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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).  

 

Frågor? Hör gärna av dig med frågor men läs alltid kursbeskrivningen först. 

 

Undrar du vem du bör kontakta? 

Kontakta kursadministratör vid frågor om t.ex. registrering, grupptillhörighet, behörighet, 

schema, Athena- och kurshemsida. 

Kontakta kursens lärare vid frågor om t.ex. seminarier, föreläsningar, litteratur, 

undervisningens innehåll, upplägg, förberedelser och missade tillfällen. 

Om du önskar kontakta kursens föreläsare så finns kontaktuppgifter på institutionens hemsida

. 

 

Hur? Vi rekommenderar att du passar på att ställa frågor när du träffar oss vid 

undervisningstillfällena. Vänligen använd annars e-post vid kontakt med oss. Vi uppskattar 

om du anger kurskod och att du endast kontaktar en av oss med din fråga. Den av oss du 

kontaktar svarar själv eller kan informera om frågan bör hänvisas vidare. Vi strävar efter att 

svara inom 48 timmar under vardagar terminstid. 

Kurshemsida 

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

du finner 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 på en 

kurssida i lärplattformen Athena. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen.  

Schema 

Uppdaterat schema finner du på kurshemsidan, eller genom att logga in via 

https://schema.su.se. Ta för vana att kontinuerligt kontrollera schemat eftersom det kan ändras 

med kort varsel. Kursens seminarier sker på campus men föreläsningar ges via zoom. Länkar 

till föreläsningstillfällen finner du i Athena. 

Registrering  

Vi använder webb-registrering för denna kurs. I välkomstbrevet finns närmare anvisningar för 

hur och när du registrerar dig på kursen. 

 

 

 

file:///C:/Users/david/Dropbox/BUV/HT18%20soc%20rel%20UB214A/www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor
https://schema.su.se/
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Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

För att få godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  

 

– analysera hur föreställningar om normalitet och avvikelse konstrueras i relation till kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, samt hur dessa 

föreställningar kan påverka förskollärare och barn,  

– reflektera över barns perspektiv samt över faktorer som är gynnsamma för att skapa ett 

hållbart socialt klimat för lärande samt  

– diskutera förskolors och pedagogers arbete med värdegrund och likabehandling samt 

problematisera hur arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan 

utvecklas. 

Kursens upplägg 

Undervisningsformer och arbetssätt omfattar föreläsningar, lärarledda seminarier, arbete i 

grupper samt självstudier . 

 

Det är inte tillåtet att byta grupper, inte heller vid enstaka tillfällen, om inte intyg från 

studievägledare som säger just att gruppbyte bör ske har uppvisats för studierektor och 

studierektor har godkänt gruppbyte. 

 

I kursen används Harvard (se Boråsguiden) som referenssystem. 

 

Litteratur 

Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart. 

Kurslitteraturen består av böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar. Litteratur som finns 

som digitala resuser är markerade med asterix i litteraturlistan. Studenten ansvarar själv för 

att skaffa litteraturen.  

 

I litteraturlistan står att det tillkommer litteratur som inte står utskriven i litteraturlistan och 

som är obligatorisk. Den tillkommande litteraturen kommer att finnas digitalt och anges i 

särskilt dokument under Innehåll och i seminarieplanering i Athena. 

 

Vilken litteratur som ska läsas till vilket seminarium anges under Planeringar/kursinnehåll i 

Athena. 
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ÖVERSIKT ÖVER KURSEN 

 

Introduktion: Kursen introduceras vid det första tillfället, ”Introduktion”. Där berättas bland 

annat om kursens innehåll och upplägg. Inga förberedelser krävs. 

 

Seminarier och föreläsningar 

Seminarieuppgifterna nedan har utformats för att fungera både som förberedelse för 

seminariet och som instuderingsuppgifter för egen bearbetning av kursinnehållet. 

 

Kursen har ett seminarieupplägg som bygger på att var och en tar ett stort eget ansvar för sitt 

eget lärande och kommer till seminarier väl förberedd och inläst. I seminarierna erbjuds 

möjligheter att tillsammans med andra studenter bearbeta kursinnehållet och diskutera frågor 

som detta väcker som är angelägna för förskollärarprofessionen. Seminariet är ett 

sammanhang där man kan pröva sina tankar och sin förståelse tillsammans med andra.  

 

Vi arbetar inte i SA-lag . Istället sker arbete i semionarieform i olika gruppkonstellationer. 

Hur detta görs kan skilja sig mellan olika tillfällen och mellan olika smeinariegrupper.  

