningen följs upp av ett introducerande 

                                                      
2 I VFU-portföljen finns dokumentet ”Kort information om campuskurserna i termin 1 och 2” där kursmålen för 

dessa kurser finns sammanställda. Det är tänkt som en hjälp för dig och handledaren att få syn på vilka kunskaper du 

bär med dig från den campusförlagda utbildningen. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033328/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033328/FULLTEXT01.pdf
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seminarium där bland annat de förväntade studiemålen, innehåll och upplägg av VFU-perioden kommer att 

diskuteras (schema, se time-edit). Bjud in din handledare att delta i förmiddagen!   

VFU-perioden i förskolan på börjas på eftermiddagen 200422 enligt överenskommelse med din handledare. 

Under eftermiddagen bör du och handledaren bl.a. planera innehållet i VFU-perioden och formulera det i 

handlingsplanen (se VFU-portföljen för ytterligare information).  

Kursavslutning 

Kursen avslutas 200519 med ett obligatoriskt examinerande reflektionsseminarium i halvgrupp, antingen 

på för- eller eftermiddagen (se time-edit). Resterande del av dagen ska användas som reflektionstid och för 

individuellt arbete med att färdigställa examinerande uppgifter i VFU-portföljen. Instruktioner inför detta 

publiceras i VFU-portföljen. 

Kom ihåg att ta kontakt med din handledare i god tid! 

I VFU-kurser är du som student viktig som informationslänk mellan VFU-handledare och universitetet. Du 

måste i god tid före kursstarten ta kontakt med din handledare och se till att handledaren har tillgång till din 

VFU-portfölj så att handledaren ska kunna sätta sig in i kursdokumenten som finns där. Du och handledaren 

behöver även komma överens om vilken tid ni ska träffas 200422 (dvs på eftermiddagen efter 

introduktionen). Det är betydelsefullt att du och din handledare avsätter tid för att gemensamt formulera 

din handlingsplan i samband med kursstart (se VFU-portföljen, rubrik handlingsplan).  

Du har ansvar för att se till att din handledare blir inbjuden till din VFU-portfölj så fort den finns 

tillgänglig och att handledaren kan ta del av all information i VFU-portföljen. VFU-portföljen är kurs- och 

trepartslärares kommunikationskanal med studenter och handledare. Du ansvarar också för att bjuda in din 

handledare till introduktionen på förmiddagen 200422. (Gruppindelning och tid finns i time-edit och VFU-

portföljen.) 

Arbetsformer och innehåll under VFU-perioden planerar du i samråd med din handledare utifrån kursmål, 

dina utvecklingsbehov och den verksamhet som pågår på VFU-förskolan. Ni skall tillsammans utforma en 

handlingsplan (+ schema där det framgår hur dina 40 studietimmar/v är schemalagda i förskolan). I 

handlingsplanen planerar ni för hur ni tillsammans ska skapa förutsättningar för att du som student ska 

kunna nå kursmålen och dina personliga mål för VFU-perioden (se VFU-portföljen). Handlingsplanen är 

obligatorisk. Den skall läggas in i din VFU-portfölj senast 200424.  Kursläraren läser, och ger eventuella 

kommentar på handlingsplanen senast 200428. Det är viktigt att du och din handledare följer upp 

kommentarer från kursläraren så snart som möjligt där efter. Du har möjlighet att kontinuerligt revidera och 

uppdatera handlingsplanen i kommentarsfältet under handlingsplanen i VFU-portföljen. 

Närvaro    

En student har rätt att genomföra en VFU-kurs totalt två gånger. Den som är frånvarande från sin 

verksamhetsförlagda utbildning utan giltig orsak anses ha förbrukat ett av dessa tillfällen.  Om synnerliga 

skäl föreligger kan studenten därefter ansöka hos fakultetsnämnden om att få genomföra kursen ytterligare 

en gång. Den som uteblir från verksamhetsförlagd utbildning ska direkt kontakta sin VFU-plats och 

kursansvarig lärare. 

Verksamhetsförlagd utbildning bedrivs på heltid. Heltid innebär 40 timmars studietid/vecka, dvs. i 

genomsnitt 8 timmar/dag. Samtliga studietimmar ska bedrivas på plats i förskolans verksamhet. Det innebär 



 Kursbeskrivning VFU-II UB20VY, Våren 2020  

5(10) 

 

verksamhet i barngruppen och andra förskolläraruppgifter, handledningstid, planeringstid och 

reflektionstid.  

