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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 (se kurshemsidan).  

Kurshemsida 

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

du hittar viktig information om kursen. Kursplanen och litteraturlistan publiceras senast 2 

månader innan kursstart, medan schema och kursbeskrivning publiceras senast 1 månad innan 

kursstart. Du söker fram respektive kurshemsida på www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor 

 

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 

Schema 

Uppdaterat schema hittar du på kurshemsidan, eller genom att logga in via schema.su.se Ta 

för vana att kontinuerligt kolla schemat eftersom det kan ändras med kort varsel. 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

Kursen fokuserar förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt 

och förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokument. Kursens mål och innehåll präglas av 

att det är den sista avslutande VFU-kursen med fördjupning inom det förskolepedagogiska 

området vad galler etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de 

förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs for professionen. Innehållet anknyter 

till yrkesetiska och juridiska frågor, didaktiska frågor kring lek och gruppledning. Medverkan 

i förskolans lokala kvalitetsarbete uppmärksammas särskilt och utgör en grund för terminens 

kommande utvärderingskurs, varför vissa förberedande uppgifter för denna kurs ingår.  

 

För att få godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

 

1. kommunicera med barn och möta varje barns behov, samt med didaktisk kompetens och 

etisk medvetenhet skapa förutsättningar for barns omsorg, utveckling och lärande, 

2. visa insikter om barnens och barngruppens olika förutsättningar utifrån 

specialpedagogiska perspektiv, 

3. självständigt och i samarbete med andra kritiskt granska hur egna värderingar och 

förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument synliggörs och påverkar 

realiseringsnivån i den pedagogiska praktiken, 

4. självständigt och i samarbete med andra utvärdera strategier frän förskolans 

likabehandlingsplan for att förebygga och motverka diskriminering och kränkande 

behandling samt analysera och främja ett medvetet jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i verksamheten utifrån ett professionellt förhållningssätt, 

5. kommunicera och samarbeta med barnens vårdnadshavare, i grupp och enskilt, på ett 

professionellt och respektfullt satt i enlighet med nationella styrdokument for förskolan, 

https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor
https://vfu.su.se/
https://schema.su.se/
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6. självständigt planera, leda och utveckla förskolepedagogiska aktiviteter och i 

samverkan med andra skapa gynnsamma förutsättningar for alla barns omsorg, 

utveckling och lärande, 

7. med stöd av teori och gjorda erfarenheter formulera didaktiska ställningstaganden och 

frågeställningar kring lek, pedagogisk miljö, ledarskap och yrkesetik, 

8. självständigt och tillsammans med andra kunna analysera mål, dokumentera, utvärdera 

och utveckla valda moment i den pedagogiska verksamheten samt bedöma i vilken mån 

förskolans lokala mål och aktiviteter och metodik stödjer barns allsidiga lärande och 

utveckling, 

9. kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras 

erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, 

10. utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat kritiskt beskriva, 

värdera och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden for 

förskollärarprofessionens uppdrag och ansvar. 

Kursens upplägg 

Kursens huvudsakliga del utgörs av aktivt  deltagande i förskolläraruppdragets alla delar ute på 

VFU- förskolan. Samtliga kursmål blir vägledande för hur upplägget av kursen planeras och 

genomförs i verksamheten utifrån de uppgifter som ni väljer som lämpliga för att nå dessa mål.   

En handlingsplan för VFU-perioden ska som tidigare utformas i samverkan mellan student och 

VFU-handledare. Observera att målen nu betonar självständigheten, vilket bör avspeglas i hur 

VFU-periodens innehåll planeras, genomförs och reflekteras. Även tidigare självvärderingar 

och handledarens formativa bedömningar över tid kan utgöra en bakgrund till vad som nu blir 

väsentligt att ta tag i. 

