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Specialpedagogiska institutionen  

Stockholm december 2017 

 

Till dig som är antagen till Speciallärarutbildning Lärarlyftet II, 90 hp, 

VT18: 

  

 

Välkommen till Specialpedagogiska institutionen!  

Inför terminsstarten behöver du: 

 

 
 
 

Läs mer information om din kurs på nästa sida>>> 

1

• Aktivera ditt universitetskonto och beställ ett universitetkort https://aktivera.su.se/    Efter 
aktiveringen får du tillgång till studentportalen Mina studier.
Om du har ett studentkonto sedan tidigare men glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt på denna 
sida. 

2

• Registrera dig på kursen på https://minastudier.su.se/  KURSKOD: UQ1SLY
För att påbörja dina studier VT18 måste du vara registrerad på din kurs. Du registrerar dig via 
Webbregistrering (webbregistreringsperiod 8-14 januari 2018).

• OBS! Om du inte registrerat dig senast detta datum förlorar du din plats och den kommer att gå 
till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering. 

3    

• Logga in på lärplattformen Mondo och ta del av information om litteratur och anvisningar  inför 
kursstart. 
Inloggningen sker med ditt universitetskonto. För att kunna logga in på Mondo måste du vara 
registrerad på kursen för VT18.

mailto:studentexpedition@specped.su.se
https://aktivera.su.se/
https://www.student.ladok.se/student/loggain
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Viktig information om din kurs:  

Kursstart: 
Introduktionsdag för lärarlyftets studenter är den 15 januari 2018   

SAL (förmiddag): Högbomsalen, Geovetenskapens hus U 

SAL (eftermiddag):Hörsal 8 och 9, Södra huset D 

TID: 9.30-15.35  

(meddela om ni inte kan komma på introduktionsdag till: frida.hager@specped.su.se) 

 

Inledande kurs: 

UQ1SLY – Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp 

Kursansvarig lärare: 

Anna Broman   anna.broman@specped.su.se  

Kursadministratör:  

Lini Yin Olofsson lini.yin-olofsson@specped.su.se  

Hitta till oss:  

Hitta till oss  

OBS! Schema, litteraturlista och kursplan samt program för introduktionsdag hittar du på 

kurshemsidan  

Har du problem med din registrering? 
Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig förrän du styrkt din behörighet. Det 

gör du till Specialpedagogiska institutionen. 

 

Kontakta studentexpedition@specped.su.se senast sista dagen för registrering. Ange ditt 

personnummer samt vilken kurs det gäller.  

Om du får andra problem med din registrering, kontakta studentexpedition@specped.su.se 

senast sista dagen för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller. 

Registreringen är öppen mellan den 8 januari och den 14 januari 2018. 

 

Länk till annat som kan vara bra att veta:  

 

Vanliga studentfrågor 

 
Läs mer information om programmet på nästa sida>>> 

mailto:studentexpedition@specped.su.se
mailto:frida.hager@specped.su.se
mailto:anna.broman@specped.su.se
mailto:lini.yin-olofsson@specped.su.se
http://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss
http://www.specped.su.se/utbildning/alla-program-kurser/speciall%C3%A4rarprogram/2.32459/specialpedagogik-som-tv%C3%A4rvetenskap-l%C3%A4rarlyftet-1.338961
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Program för introduktionsdagen för 

Lärarlyftet inom speciallärarprogrammet 
 

 

TID: 15 januari 2018 kl. 9.30-15.35  

SAL (förmiddag): Högbomsalen, Geovetenskapens hus U 

SAL (eftermiddag):Hörsal 8 och 9, Södra huset D 

 

9.30 – 10.15 

Välkomna till Lärarlyftet Nu börjar det! Svar på alla dina frågor 

Jari Linikko, studierektor, Specialpedagogiska institutionen  

Marie Ohlin Lohmann, adjunkt, Specialpedagogiska institutionen 

 

10.15 - 10.40 

Information om tillgodoräknande och validering, Aino Collmar Fröding 

och Frida Hager, Specialpedagogiska institutionen 

 

10.40 KAFFE 

 

11.00 – 12.00 

Föreläsning – Disability as a social phenomenon 

Prof. Simo Vehmas, Specialpedagogiska institutionen 

 

12:00 – 13.30 LUNCH på egen hand Personal finns på plats för att besvara 

Era frågor fram till 12.30. 

 

13.30 – 15.00 Sal: Hörsal 8, Södra huset D 

Akademiskt Skrivande och läsande! Studie och språkverkstan  

 

15:00-15:35 Sal: Hörsal 9, Södra huset D 

Åsa Ferm Särskilt pedagogiskt stöd, Samordnare och pedagogisk konsult 

från Studentavdelningen  
 

mailto:studentexpedition@specped.su.se