De 40 studietimmarna ska fördelas enligt följande princip:  

• Minst 30 timmars verksamhet tillsammans med barnen, såväl individuellt som i grupp/vecka. Här avses 

även sådana uppgifter som sker i anslutning till verksamhet i barngrupp och som är relevant för den 

pedagogiska miljön i förskolan.  

• Max 3 timmar egen planerings- och reflektionstid/vecka.  

• Minst 1 timmes planerat handledningssamtal/vecka.  

• Resterande timmar/vecka används till andra vanligt förekommande uppgifter i förskollärarens och 

förskolans vardag, såsom pauser, arbetslagsmöten, nätverksträffar, föräldramöten, föräldrasamtal, samtal 

med ledning osv. Schema för VFU-perioden samt hur tiden och innehållet planeras och fördelas ska 

specificeras i den obligatoriska handlingsplanen. 

Den campusförlagda introduktionen och kursavslutningen är obligatorisk. 

Trepartssamtal 

I kursen ingår ett trepartssamtal. Detta samtal utgår från dig och din professionsutveckling och förbereds 

av dig. Inför detta samtal skriver du en självvärdering (se VFU-portföljen och VFU-handboken) som du 

klistrar in i därför avsedd ruta i VFU-portföljen senast två arbetsdagar innan samtalet ska äga rum. Tid 

för trepartssamtal meddelas av trepartsläraren via VFU-portföljen. Din självvärdering ger trepartsläraren 

och handledaren en bild av din professionsutveckling och vilka professionsutvecklingsfrågor som är 

angelägen för just dig att få möjlighet att samtala kring. Den fungerar som startpunkt för ert samtal om hur 

du hitintills under din utbildning utvecklas som blivande förskollärare. 

 

Examination 

Kursen examineras utifrån följande underlag: 

• VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, (VG/G/U) 

• Dokumentation i digital VFU-portfölj, (G/U) 

• Muntlig examination under seminarium. (G/U) 

VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag av studieresultaten motiveras i VFU-rapporten utifrån 

tregradig skala (studenten når målen i hög grad, studenten når målen, studenten når inte målen).  

I VFU-portföljen finns den digitala VFU-rapporten, dels som ett underlag under kursen dels som 

bedömningsunderlag med motiveringar för hur du visat och uppnått de förväntade studieresultat som 

bedöms av handledaren. Studenten måste skapa/tilldela VFU-rapporten för att handledaren ska få 

tillgång till den. Gör detta i samband med att handlingsplanen skrivs vid kursstarten så att ni har tillgång 

till dokumentet under hela kursen. 
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VFU-rapporten skickas in digitalt till din kurslärare av din handledare efter genomförd VFU-period, tidigast 

200518. Glöm inte att markera att du har tagit del av den.  

Sök support från portfoljvfu@su.se, om ni får problem med att få portföljen att fungera. 

Examinerade uppgifter i VFU-portfölj: 

I VFU-portföljen finns tre individuella examinerande uppgifter: 

Skriftlig uppgift 1: Handlingsplan  

Skriftlig uppgift 2: Förberedelse av samtal med din handledare  

Skriftlig uppgift 3: Inför nästa VFU. Din reflektion kring kursmål 8 

Beskrivning av uppgifterna, instruktioner samt sista inlämningsdatum finns i VFU-portföljen.  

Risk för underkännande 

Alla förväntade studieresultat behöver uppnås för godkänt resultat på kursen. Om handledaren under VFU-

perioden bedömer att det finns risk för att studenten inte kommer att uppnå alla av handledaren bedömda 

förväntade studieresultat ska handledaren snarast kontakta VFU-kursläraren (se VFU-handboken kring 

rutiner för detta). VFU-handledaren bedömer sedan studentens insats som helhet vid slutet av kursen. Om 

inte alla förväntade studieresultat är uppnådda ska hela kursen göras om (se VFU-handboken). 

Övriga kursmål bedöms utifrån dels fullgjorda uppgifter i VFU-portföljen dels genom aktivt deltagande i 

ett examinerande reflektionsseminarium.  

Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via VFU-portföljen. För att kunna se ditt betyg 

på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och 

godkända. 

 

Omexamination 

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen.  

Observera särskilt vad som gäller vid underkänd VFU (se VFU-handboken). 

Studenter som har frånvaro om max 4 dagar har fram till 200619 att ta igen dessa dagar. VFU-rapporten 

med bedömningsunderlag skickas av handledaren omgående efter studentens fullgjorda närvaro. VFU-

rapporter inkomna efter den 200604 får betyg 200618. VFU-rapporter och kompletteringar av VFU-portfölj 

inkomna efter 200619, betygsrapporteras i augusti.   

Komplettering av digital VFU-portfölj och senaste inlämningstid i VFU-portföljen 

Datum för senaste inlämning av uppgifter finnas angivna i VFU-portföljen. Om en student har 

frånvarodagar att ta igen eller beviljas förlängd skrivtid av Uppgift 3, öppnas portföljen så att inlämning 

mailto:portfoljvfu@su.se
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kan ske vid ett senare datum än angivet. Övriga uppgifter skall lämnas in senast vid angivet datum då de är 

nära sammanknutna med de verksamhetsförlagda studierna på plats i förskolan. 

Komplettering av dokumentation i digital VFU-portfölj kan medges om studenten ligger nära gränsen 

förgodkänt. Uppgifter ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehovet har meddelats av 

examinator. Komplettering lämnas in VFU-portföljen. För student som ej fullgjort uppgifter i VFU-

portföljen öppnar kursläraren för komplettering senast 200526 med stängningsdatum den 200604.  

Omexamination, individuell muntlig uppgift 

Muntlig omexamination sker 200609. Om du vill deltagande anmäles genom att maila kursadministratören 

senast 200525. Exakt tid och plats för omexamination meddelas till anmälda deltagare via mail. 

Betygskriterier 

VG. Väl godkänd.  

G. Godkänd.  

U. Underkänd.  

VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation 

Godkänt på denna del av examinationen baseras på VFU-handledares skriftliga bedömningsunderlag som 

motiveras i VFU-rapporten utifrån tregradig skala (studenten når målen i hög grad, studenten når målen, 

studenten når inte målen).  

Dokumentation i digital VFU-portfölj, 

Godkänt på denna del av examinationen är att det finns inlägg enligt anvisade uppgifter i VFU-portföljen 

samt att studenten på ett godtagbart sätt genomfört anvisade uppgifter. 

Muntlig examination under seminarium 

Godkänt på denna del av examinationen och utifrån detta aktivt deltagit i reflektionsseminariet  

 

Underkännande  

Vid underkännande på grundval av VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, eller 

om studenten inte slutför påbörjad VFU-kurs, har studenten rätt att genomföra samma VFU-kurs ytterligare 

en gång, dock inte fler än två gånger sammanlagt. Ytterligare tillfälle till examination erbjuds senast nästa 

gång kursen ges. Om synnerliga skäl föreligger kan studenten ansöka hos fakultetsnämnden om att få 

genomföra kursen ytterligare en gång. Om studenten inte slutför påbörjad VFU inom angiven tidsram ska 

inget betyg sättas på kursen, dock ska en notering om att ett av två tillfällen är förbrukat göras på kursen i 

Ladok eller motsvarande resultatrapporteringssystem.  

En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen om: I. 

Studenten uppträder synnerligen olämpligt, alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet; II. 

Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten ska vid dessa fall underkännas på kursen och informeras om 
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underkännandet i ett samtal. Orsaken till att den verksamhetsförlagda utbildningen avbrutits ska 

protokollföras. Studenten ska även informeras om möjligheten att kontakta Stockholms universitet 

studentkår för att få stöd av kårens studentombud. Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 

återfinns i Regelboken. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, 

fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Detta innebär att handledaren har lämnat 

bedömningsunderlag som visar att studenten når målen, fullgjord obligatorisk närvaro, fullgjorda 

examinerande uppgifter i VFU-portföljen samt aktivt godkänt deltagande i reflektionsseminarium. 
För det högre betyget VG, krävs att samtliga mål med tre-gradigskala i VFU-rapporten har bedömts med: 

”studenten når målen i hög grad”. 