 

Uppgifter  

VFU-portföljen är både ett arbetsverktyg under VFU-perioden samt del av 

examinationen:  

 

Handlingsplan för perioden är obligatorisk och läggs in i VFU-portföljen under den första 

veckan, senast 4/3, då den kort kommenteras av kursläraren. Handlingsplanen ska utgöra ett 

redskap i genomförandet av VFU-perioden och synliggöra det målinriktade arbetet. Samt 

innehålla ett fullständigt schema  för  närvaro och handledningssamtal för VFU-perioden. Som 

en del i examinationen klarmarkeras den efter avslutad kurs av kursläraren.  

 

Loggboken i VFU-portföljen är till för att du ska kunna samla korta dagboksanteckningar  med 

reflektioner och funderingar kring iakttagelser, erfarenheter och dina frågor rörande 

förskolläraruppdraget. Här kan du förbereda ett underlag att använda såväl till 

handledningssamtal som till reflektion inför och efter med arbetslaget och/eller förskolechef 

samt till det avslutande muntliga seminariet den 27/3. Då ges tillfälle till erfarenhetsutbyte och 

kollegial reflektion om yrkeskunnande och etiska frågeställningar (se det sjunde respektive 

nionde förväntade studieresultatet i listan ovan).  

 

Om utvärdering i förskolans verksamhet. Att självständigt och tillsammans med andra 

kunna analysera mål, dokumentera, utvärdera och utveckla valda moment i den pedagogiska 
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verksamheten samt bedöma i vilken mån förskolans lokala mål och aktiviteter och metodik 

stödjer barns allsidiga lärande och utveckling är ett förväntat studieresultat i kursen, som 

examineras utifrån inlagd uppgift i portföljen.  

 

1. Genom samtal och reflektion med handledare/förskolechef skall studenten ta reda 

på och diskutera: vilka dokumentations- och utvärderingsmetoder som används, hur 

de används samt hur arbetet fördelas mellan förskollärare, arbetslag och förskolechef.  

 

2.  I VFU-portföljen skall du sedan i en kortare text redovisa och reflektera över det 

intryck du fått av förskolans utvärderings- och kvalitetsarbete och vilka frågor som 

du bär med dig utifrån samtalet med din handledare/förskolechef. Fundera då särskilt 

kring hur du uppfattar att dessa lokala dokumentations- och utvärderingsmetoder och 

dokument stödjer barns allsidiga lärande och utveckling. Texten ska omfatta max 300 

ord. Inlämning 27/3 

 

Avslutande seminarium i två delar 

Del 1 

Under förmiddagen genomförs muntlig kollegial reflektion över gjorda erfarenheter. 

Upplägget av det muntliga seminariet relaterar till följande förväntade studieresultat: 

• med stöd av teori och gjorda erfarenheter formulera didaktiska ställningstaganden och 

frågeställningar kring lek, pedagogisk miljö, ledarskap och yrkesetik, 

 

• kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras 

erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet 

 

Tillsammans med kurslärare och kurskamrater förs en reflekterande gruppdiskussion med fokus 

på hela förskolläraruppdraget och vad det innebär att kunna hantera detta på ett självständigt 

sätt och i samverkan med kollegor. Förbered dig utifrån dina loggboksanteckningar och att läsa 

nedanstående artiklar som finns i VFU-portföljen : 

 

Ahrenkiel, A., Schmidt, C., Steen Nielsen, B., Sommer, F., Warring, N. (2013). Unnoticed 

Professional Competence in Day Care Work. Nordic journal of working life studies Volume 3, 

nr 2, ss.79-95. 

 

Löfdahl, A & Folke-Fichtelius, M. (2014). Förskolans nya kostym: omsorg i termer av lärande 

och kunskap. Kapet, Karlstads universitets Pedagogiska tidskrift, 10(1), ss. 1–15 

 

Del 2 

Under eftermiddagen genomförs den avslutande skriftliga examinerande uppgiften som utgår 

från följande kursmål: 

• att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras 

erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet. 
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• utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat kritiskt beskriva, 

värdera och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden for 

förskollärarprofessionens uppdrag och ansvar. 