 

Föreläsningarna ska ses som resurser som vi erbjuder för att stötta det egna läsandet och 

tänkandet kring kursens innhåll och dess relation till förskolan som en mötesplats för barn och 

vuxna. Föreläsningar förekommer såväl på livesända som i inspelat format som ska finnas 

tillgängliga senast vid de tidpunkter som anges i schemat. För de föreläsningar som är 

inspelade kommer föreläsare att finnas tillgängliga i realtid för 30 minuter frågestund (se 

schema). 

 

Nedan finns det nu gällande seminarieupplägget och instruktioner inför seminarier: 
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Tema 1: Barns perspektiv och rättigheter 

 

Föreläsning 1: Barns perspektiv och rättigheter  

Föreläsare: Kjerstin Andersson Bruck 

Innehåll: I föreläsningen introduceras och problematiseras olika perspektiv på barn, FN:s 

konvention om barnets rättigheter och barns egna perspektiv. Föreläsningen introducerar 

relevanta barndomssociologiska begrepp för att tala om samt förstå barn och barndom. 

 

Seminarium 1:  

Under detta första seminarium behandlas frågor som rör barnperspektiv, barns perspektiv och 

barns rättigheter, samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Vid seminariet går vi också 

igenom kursens innehåll, upplägg och examination. 

 

Förberedelser inför seminarium 1: 

 

Inför att du ska börja bearbeta kurslitteraturen rekommenderar vi att du tittar på 

följande korta film om att skriva referat. Vi kommer att arbeta med era referat i flera 

seminarier: https://www.youtube.com/watch?v=mlpKGO--QE8 

 

Läs litteraturen för det aktuella temat. Skriv ett referat för var och en av texterna (utom 

Barnombudsmannen) där du med egna ord sammanfattar:  

 

o Vad är författarens/författarnas huvudtanke med texten? 

o Vilka begrepp är centrala? Hur kan de definieras? 

o Själva sammanfattningen måste göra texten rättvis, men du bör också samla 

och skriva ner dina egna associationer, frågor och tankar som kommer ur 

läsningen. Gör detta vid sidan om själva referattexten 

 

Så här kan du arbeta med detta praktiskt: 

 

➢ Läs ursprungstexten (så många gånger det krävs för att du ska förstå den). 

➢ Skriv ner de begrepp som du identifierar som centrala och olika nyckelord/stödord 

som du kan använda för att sammanfatta texten. 

➢ Lämna ursprungstexten och arbeta nu istället med att sammanfatta dess innehåll med 

egna ord och med de centrala begreppen bibehållna. 

➢ Jämför sedan din referattext med ursprungstexten och kontrollera att din text avspeglar 

innebörden. 

➢ Någon annan som inte läsat ursprungstexten ska nu kunna läsa ditt referat och förstå 

vad den refererade texten handlar om. 

 

Inför det första seminariet ska du ladda upp ett av dina referat i athena.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlpKGO--QE8
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➢ Under seminariet: 

 

➢ Vid seminariet delas kursgruppen först in i ”expertgrupper” där alla arbetar med 

samma ursprungstext och de referat som var och en skrivit utifrån denna. Hur fångar 

referatet ursprungstextens kärna? Hur kan själva referatet utvecklas som text? (ca 45 

minuter) 

➢ I nästa steg bryts gruppen upp och istället bildas tvärgrupper med tre studenter i varje 

där ni istället ska presentera er ursprungstext för varandra utifrån referatet och 

diskussionen om texten i expertgruppen. Eftersom alla i tvärgruppen också läst och 

refererat alla texter som skulle läsas till detta tillfälle så kan alla vara med och 

diskutera varje text. Gruppen avslutar genom att gemensamt formulera en tentafråga 

som samlar den diskuterade litteraturen (ca 50 minuter). 

 

Under seminariets sista timme avslutas med en gemensam sammanfattande diskussion i 

storgrupp samt går igenom kursens upplägg och examinationer. Individuella uppgifter inför 

den examinerande seminarieuppgiften som redovisas i seminarium 5 fördelas. 

Vi rekommenderar att du läser kursplan, litteraturlista och kursbeskrivning inför 

detta seminarium. 

 

 

 

 

Tema 2: Maktrelationer i förskolan 
 

Föreläsning 2a: Maktrelationer  

 

Föreläsare: Åsa Bartholdsson   

 

Föreläsning 2b: Integritet i förskolan 

 

Föreläsare: Josefin Forsberg Koel   

 

Seminarium 2: Maktrelationer i förskolan 

Seminariet behandlar maktrelationer i förskolan.  

 

Förberedelser inför seminarium 2 

 

Läs litteraturen för det aktuella temat. Formulera en diskussionfråga som väckts av att läsa 

Börjeson och Rehn. Lägg upp frågan i Athena senast kl 17 dagen innan seminariet. 

