
 

 

December 2021     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

Välkommen till termin 6 på
Förskollärarprogrammet, våren 2022!

WEBBREGISTRERING

Webbregistrera dig mellan  17 december – 6:e januari (gäller för kurser hos barn-
och ungdomsvetenskapliga institutionen). Kursen JUL300 har dock webbregistrering
10 januari-18 januari. För att registrera dig gör följande:

Gå till www.student.ladok.se.1. 
Logga in med ditt universitetskonto.2. 
Välj fliken "Aktuell utbildning".3. 
Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen, sedan "Registrera
mig".

4. 

Du är nu registrerad på kursen.5. 

Om du inte uppfyller förkunskapskraven nedan så kommer du inte att kunna
webbregistrera dig.

Förkunskapskrav till termin 6
Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp. För tillträde till kursen ska studenten ha
fullgjort terminerna 1,2, 3 och 4 med godkänt resultat, samt ha klarat två kurser,
sammanlagt 15 hp, med godkänt resultat på termin 5. 

GRUPPINDELNING OCH INFORMATION OM ANTECKNINGSSTÖD

Information om vilken kursgrupp du kommer att tillhöra publiceras på Athenasidan
UB607Y-Lek i förskolan senast 1 vecka innan kursstart, efter att webbregistreringen
har stängt. Byte av kursgrupp kan endast beviljas vid synnerliga skäl (och då även i
mån av att det finns plats i andra kursgrupper). Studierektor tar beslut kring
eventuellt byte.
 
Anteckningsstöd
För studenter med beviljat anteckningsstöd: maila david.lundberg@buv.su.se senast
23:e december 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.

DINA KURSER UNDER TERMIN 6

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, litteraturlista och kontaktpersoner. 

Närmare kursstart finner du en mer detaljerad studieplanering på kursens Athenasajt
(för VFU-kurs används dock VFU-portfölj istället). 
 
Under vårterminen 2022 kommer du att läsa följande kurser i denna ordning:
 
1. Lek i förskolan – möten och meningsskapande (UB607Y)
Datum kursen ges: 17 januari – 21 februari

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=17714&e=[email]&r=[field1]&h=3332A248526ED95A6E9FF161582D5ABE
http://www.student.ladok.se/
mailto:david.lundberg@buv.su.se


Kurshemsida UB607Y
 
Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, dramaverkstäder och
grupparbeten. Deltagande vid seminarier och dramaverkstäder är obligatoriskt.
 
Du bör inskaffa följande litteratur till kursstarten i UB607Y, och du behöver ha läst
delar av litteraturen redan till seminarium 1:
- Hangaard Rasmussen, Torben (red.) (2016). Lek på rätt väg? På spaning efter
leken. Lund: Studentlitteratur. (247 s.)
- Löfdahl, Annica (2014). Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor. 2,[rev.]
uppl. Stockholm: Liber (120 s.)
- Öhman, M. (2019). Värna barns lekstyrka. Stockholm: Gothia. (211 s.)
- Øksnes, M. & Sundsdal E. (2017). Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde.
Stockholm: Gothia. (219 s.)
- Corsaro, W. 2015. The Sociology of Childhood. Sociology for a New Century Series.
Fourth Edition 55 City Road, London: SAGE Publications, Inc. (Valda delar). Denna
bok finns som ebook via SU. Obs!Denna titel av Corsaro ersätter boken "We're
friends right" i kurslitteraturlistan som är tillfälligt slut. Har du redan skaffat
"We're friends right" är det såklart ok att du använder den under kursen. De valda
delarna från The sociology of childhood and We're friends right motsvarar varandra
och omfattar samma begrepp.

Övrig litteratur finns som elektronisk resurs.
 
2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V (UB62VY)
Datum kursen ges: 22 februari – 24 mars
Kurshemsida UB62VY

Se till att ordna aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen inför VFU:n.
 
3. Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan (JUL300)
Datum kursen ges: 25 mars – 5 april
Kursen ges av Juridiska institutionen. Webbregistrering för denna kurs är mellan 10
januari – 18 januari 2022.

Detaljerad kursinformation publiceras på kurssajten i Athena.
Klicka här för att komma till Juridiska institutionens kurshemsida
Klicka här för att komma till nyheter och ändringar
För ev. frågor om denna kurs vänligen mejla: ryaf@juridicum.su.se
 
4. Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete (UB606Y)
Datum kursen ges: 6 april – 3 juni
Kurshemsida UB606Y
 

 

INFORMATION OM COVID-19

Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19. Mer information
finner du på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida: så påverkar
pandemin dina studier på BUV

KONTAKT

För frågor kontakta David Lundberg, administratör termin 6, e-post:
david.lundberg@buv.su.se

Varmt välkommen till termin 6!
 

Bild: Björn Dalin
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