Uppgiften anknyter även till kursmål 4, 5 eller 6, som du arbetat med under kursen. 

Du ska här  skriva och lägga in en reflekterande text om 500-800 ord  om  ett av följande tre 

ansvarsområden för förskolan och förskollärare. Texten ska visa och spegla dina tankar om 

förutsättningar och möjligheter för att verka aktivt för utveckling och ledning av ditt valda 

område. Texten ska bygga på dina erfarenheter och även relatera till läroplanens skrivningar. 

Vilka utmaningar och dilemman ser du för ditt valda område? Hur ser du på ditt ansvar som 

blivande förskollärare för och ledning av och inom området?  Vad är din pedagogiska vision?  

Du väljer således antingen område 1, 2 eller 3 att reflektera kring:  

1. Samverkan med vårdnadshavare 

2. Främjande av ett medvetet jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv  

3. Barn i behov av särskilt stöd  -  gynnsamma förutsättningar för alla barns omsorg, 

utveckling och lärande  

Texten ska läggas in i VFU-portföljen under fliken Individuell sammanfattande 

reflektionsuppgift senast 27/3.  

 

I kursen används Harvard som referenssystem, se manual i VFU-portfölj. 

Litteratur  

Att studera verksamhetsförlagt innebär att själva verksamheten utgör den huvudsakliga 

kurslitteraturen. Att läsa av situationer, gå i dialog med barn, barngrupp, arbetslag och 

handledare.  I den meningen så utgör övrig litteratur endast ett kompletterande stöd för handling 

och reflektion över den verksamhet ni möter och de erfarenheter ni gör. Kurslitteraturen nedan 

utgör inte obligatorisk litteratur på samma sätt som i campusförlagda kurser utan ska ses som 

förslag som kan berika er professionsutveckling under VFU.  

 

Ahrenkiel m.fl. samt Löfdahl & Folke-Fichtelius  ger input för reflektion över förskollärares 

allsidiga professionella yrkeskunnande och samspelet mellan olika slags yrkeskunnande under 

hela förskoledagen utifrån upplevda erfarenheter. Vad är det för yrkeskunnande som behövs 

och utvecklas i såväl rutinsituationer och  ”övergångar” som när det gäller att didaktiskt ta 

spontana lärandetillfällen och/eller i planerade aktiviteter med barnen? Vad räknas som 

professionella förmågor? Vad innebär det för professionen om vissa aktiviteter  i förskolans 

verksamhet ges lägre eller högre status.  

 

Artiklarna ger också näring till reflektioner kring ickeverbal kommunikationsförmåga med barn 

och i samverkan med övriga pedagoger. Dessutom till de diskussioner om omsorg, undervisning 
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och lärande som för närvarande är så aktuella i samband med beslutet om en reviderad läroplan 

där begreppet undervisning är infört med  bibehållen helhetssyn.   

 

Föreslagna artiklar under nedanstående rubrik kan därför utgöra underlag för diskussion både 

med handledare, kurskamrater samt under det avslutande seminariet. 

 

Kurslitteratur 

Ahrenkiel, A., Schmidt, C., Steen Nielsen, B., Sommer, F., Warring, N. (2013). Unnoticed 

Professional Competence in Day Care Work. Nordic journal of working life studies Volume 3, 

nr 2, ss.79-95. * 

 

Läroplan för förskolan Lpfö98 (2016). Stockholm: Skolverket.* (reviderad 2018) 

 

Löfdahl, A & Folke-Fichtelius, M. (2014). Förskolans nya kostym: omsorg i termer av 

lärande och kunskap. Kapet, Karlstads universitets Pedagogiska tidskrift, 10(1), ss. 1–15.*  

 

VFU-handbok (2019) Stockholms Universitet (se www.su.se/vfu) * 

 

Lokala styrdokument 

 

*Elektronisk resurs i VFU-portfölj 

 

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. 8 timmar/dag. Studietimmarna ska bedrivas på plats i förskolans verksamhet. Det innebär 

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 t.ex. arbetslagsmöten, nätverksträffar, 

föräldramöten, föräldrasamtal. 

