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Allmänt om kursen 

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 . 

 

Registerutdrag från polismyndigheten inför VFU  

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning som inom 

utbildningen genomför VFU ska genomgå registerkontroll. Denna kontroll genomförs för att öka skyddet 

för barn och ungdomar och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer 

som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lärarstudenter måste så snart som 

möjligt ordna ett registerutdrag från polismyndigheten. Mer information samt en länk till 

ansökningsblankett vid Polisens webbsida återfinns vid SU:s webbplats: 

http://www.su.se/lararutbildningar/vfu/studentinformation/2.12767 . 

 

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.  Samtliga förväntade studieresultat är relaterade till och bygger på teoretiska kunskaper från 

de campusförlagda kurserna som lästs under termin 1 och 2. 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 i kursen 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.  

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

campusförlagda1 undervisningen på Stockholms universitet.  Vid trepartssamtalet deltar student, 

handledare och en kurslärare.  

Kursen pågår mellan 16/11–9/12 2020. 

VFU-II består av 16 verksamhetsförlagd utbildning på din VFU-förskola, samt en introduktionsdag 

(zoom/förskola) och avslutande seminarium (zoom). Totalt består kursen av 18 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 

                                                      
1 Ht 2020 ges de campus förlagda delarna som distansundervisning 

https://vfu.su.se/
http://www.su.se/lararutbildningar/vfu/studentinformation/2.12767
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den verksamhetsförlagda kursen ska du omsätta dina teoretiska kunskaper från de campusförlagda 

kurserna i termin 1 och 2 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 VFU-perioden (se rubrik Handlingsplanen). Studenterna har i VFU-portföljen för VFU-I vt 2020 

skrivet ett underlag kring de performativa målen för VFU-I som kan används en del att utforma en 

handlingsplan för dessa mål. 

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 

likabehandlingsplan3, 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. 

 

Under VFU perioden examineras även den performativa delen av VFU-I UB10VY som studenterna 

påbörjade under våren 2020 

- Studenten ska under handledning medverka aktivt i förskolans dagliga verksamhet och reflektera 

över den pedagogiska miljöns betydelse för barns omsorg, lek, lärande och utveckling.  

- Studenten ska under handledning uppmärksamma och möta barns behov av omsorg i olika 

situationer och bemöta barn på ett inkännande och respektfullt sätt i enlighet med yrkesetiska 

frågor och förskolans värdegrund. 

- Studenten ska under handledning kommunicera med barn i olika situationer individuellt och i 

grupp, och vara uppmärksam på sitt lyssnande och talande (verbalt och ickeverbalt) samt hur den 

egna kommunikativa förmågan kan utvecklas och anpassas till barns olika förutsättningar och 

situationer i verksamheten. 

                                                      
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. 
3 eller motsvarande handlingsplaner eller dokument. 
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Handledning, trepartssamtal och självvärdering 

Handledare och studenten gör tillsammans upp riktlinjer för hur deras handledningsrelation utformas. I 

avsnittet tid i verksamhetsförlagd utbildning, finns riktlinjer kring hur minsta mängd planerade 

handledningssamtal /vecka. 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.  

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 201116 (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. Du behöver ge din 

handledare tillgång till VFU-portföljen för både VFU-I vt 2020 och VFU-II ht 2020. VFU-portföljen är 

kurs- och trepartslärares kommunikationskanal med studenter och handledare. Du ansvarar också för att 

bjuda in din handledare till introduktionen via zoom på förmiddagen 201116. (Gruppindelning och tid 

finns i time-edit och VFU-portföljen.) 

Trepartssamtal och självvärdering 

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. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033328/FULLTEXT01.pdf
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VFU-portföljen  

VFU-portföljen är ett arbetsverktyg genom alla VFU-perioder. I VFU-portföljen finns information om 

kursen och här finns även kursen olika dokument samlade. Vidare är den ett verktyg för kommunikation 

mellan lärare, handledare och studenter med hjälp av meddelande funktionen, möjligheten att via 

portföljen skicka ut information. Tänk på att bocka för ”skicka som e-post” när denna funktion används. 

