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Till dig som är antagen till kursen: 

UQ001K – Specialpedagogik-Förskollärarprogram, (7,5 hp), VT18 

Välkommen till VT18 på 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: UQ001K
Webbregistreringen är öppen mellan 8:e januari -14:e 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: 
Kursstart för grupp 3 och 4 den 15/2 2018, kl. 9.00 - 15.00, Frescati Hagväg 9B.   
Kursintroduktion i sal 111 för grupp 3 och i sal 109 för grupp 4, Frescati Hagväg 9B, mellan 9.00 - 
12.00 och gemensam föreläsning i sal 108, Frescati Hagväg 9B, mellan 13.00 - 15.00. 
 
Kursstart för grupp 1 och 2 den 16/2 2018, kl. 9.00 - 15.00, Frescati Hagväg 9B.   
Kursintroduktion i sal 109 för grupp 1 och i sal 111 för grupp 2, Frescati Hagväg 9B mellan 9.00 - 
12.00 och gemensam föreläsning i sal U10, Frescati Hagväg 8, mellan 13.00 - 15.00. 
 
 

Kursansvarig lärare: 

Elisabeth Lundström, elisabeth.lundstrom@specped.su.se 

Kursadministratör:  

Jenny Stoltz, jenny.stoltz@specped.su.se 

Hitta till oss:  

http://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss  

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

http://www.specped.su.se/utbildning/alla-program-kurser/v%C3%A5ra-kurser-inom-

l%C3%A4rarprogrammen/specialpedagogik-f%C3%B6rskoll%C3%A4rarprogrammet-1.269061 .  

Se till att du har tillgång till de fyra böcker som står på litteraturlistan, d.v.s. Ahlberg 
(2013), Kinge (2016), Sandberg (2014 och Ytterhus (2003) innan kursstart (se 
litteraturlista). 

Om du får problem med din registrering, kontakta jenny.stoltz@specped.su.se innan sista 

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

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