 

Skriv ett referat för var och en av de återstående texterna där du med egna ord sammanfattar:  

 

o Vad är författarens/författarnas huvudtanke med texten? 

o Vilka begrepp är centrala? Hur kan de definieras? 
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o Själva sammanfattningen måste göra texten rättvis, men du bör också samla 

och skriva ner dina egna associationer, frågor och tankar som kommer ur 

läsningen. Gör detta vid sidan om själva referattexten 

 

Se stödinstruktioner semianrium 2. 

 

Under seminariet: 

 

➢ Seminariet inleds med en gemensam diskussion utifrån de diskussionsfrågor som 

läsningen av Börjesson och Rehn gett upphov till. (ca 30 minuter) 

➢ Därefter delas kursgruppen först in i ”expertgrupper” där alla arbetar med samma 

ursprungstext och de referat som var och en skrivit utifrån denna. Hur fångar referatet 

ursprungstextens kärna? Hur kan själva referatet utvecklas som text? (ca 45 minuter) 

➢ I nästa steg bryts gruppen upp och istället bildas tvärgrupper där ni istället ska 

presentera er ursprungstext för varandra utifrån referatet och diskussionen om texten i 

expertgruppen. Eftersom alla i tvärgruppen också läst och refererat alla texter som 

skulle läsas till detta tillfälle så kan alla vara med och diskutera varje text. Gruppen 

avslutar genom att gemensamt formulera en tentafråga som samlar den diskuterade 

litteraturen (ca 65 minuter). 

➢ Seminariet avslutas med återsamling och gemensam diskussion. 

 

 

 

 

 

Tema 3: Normkritik och värdegrundsfrågor 

 
Föreläsning 3: Normer och att förebygga kränkningar och trakasserier 

 

Föreläsare: Kalle Berggren 

 

Föreläsningen behandlar normer, normkritik, likabehandlingsarbete samt 

förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling 

och mobbning. Föreläsningen introducerar och vidareutvecklar betydelsen av perspektiv och 

begreppet intersektionalitet. 

 

 

Seminarium 3: Värdegrundsarbete och normkritik 

 

Under detta seminarium behandlas frågor som rör förskolans sociala relationer kopplat till 

värdegrundsfrågor, normer/normpedagogik och diskrimineringsgrunderna  

 

Läs litteraturen för det aktuella temat. Skriv ett referat för var och en av texterna (utom Dahle 

& Nyhus) där du med egna ord sammanfattar:  

 

o Vad är författarens/författarnas huvudtanke med texten? 
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o Vilka begrepp är centrala? Hur kan de definieras? 

o Själva sammanfattningen måste göra texten rättvis, men du bör också samla 

och skriva ner dina egna associationer, frågor och tankar som kommer ur 

läsningen. Gör detta vid sidan om själva referattexten 

 

Se instruktioner semianrium 1. 

 

Under seminariet: 

 

➢ Vid seminariet delas kursgruppen först in i ”expertgrupper” där alla arbetar med 

samma ursprungstext och de referat som var och en skrivit utifrån denna. Hur fångar 

referatet ursprungstextens kärna? Hur kan själva referatet utvecklas som text? (ca 30 

minuter) 

➢ I nästa steg bryts gruppen upp och istället bildas tvärgrupper där ni istället ska 

presentera er ursprungstext för varandra utifrån referatet och diskussionen om texten i 

expertgruppen. Eftersom alla i tvärgruppen också läst och refererat alla texter som 

skulle läsas till detta tillfälle så kan alla vara med och diskutera varje text. Gruppen 

avslutar genom att gemensamt formulera en tentafråga som samlar den diskuterade 

litteraturen (ca 65 minuter). 

➢ Därefter ägnas ca 45 minuter åt att i smågrupper (3-4 i varje grupp) analysera och 

diskutera boken Snäll (Dahle & Nyhus 2008). Här aktualiseras samlat tema 1-3 och ni 

ska alltså kunna använda det som behandlats i samtliga seminarier fram till nu i 

diskussionen om Snäll. 

➢ Seminariet avslutas med en återsamling för återkoppling från bokanalysen och en 

sammanfattande diskussion i storgrupp 

 

 

 

 

Tema 4: Migration och nyanlända i förskolan 

 

Föreläsning 4: Migration, nyanlända och förskolan 

 

Föreläsare: Sandra Karlsson 

 

Innehåll: Föreläsningen presenterar aktuell forskning om nyanlända barn. 

 

Seminarium 4: Migration, nyanlända och förskolan 

Lärare: Seminarielärare 

 

Seminariet behandlar migration, nyanlända och förskolan. 

