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•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. 
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•Registrera dig på programmets inledande kurs på https://minastudier.su.se/ 
KURSKOD: UQBA01
Webbregistreringen är öppen mellan 10:e -18:e augusti.  
OBS! Om du inte registrerat dig senast detta datum förlorar du din plats på 
programmet och den kommer att gå till studenter på reservlistan.  Inga undantag vid 
utebliven registrering. 
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•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 HT17.
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Viktig information om dina kurser inom programmet HT17: 
 
Inledande kurs i programmet: 

UQBA01 - Tillämpad beteendeanalys I – Autism, neuropsykiatriska och andra 

utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar  

7,5 hp, 50% studietakt, period A-B (ges av Specialpedagogiska institutionen) 

 Kursstart: 28 augusti, 09:00, sal 222, Frescati hage hus 10 

 Kursansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se)    

 Kursadministratör: Aksel Friberg (aksel.friberg@specped.su.se)  

 Länk till kurshemsida (litteraturlista, schema och kursplan) 

 

Denna kurs behöver du webbregistrera dig på (se föregående sida). Du blir då samtidigt 

registrerad på Masterprogrammet i specialpedagogik.  

 

Kurs 2 inom programmet: 

PSTB02 - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign  

7,5 hp, 50% studietakt, period C-D (ges av Psykologiska institutionen) 

 Kursstart: v44 

 Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, (lars.klintwall@psychology.su.se)  

 Kursadministratör: Monika Karlsson (monika.karlsson@psychology.su.se)  

 Länk till Psykologiska institutionens webbplats  

Denna kurs behöver du registrera dig på. Kontakta Psykologiska institutionen för mer 

information. 

 

 

 

 

 

 

mailto:studentexpedition@specped.su.se
mailto:lise.roll-pettersson@specped.su.se
mailto:aksel.friberg@specped.su.se
http://www.specped.su.se/utbildning/alla-program-kurser/masterprogram-i-specialpedagogik-med-fokus-p%C3%A5-till%C3%A4mpad-beteendeanalys-och-autismspektrum-tillst%C3%A5nd/autism-neuropsykiatriska-och-andra-utvecklingsrelaterade-funktionsneds%C3%A4ttningar-7-5-hp-1.326057
mailto:lars.klintwall@psychology.su.se
mailto:monika.karlsson@psychology.su.se
http://www.psychology.su.se/utbildning
http://www.psychology.su.se/utbildning


  

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (växel) 

Specialpedagogiska institutionen 

106 91  STOCKHOLM                                                        

Frescati Hagväg 10 Telefax: 08- 12 07 64 26 

www.specped.su.se E-post: studentexpedition@specped.su.se 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 webbregistrering, kontakta även där 

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

samt vilken kurs det gäller. 

Webbregistreringen är öppen mellan den 10 augusti och den 18 augusti. (Observera! Om du 

inte registrerat dig senast detta datum förlorar du din plats på programmet och den kommer att gå 

till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.) 

 

Hitta till oss:  

Länk till Specialpedagogiska institutionens webbplats 
 
 
Programansvarig  Programadministratör 
Lise Roll-Pettersson, 08-1207 6470  Aksel Friberg, 
lise.roll-pettersson@specped.su.se           aksel.friberg@specped.su.se   
 

Hjärtligt välkommen till masterprogrammet i specialpedagogik! 
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