
 

Välkommen till kursen Självständigt arbete inom lärarprogrammet 
höstterminen 2019 

 
Nedanstående information gäller under förutsättning att du tackar ja till din plats på 
kursen samt är behörig vid kursstart 

Du har anmält dig till någon av kurserna för Självständigt arbete UDA01L, UDA10L, 
UDG28L, UC301P eller UC200P, vilka ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.  
 
Kursstarten äger rum den 5 november kl 12-14 i sal 2411 (vid Frescativägen 54). Vid 
kursstarten registreras du och om du av någon anledning absolut inte kan närvara (sjukdom 
eller andra giltiga skäl; arbete eller resa under terminstid är inte ett giltigt skäl), ska du snarast 
kontakta kursadministrationen susanne.wickman@edu.su.se. Vid kursstarten kommer du att 
få information om kursen som helhet och en föreläsning om forskningsprocessen. 

Kursen erbjuder förutom handledning (i grupp) en kurssajt i Mondo där digitala resurser finns 
bl.a. kursinformation och filsamlingar, mallar och länkar mm.  

Kurssajt i Mondo  
Information om kursen Självständigt arbete ges via lärplattformen Mondo och kurssajten SA 
program/OMexaminationssajt HT 2019. Mondo nås från www.su.se/student. Som student 
vid Stockholms universitet får du tillgång till ett paket av IT-tjänster och för att komma åt 
dessa tjänster behöver du universitetskortet och universitetskontot. För att komma in i Mondo 
måste du dels ha aktiverat ditt universitetskonto, dels loggat in på Mondo för att vi ska kunna 
ger dig tillträde till kursajten. Hur du gör detta se: 
 http://www.su.se/utbildning/studieinformation/it-stod-support/universitetskontot-1.10206 
Du förväntas hålla dig uppdaterad på information som läggs ut på Mondo.  
 
Kursledning och kursadministration 
Kursledare är Eva Svärdemo Åberg. Kursadministratör för kursen är Susanne Wickman.  
 
Du är mycket välkommen att skriva ditt examensarbete på Institutionen för pedagogik och 
didaktik. Arbetet och skrivandet kommer förhoppningsvis att vara en utmaning för både dig 
och din handledare och du kommer när det är klart ha kunskaper och insikter du inte hade 
innan du gjorde det. 
 
Eva Svärdemo Åberg    Susanne Wickman 
eva.svardemo-aberg@edu.su.se  susanne.wickman@edu.su.se 
 
 
    
 

http://www.su.se/utbildning/studieinformation/it-stod-support/universitetskontot-1.10206
mailto:eva.svardemo-aberg@edu.su.se
mailto:susanne.wickman@edu.su.se

	Välkommen till kursen Självständigt arbete inom lärarprogrammet höstterminen 2019
	Nedanstående information gäller under förutsättning att du tackar ja till din plats på kursen samt är behörig vid kursstart