 

 

Förberedelser inför seminarium 4: 

 

Läs litteraturen för det aktuella temat. Skriv ett referat för var och en av där du med egna ord 

sammanfattar: 
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o Vad är författarens/författarnas huvudtanke med texten? 

o Vilka begrepp är centrala? Hur kan de definieras? 

o Själva sammanfattningen måste göra texten rättvis, men du bör också samla 

och skriva ner dina egna associationer, frågor och tankar som kommer ur 

läsningen. Gör detta vid sidan om själva referattexten 

 

 

Under seminariet: 

 

➢ Vid seminariet delas kursgruppen först in i ”expertgrupper” där alla arbetar med 

samma ursprungstext och de referat som var och en skrivit utifrån denna. Hur fångar 

referatet ursprungstextens kärna? Hur kan själva referatet utvecklas som text? (ca 45 

minuter) 

➢ I nästa steg bryts gruppen upp och istället bildas tvärgrupper med tre studenter i varje 

där ni istället ska presentera er ursprungstext för varandra utifrån referatet och 

diskussionen om texten i expertgruppen. Eftersom alla i tvärgruppen också läst och 

refererat alla texter som skulle läsas till detta tillfälle så kan alla vara med och 

diskutera varje text. Gruppen avslutar genom att gemensamt formulera en tentafråga 

som samlar den diskuterade litteraturen (ca 65 minuter). 

➢ Under seminariets sista timme avslutas med en gemensam sammanfattande diskussion 

och frågor om examinationerna. 

 

 

 

Seminarium 5: Föräldraskapet och förskolan. Examinerande muntlig 

seminarieuppgift 
 

 

Denna examinerande seminarieuppgift lyfter upp och behandlar ett område som återkommit i 

flera av kursens teman: Föräldraskapet och förskolan. Du ska inför seminariet individuellt 

förbereda en muntlig redogörelse för och diskussion om den specifika uppgift som var och en 

blivit tilldelad under seminarium 1. Då detta är en examinerande uppgift där förståelsen av 

innehållet ska kunna presenteras och diskuteras muntligt ska inget skriftligt underlag 

användas vid presentationen. 

 

Vid seminariet introducerar den som fått uppgiften genom att presenteras och resonera om sin 

uppgift. Seminarieläraren kan då ställa följdfrågor. När detta är gjort inbjuds övriga i gruppen 

att delta i diskussionen utifrån den aktuella uppgiften. Var och en har 10 minuter till sitt 

förfogande. 

Uppgiften bedöms U/G  
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Examination 

Skriftlig hemtamen 

Muntlig examinerande seminarieuppgift (se seminarium 5) 

 

Skriftlig hemtentamen skrivs mellan kl. 08.00 den 28 april till kl 12.00 den 29 april. Förlängd 

skrivtid lämnar in kl 17 den 29 april. 

 

Examinationer ska vara bedömda senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 

examinerande seminarium. Betyget publiceras via mitt.su.se. För att kunna se ditt betyg på 

kursen måste samtliga examinerande moment i kursen vara avklarade och godkända. 

Omexamination 

Betyget F/U innebär en ny examinationsuppgift. 

 

Skriftlig omexamination sker fredagen den 27 maj.  

Muntlig omexamination av seminarieuppgift sker vid uppsamlingsseminarium. Datum 

publiceras i athena. 

 

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

Datum för omexaminationer publiceras i Athena. Vänligen kontrollera eventuell ändring av 

datum cirka fem veckor före omexaminationen. Student anmäler önskemål om 

omexamination till kursadministratör senast två veckor före omexaminationen. 

 

Omexaminationer efter innevarande termin: Det ges möjlighet till omexamination en gång per 

termin. Vänligen kontakta kursadministratör vid eventuella frågor och anmälan.  

Komplettering av betyget Fx 

Komplettering av betyget Fx görs inom en vecka från det att bedömning meddelats (se 

kursplan) 

 

Komplettering vid frånvaro (seminarier) 

 

Komplettering sker vid ett uppsamlingsseminarium. Datum för detta publiceras i Athena.  

 

Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska seminarier anses studenten inte ha gått kursen och 

måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle. (se kursplan) 

 

Betygskriterier 

Skriftlig hemtentamen 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 
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E = Tillräckligt 

F = Underkänd, mycket mer arbete krävs 

 

Betyg på hel kurs 

För slutbetyg på kursen krävs lägst betygsgraden G respektive E på samtliga examinationer, 

samt att alla uppgifter i kursen enligt kursbeskrivningen är fullgjorda. Betyget på skriftlig 

hemtentamen blir även slutbetyg på kursen. 

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 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). 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. 

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. 

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

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, 

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 mitt.su.se kan du: 

▪ se schemat för de kurser du är registrerad på 

▪ komma åt din kurssajt via universitetets lärplattform Athena 

▪ 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/  
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