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Hej!  
Varmt välkommen till Centrum för barnkulturforskning, Stockholm universitet och kursen 

Barndomsociologi, intersektionalitet och barnkultur 7,5 hp (BKII10). 

 

För att påbörja kursen måste du registrera dig via webben. Detta kan du göra mellan den 4–9 

januari 2017 (läs mer nedan). Bifogat mejlet finns även en pdf-folder med information om 

hur du aktiverar ditt studentkonto och beställer universitetskortet om du inte redan har ett 

sådant. Information finns också här. 

 

Kursplan, schema och litteraturlista finns på vår webbsida www.barnkultur.su.se under fliken 

Utbildning.  

 

Under kursens gång kommer läroplattformen Mondo att användas. Mondo-sidorna blir 

tillgängliga när du har registrerat dig på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning 

på http://mondo.su.se och söker upp kurssidan med hjälp av kurskoden BKII10. 

 

Aktivering av universitetskonto och webbregistrering 
1) Aktivering av universitetskonto för Stockholms universitet.  

Om du inte redan har ett universitetskonto gör följande:  

Gå in på www.su.se/aktivera med hjälp av ditt konto från antagning.se. Här beställer du även 

ditt universitetskort. Glöm inte att kontrollera att din adress stämmer! Observera att det kan ta 

upp till fem timmar från det att du har aktiverat ditt konto till dess att du kan webbregistrera 

dig. 

  

2) Webbregisteringen är öppen 4 – 9 januari.   
- Gå in på http://mitt.su.se/ 

- Klicka på ”Mina studier” (välj därefter “Stockholm University” som lärosäte och sedan 

”proceed to login”) 

- Välj fliken ”Aktuell utbildning” 

- Klicka på knappen ”Registrering” för den aktuella kursen, därefter ”Registrera mig” 

- Du är nu registrerad på kursen! 

 

Har du frågor eller om du av någon anledning inte kan registrera dig så är det bara att du hör 

av dig till oss cbk@barnkultur.su.se  

 

Vi ser fram emot att möta dig i vår! 

 

Vänliga hälsningar 

Manilla Ernst och Moa Wester 
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