I VFU-portföljen återfinns även ett antal obligatoriska examinerade skriftliga uppgifter vilka beskrivs 

närmre under rubriken ”Digital examination i VFU-portföljen”.  

Studenten är ansvarig för att handlaren i god tid före kursstart är inbjuden och har tillgång till VFU-

portföljen. Det är även studentens ansvar att tilldela handledaren VFU-rapporten. Det är viktigt att såväl 

studenter som handlare har tillgång till VFU-portföljen under hela VFU-kursen så tveka inte att be om 

teknisk support via kanalerna nedan: 

Support vid tekniska problem med VFU-portföljen här: https://vfu.su.se/dashboard/supportPage  

Eller via e-post portfoljvfu@su.se 

Närvaro 

Obligatorisk närvaro gäller under hela VFU-kursen. 

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. 

Tid i verksamhetsförlagd utbildning  
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. 

Kursintroduktion 

Kursen inleds med en obligatorisk introduktionsförmiddag 201116 via zoom (se time-edit och VFU-

portfölj för tid och zoomlänk).  Alla handledare är välkomna att delta i detta moment. Dagen inleds med 

inspirations- och introduktionsföreläsningen. Föreläsningen följs upp av ett introducerande seminarium 

där bland annat de förväntade studiemålen, innehåll och upplägg av VFU-perioden kommer att diskuteras. 

https://vfu.su.se/dashboard/supportPage
mailto:portfoljvfu@su.se
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Det går bra att delta i introduktionen zoom tillsammans med handledaren från förskolan. Bjud in din 

handledare att delta i förmiddagen. VFU-perioden i förskolan på börjas på eftermiddagen 201116 

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 201209 med ett obligatoriskt examinerande reflektionsseminarium (se time-edit/VFU-

portfölj). 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. 

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 

Dokumentation i digital 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 

 

Skriftlig uppgift 1: Handlingsplan  

Handlingsplan för perioden är obligatorisk och läggs in i VFU-portföljen under den första veckan, (+ 

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 201118.  Kursläraren läser, och ger eventuella kommentar på 

handlingsplanen inom en vecka. 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. 

Skriftlig uppgift 2: Förberedelse av samtal med din handledare 

I de campusförlagda kurserna under 1:a och 2:a terminen på förskollärarprogrammet har frågor om 

förskolans värdegrund, ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt, jämställdhets/jämlikhetsperspektiv, 

likabehandling och arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling tagits upp på olika sätt. I 

denna verksamhetsförlagda  kurs ska du använda den kunskapen dels i den dagliga verksamheten och dels 

i egen reflektion och reflektion ihop med din handledare.  

Det finns två mål i denna kurs som handlar om att reflektera kring frågor om förskolans värdegrund, ett 

etiskt och demokratiskt förhållningssätt, jämställdhets/jämlikhetsperspektiv, likabehandling och arbete 

mot diskriminering och annan kränkande behandling: 
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- 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 förskollärarens ansvar enligt förskolans värdegrund och VFU-förskolans 

likabehandlingsplan, särskilt arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling, 

Som en del i att examinera dessa mål ska du planera och leda ett samtala kring med din handledare. När 

ni upprättar handlingsplanen bestämmer ni vilken dag ni ska genomföra samtalet om dessa frågor samt 

hur långt i förväg din handledare vill läsa din skriftliga förberedelse inför detta handledningssamtal. 

Inför samtalet ska du skriva en kort text i portföljen. Du väljer själv vilken form den får. Du kan 

exempelvis skriva en vanlig berättande eller resonerande text, i punktform,  frågor eller påståenden. Det 

viktigaste är att texten är begriplig för din handledare och kan fungera som underlag och förberdelse för 

ert samtal samt att den utgår från det du gjort och upplevt under VFU. Som hjälp och inspiration finns det 

två korta texter i VFU-portföljen (Dolk och Stålklinga) samt professionsutvecklingsmatrisen. Du behöver 

inte referera till litteraturen (om du inte har nytta av det). 