Schema för VFU-perioden samt hur tiden och innehållet planeras och fördelas ska specificeras 

i den obligatoriska handlingsplanen. 

http://www.su.se/vfu
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Fullständig närvaro krävs för samtliga VFU-dagar. Eventuell frånvaro max 5 dagar tas igen 

enligt instruktion i VFU-rapporten och i samråd med handledaren. Vid fler frånvarodagar än 5 

dagar ska handledare kontakta kursläraren.  

Det universitetsförlagda seminariet den 27/3 är en del av examinationen och obligatoriskt för 

studenterna. Frånvaro vid detta seminarium kräver omexamination i ett särskilt 

reflektionsseminarium (se omexamination).  

 

Examination 

Kursen examineras med följande underlag: 

1. VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag av studentens prestation, 

2. dokumentation i digital VFU-portfölj, 

3. muntlig examination under seminarium 

 

VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag gäller de sex första förväntade 

studieresultaten och motiveras i VFU-rapporten utifrån tregradig skala (studenten når målen i 

hög grad, studenten når målen, studenten når inte målen). Observera att den elektroniska 

rapporten skall signeras av studenten och handledaren. 

   

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

aktivt deltagande i reflektionsseminariet den 27/3. 

  

Kursens ordinarie betygsdatum är 27/3 och betyg syns i Ladok efter 15 arbetsdagar. Detta 

förutsätter att all närvaro är fullgjord på VFU-förskolan, att VFU-rapport som 

bedömningsunderlag inkommit inom 7 arbetsdagar efter avslutad kurs, att samtliga uppgifter i 

VFU-portföljen är fullgjorda senast på betygsdatumet samt aktivt deltagande i seminariet den 

27/3. 

Omexamination 

Studenter som har frånvaro om max 5 dagar har fram till 29/4 på sig att ta igen dessa dagar 

varefter VFU-rapporten skickas in snarast.  

 

För studenter som ej fullgjort uppgifter i VFU-portföljen öppnar kursläraren portföljen för 

komplettering efter den 20/4 med stängningsdatum 29/4.  

Studenter som ska omexamineras för reflektionsseminariet har också betygsdatum 29/4.  

Information om tid och plats meddelas via VFU-portföljen. Studenter anmäler önskemål om 

deltagande till kursadministratör senast en vecka innan det tillfället. 

 

Underkänd student har rätt att genomgå ytterligare minst en VFU-period, se riktlinjer i 

kursplan.  
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Betyg och betygskriterier 

VFU 5 Verksamhetsförlagd utbildning UB62VY, 7.5 högskolepoäng  

 

Betygsättning sker enligt en målrelaterad tregradig skala med VFU-rapport som 

huvudsakligt underlag: 

VG. Väl Godkänd.  

G. Godkänd.  

U. Underkänd 

 

För godkänt betyg på kursen krävs fullgjord obligatorisk närvaro och att handledaren har lämnat 

bedömningsunderlag som visar att studenten når målen. Dessutom krävs fullgjorda 

examinerande uppgifter i VFU-portföljen samt aktivt deltagande i reflektionsseminarier.  

 

För det högre betyget VG, krävs att samtliga förväntade studieresultat i VFU-rapporten har 

bedömts med: ”studenten når målen i hög grad”.  

 

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.  

http://www.su.se/styrdokument
https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning
http://www.su.se/jamlikhet
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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. 

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 

http://www.av.se/
http://www.buv.su.se/studentinflytande
http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
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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, 

www.su.se/utbildning/studentliv/studentförsäkringar. 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: 

▪ 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/  

http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning
http://www.su.se/utbildning/studentliv/studentförsäkringar
http://www.su.se/samir
http://www.su.se/mittsu
https://kontohantering.su.se/
http://www.student.ladok.se/

