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Välkomstbrev inför Termin 3 inom Förskollärarprogrammet vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, HT2020. 

 

Terminsordning 

UB308Y Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 12 hp 

Kursdatum: 31/8–7/10 + 5/11–13/11. 
 

UB34VY Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp (VFUIII) 

Kursdatum: 8/10–4/11. 

 

UB310Y Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik 12 hp  

Kursdatum: 16/11–15/1. 

 
Behörighetskrav 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kurserna (UB308Y, UB34VY, UB310Y): 

Antagen till Förskollärarprogrammet, 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska 

studenten från termin 1 ha slutbetyg på samtliga kurser. Därtill ska studenten ha slutbetyg på kursen 

VFU2 (6 hp) från termin 2. Dispens ges dock för behörighetskrav VFU II till HT20. På grund av 

pandemin covid-19 har inte alla studenter getts möjlighet att slutföra sin VFU-kurs vårterminen 2020. 

Examinationen blir då enligt beslut om generella riktlinjer för VFU VT20 (Dnr SU FV-1.1.2 1957-20) 

uppskjuten tills nästa VFU-tillfälle. Du som ej läst VFU II under VT20 kommer HT20 att läsa båda 

VFU-kurserna: VFU II + VFU III. Mer information om det kommer senast en månad före kursstart av 

VFU-kurserna.  

Webbaserad undervisning/campusundervisning 

Terminens inledande kurs UB308Y kommer att ges med obligatoriska seminararier enligt schema, 

endast 2 tillfällen kommer dock att vara campusförlagda: exkursionen ”Liv i vatten” (som sker 

utomhus) samt estetikseminariet, övriga kommer att ges webbaserat via Zoom. 

 

VFUIII, UB34VY, kommer att ges som vanligt vid respektive VFU-förskola. Kursens introduktions- 

samt reflektionsseminarier kommer dock att ges webbaserat via Zoom. 

 

Vad gäller terminens avslutande kurs, UB310Y, kommer närmare information senast 1 månad före 

kursstart. 
 

Registrering 

Vi använder webbregistrering för denna termin, vilket innebär att du registrerar dig själv på samtliga av 

terminens kurser genom webbregistrering.  

Webbregistreringen är öppen mellan den 3 juli och 3 augusti 2020. 

 

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen                      juli 2020 
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1) Logga in https://www.student.ladok.se/student/loggain.  

2) Välj puffen ”Mina studier” (välj därefter “Stockholm University” som lärosäte och sedan 

”proceed to login”) 

3) Välj fliken ”Aktuell utbildning” 

4) Klicka på knappen ”Registrering” för den aktuella kursen, därefter ”Registrera mig” 

5) Du är nu registrerad på kursen! 

 

Gruppindelning  
Information om vilken grupp du tillhör får du veta efter att webbregistreringen har stängt, senast en 

vecka före kursstart. Du tillhör samma grupp under hela terminen, i alla tre kurser.  

 

För studenter med beviljat anteckningsstöd: maila maria.lund@buv.su.se senast den 10 augusti och ange 

för- och efternamn på din antecknare. Anmäler du efter denna deadline kan det inte garanteras att du 

hamnar i samma kursgrupp som din antecknare. 

 

Välkommen till terminens första kurs Förskoledidaktik med inriktning mot 

naturvetenskap och hållbar utveckling, UB308Y, 12 hp 

Kursinformation kommer förutom information på kurshemsidan också att ges av gruppansvarig lärare i 

samband med kursstarten vecka 36. På kurshemsidan finns också kursbeskrivningen som du bör ta del 

av inför kursintroduktionen.  

                               

Du bör redan nu inskaffa följande litteratur till kursstarten: 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2014). Barn och naturvetenskap – upptäcka, 

utforska, lära. Stockholm: Liber. (Läs s. 14-53 inför första seminariet).  

 

Kursansvarig: Bodil Halvars bodil.halvars@buv.su.se 

Kursadministratör: Maria Lund maria.lund@buv.su.se     

 

Här kommer även information om terminens övriga kurser: 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, UB34VY, 6 hp  

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning på din VFU-förskola samt två halvdags-seminarier, 

den 8/10 och 4/11 (se respektive gruppschema) samt ett handledningstillfälle vecka 42, samtliga 

seminarier kommer att ges via Zoom. Såväl VFU-dagarna som seminarierna är obligatoriska. 

 

Förbered redan nu på att bjuda in din handledare på VFU-intro för UB34VY via Zoom den 8/10, 

kl. 9-11. 

 

Kursansvarig: Charlotte Holmberg charlotte.holmberg@buv.su.se 

Kursadministratör: Maria Lund maria.lund@buv.su.se  

 

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, UB310Y, 12 hp 

Kursinformation kommer förutom information på kurshemsidan också att ges av gruppansvarig lärare i 

samband med kursstarten vecka 47. Innan kursstart: ta del av kursbeskrivningen.  

https://www.student.ladok.se/student/loggain
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Kursansvarig: Teresa Elkin Postila teresa.elkin.postila@buv.su.se  

Kursadministratör: Maria Lund maria.lund@buv.su.se     

 
Kan du inte webbregistrera dig? 
Är du obehörig kan du inte webbregistrera dig. Du som inte uppfyller förkunskapskravet ska i första 

hand se till att bli klar med de kurser du saknar. Du ser själv dina studieresultat på 

https://www.student.ladok.se/student/loggain.  

Athena – lärplattform 

Athena används som lärplattform. Här kan du logga in i Athena.  

Du får tillgång till kursens Athenasida när du har registrerat dig på kursen.  

 

För att du ska få viktig information i Athena som exempelvis läggs upp på anslagstavlan behöver du 

aktivera e-postavisering för nya anslag i Athena. Du har även möjlighet att ladda ned en Athena app. 

 

Såhär gör du för att: Aktivera e-postavisering för nya anslag i Athena 

Här kan du läsa mer om att: Ladda ned en Athena-app 

Kursinformation 

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

fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema, kursbeskrivning, 

kursplan inklusive litteraturlista och kontaktpersoner. 

På kurshemsidan kan du för varje kurs se behörighetskravet för att få påbörja kursen. 

 

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

 

Om du inte ska läsa kurserna så måste du omgående meddela detta till kursadministratör Maria Lund 

maria.lund@buv.su.se. 

 
Undervisning på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
höstterminen 2020 

Här kan du läsa mer om undervisning på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

 

Varmt välkommen! 

 
Maria Lund 

Administratör 

maria.lund@buv.su.se  

Telefon: 08-1207 6252 
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