Inlämning sker senast 2000-12-04 kl. 17:00 i VFU-portföljen. 

Skriftlig uppgift 3: Inför nästa VFU-period  

Den avslutande heldagen på VFU-perioden (9/12) består dels av reflektionsseminariet dels egen tid för 

skriftlig examinerande reflektion i VFU-portföljen.  Den del av dagen som du inte har seminarium är 

tänkt att användas för den tredje examinerande uppgiften i VFU-portföljen som examinerar målet: 

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

exempel på egna styrkor och utvecklingsområden infor nästa VFU-kurs. 

I VFU-portföljen dokumenterar du dina slutsatser om utmaningar inför nästa VFU-period i termin 3 med 

stöd av gjorda erfarenheter och formativ bedömning av handledaren. (max 600 ord). 

Inlämning sker senast 2000-12-09 kl. 17:00 i VFU-portföljen. 

Muntlig examination vid reflektionsseminarium 

Kursens sista dag 201209 ägnas åt examinerande  reflektionsseminarium (se schema i time-edit). Under 

seminariet kommer studenterna dels få diskutera utifrån erfarenheter under VFU-perioden och dels utifrån 

kurslitteraturen. Instruktioner kring förberedelser inför seminariet sig publiceras i VFU-portföljen 201203.  

 

VFU rapport 

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. 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. VFU-rapporten är VFU-handledarens 

skriftliga bedömningsunderlag kursen förväntade studieresultat. Studentens prestation beskrivs och motiveras i 

VFU-rapporten dels i en text och dels utifrån en tregradig skala (studenten når målen i hög grad, studenten når 
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målen, studenten når inte målen). VFU-rapporten skickas in digitalt till din kurslärare av handledaren efter 

genomförd VFU-period, tidigast 201208. Både student och handledare ska markera i VFU-portföljen 

att de har tagit del av rapporten.  

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

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 

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

särskilt vad som gäller vid underkänd VFU. 

Studenter som har frånvaro om max 4 dagar har fram till 210109 att ta igen dessa dagar. VFU-rapporten 

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

rapporter inkomna efter den 201230 får betyg 210110.   

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 

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 201218 med stängningsdatum den 210109.  

Omexamination, individuell muntlig uppgift 

Muntlig omexamination sker 210107. Om du vill deltagande anmäles genom att maila 

kursadministratören senast 210102 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). För betyget VG krävs att samtliga förväntade studieresultat är fått den högre 

bedömningen (studenten når målen i hög grad). 

mailto:portfoljvfu@su.se
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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  

 

Betyg på hel kurs 

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

obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.  

 

Betyget på VFU-rapporten blir även slutbetyg på kursen. 

 

Fusk, plagiat och självplagiering 

Plagiera inte! Här kan du läsa om vad plagiat, fusk och självplagiering är samt hur disciplinärenden 

hanteras vid Stockholms universitet. 

 

För godkänt betyg ska löpande referenser och referenslista vara i huvudsak korrekta enligt Harvard-

systemet. Borås-guiden ska följas. Texten ska även vara strukturerad och alltigenom förståelig.  

 

Borås-Harvard-guiden finns som en pdf under Referensguide vid Avdelningen för förskollärarutbildning 

och förskoleforskning (FUFF), klicka här.   

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 

 

Stöd i studierna 

IT för studenter 

Studenter med funktionsnedsättning 

Studie- och språkverkstaden 

Studenthälsan 

 

https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/a-%C3%B6-om-studierna/plagiat-fusk-och-sj%C3%A4lvplagiering-1.136879
https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/a-%C3%B6-om-studierna/plagiat-fusk-och-sj%C3%A4lvplagiering-1.136879
https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/a-%C3%B6-om-studierna/referensguider-vid-buv-1.102388
http://www.av.se/
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/it-support
https://www.buv.su.se/utbildning/studieinformation/studera-med-s%C3%A4rskilt-pedagogiskt-st%C3%B6d
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studenth%C3%A4lsan