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande 

befrielse från skyldigheten att delta i viss campusförlagd obligatorisk undervisning. Studenten kan åläggas 

en kompensationsuppgift.  

Regler och rättigheter 

Som student omfattas du av en rad rättigheter och skyldigheter, vilka regleras i lagar och förordningar samt 

i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet, www.su.se/styrdokument. Det viktigaste finns samlat under 

https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning  

Alla anställda och studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller även under verksamhetsförlagd 

utbildning/praktik. Läs mer om universitetets arbete för jämlikhet och likabehandling på 

www.su.se/jamlikhet 

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). 

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 fram i 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 för att 

kontrollera inlämnade texter. När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande från din 

sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg. 

http://www.su.se/styrdokument
https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning
http://www.su.se/jamlikhet
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Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplin-ärende, som kan 

leda till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat till prefekt. 

Policy om barns närvaro i undervisningssituationer 

Varje undervisningssituation är avsedd och organiserad endast för till kursen antagna studenter. 

Undervisningens krav på studenters fulla uppmärksamhet och medverkan gör att medföljande barn är 

olämpligt. Det råder alltså ingen rättighet för studenter att ta med barn till en undervisningssituation. 

Övrig information  

Arbetsmiljöfrågor under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar kontinuerligt med ett systematiskt miljöarbete för 

att studenter och anställda ska få en bra och säker arbetsmiljö. Som lärar-student är det viktigt att redan 

under sina studier vara medveten och ta hänsyn till möjliga arbetsmiljörisker i samband med VFU och 

framtida yrkesutövande. 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och har en skyldighet att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetstagare är i sin tur skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter 

som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Mer information om arbetsmiljöregler hittar du på 

Arbetsmiljöverket: www.av.se 

Studentinflytande och utvärdering 

Efter avslutad kurs får du en kursvärdering som vi uppskattar att du besvarar. Svaren från kursvärderingen 

sammanställs i en kursrapport som ligger till grund för fortsatt utveckling av kursen. Genom 

kursvärderingen har du möjlighet att påverka kursens utformning framöver i fråga om innehåll, 

examinationsformer, litteratur och övriga upplägg. 

Det finns ett studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som arbetar med 

studiebevakning, studenträttigheter, studiemiljö och studiesociala frågor. Studentrådet utser också 

studeranderepresentanter till olika beslutande och beredande organ. Ta reda på mer om dina möjligheter till 

påverkan under www.buv.su.se/studentinflytande 

Stöd i studierna 

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser och individuell hjälp kring teman 

som studieteknik, akademiskt skrivande, inlärning och att tala inför grupp. Läs mer på 

www.su.se/sprakverkstad 

Om du har dyslexi eller annan varaktig funktionsnedsättning och behöver individuellt anpassat stöd ska du 

kontakta Studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning, via studentstod@su.se. 

Meddela även kursansvarig i god tid inför kursstart att du har ett intyg om särskilt stöd. Kursansvarig tar 

då ställning till om det går att anpassa undervisningen utifrån de särskilda behoven. Mer information finns 

på www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning  

Studentförsäkring 

Som student är du försäkrad via Kammarkollegiet i samband med personskada som inträffar på 

campusområdet eller på vägen till/från campus. Försäkringen gäller även under praktik. Om du råkar ut för 

en personskada, anmäl händelsen via universitetets inrapporteringssystem: www.su.se/samir.  

Mitt universitet 

Genom att logga in på www.su.se/mittsu kan du: 

http://www.av.se/
http://www.buv.su.se/studentinflytande
http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning
http://www.su.se/samir
http://www.su.se/mittsu
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▪ se schemat för de kurser du är registrerad på 

▪ komma åt din kurssajt via universitetets lärplattform 

▪ se dina betyg och registreringar samt skriva ut intyg 

▪ aktivera universitetskontot och beställa ett universitetskort som behövs för användning av 

Stockholms universitetsbibliotek, kopiatortjänsten Printomat m.m. 

 

För att du ska kunna ta del av viktig information om dina studier behöver vi ha aktuella kontaktuppgifter 

till dig. Kontrollera att e-postadress och övriga uppgifter stämmer både under kontohantering.su.se och 

www.student.ladok.se/  

 

 

 

https://kontohantering.su.se/
http://www.student.ladok.se/

