
 

 

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 

 

 

 

Specialpedagogiska institutionen  

  Stockholm december 2017 

 

 

Till dig som är antagen till speciallärarprogrammet: 

Välkommen till kursen UQ4SPL – Självständigt arbete (15 hp), 50%, VT18 

Inför terminsstarten behöver du: 

 

 
 

    

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

 

1

•Om du har glömt lösenord till ditt studentkonto kan du beställa ett nytt på denna sida 
https://aktivera.su.se/. 

2

•Registrera dig på kursen på https://minastudier.su.se/ KURSKOD: UQ4SPL, 50%

OBS! För att påbörja dina studier VT18 måste du vara registrerad på din kurs. Du 
registrerar dig via Webbregistrering (webbregistreringsperiod 8-14 januari 2018). 

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.
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Viktig information om din kurs:  

Kursstart: 

Måndag 19/1  

Undervisningslokaler:  

BOT 321 Lilla Frescati, Lilla frescativägen 5 
Södra huset E/D/F 

 

Kursansvarig lärare: 
Åsa Murray, asa.murray@specped.su.se 

Helén Knutes Nyqvist, helen.knutes-nyqvist@specped.su.se 

 

Kursadministratör:  

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

 

 

Hitta till oss:  

Länk till karta och vägbeskrivning 

OBS! Schema, litteraturlista och kursplan hittar du på kurshemsidan.  

 

Kan du inte registrera dig? 
Om du, vid antagningstillfället saknade godkänt kursbetyg på en kurs som är förkunskapskrav 

för denna kurs kommer du att vara antagen med villkor. Vid godkänt kursbetyg kommer 

villkoret att tas bort och du kommer att kunna webbregistrera dig.  

 

Om du av annan anledning är antagen med villkor kan du inte webbregistrera 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. 

Webbregistreringen är öppen mellan den 8 januari och den 14 januari. 

 

Annat som kan vara bra att veta:  

Tidigt avbrott på kurs (senast 3 veckor efter kursstart) 

Vanliga studentfrågor 
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