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Välkommen till ENGB02 vårterminen 2018! 
 
Du har antagits till distanskursen ENGB02: Engelsk grammatik och översättning, 9hp. Vi på 
avdelningen vill med detta brev hälsa dig varmt välkommen till kursen. Vi är glada att du har 
valt att studera engelska hos oss! 
 
Kursstart 
Kursen startar måndag 15 januari kl. 12.00. Kursstart innebär att kursens studieportal 
Live@Lund kommer att vara officiellt öppen, men till dess bör du se till att skaffa 
kurslitteraturen. För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig tidigast 
den 10 januari och senast den 17 januari. (Se Webbregistrering nedan). Gör du inte detta 
betraktar vi det som ett återbud och ger platsen till en reserv.  
 
Studentkonto 
För att registrera dig behöver du ditt Student ID. Observera att det är du som student som 
själv måste aktivera ditt studentkonto för att det ska fungera. När du blivit antagen eller 
registrerad på en kurs eller ett program vid Lunds universitet skickas utförlig information om 
hur du går tillväga för att aktivera studentkontot till den mejladress du uppgav på antagning.se 
när du sökte till universitetet. Saknas mejladress skickas uppgifterna till den postadress som 
ligger i systemet. Har du studerat vid Lunds universitet någon av de tre senaste terminerna 
fungerar troligen din gamla inloggning och inga nya uppgifter kommer att skickas ut. 
 
Instruktioner om hur du aktiverar ditt studentkonto finns här: https://luservicedesk.service-
now.com/support/?id=kb_article_swe&sys_id=62b44be24fbf1200760be3518110c70b  
 
Om du inte har fått information om ditt studentkonto kontakta omgående supporten: 
servicedesk@lu.se Om du har varit student i Lund tidigare, men inte kommer ihåg din 
identitet/lösenord, eller har andra problem med ditt studentkonto, ska du också vända dig till 
supporten. Vänta absolut inte till den 17 januari med att försäkra dig om att du har en 
fungerande inloggning. 
 
Webbregistrering 
(Kan göras tidigast den 10 januari och senast den 17 januari) 
 

1. Logga in på www.student.lu.se och fyll i din användaridentitet och ditt lösenord. 
Observera att du inte får nya användaruppgifter varje termin! Har du läst vid Lunds 
universitet under de senaste 1–2 åren fungerar normalt sett din gamla inloggning 
fortfarande.  

2. Klicka sedan på Ladoktjänster i menyn till vänster, och i rullistan därunder på 
Registrera mig. En lista kommer upp över de kurser du har möjlighet att 
webbregistrera dig till. 
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3. Markera ENGB02 och tryck OK. 
 
Du är nu registrerad på kursen. 
 
Om något inte verkar fungera eller du har frågor kring detta är du välkommen att höra av dig 
till expeditionen: Frida.mebius_onnerfors@sol.lu.se 
 
Live@Lund 
Kursen ges i den webbaserade studieportalen Live@Lund: https://liveatlund.lu.se  
När du har aktiverat ditt studentkonto och registrerat dig på kursen kan du få tillgång till 
Live@Lund genom att logga in med ditt Student ID. På Live@Lund hittar du bland annat 
schema, kursmaterial, inlämningsuppgifter och diskussionsforum.  
Kurslitteratur, schema och kursplan finns också på kursens publika hemsida: 
http://www.sol.lu.se/engelska/kurs/ENGB02/ 
 
Mer om kursen 
Kursen omfattar 9 hp, vilket motsvarar 240 timmars studier. Arbetsbördan är konstant under 
kursen. Se därför till att du planerar in tillräckligt med tid för arbetet redan från början, 
förslagsvis tolv timmar varje vecka under kursens gång. Om du gör detta kommer du vid 
kursens slut att behärska hela den engelska grammatiken, kunna översätta olika svenska 
konstruktioner till engelska och kunna förklara varför en viss översättning är rätt eller fel.  
 
Kursen har inga fysiska sammankomster utan kommunikation med läraren och övriga 
studenter sker via diskussionsforumet på Live@Lund, via e-post, eller via den chatt som är 
öppen vid vissa bestämda tider som meddelas senare. Notera att vi i fortsättningen förväntas 
sköta all kommunikation på engelska. Den huvudsakliga kursboken är Estling-Vanneståhl, 
Maria. A University Grammar of English – with a Swedish Perspective (Studentlitteratur, 
2015). Se till att köpa ditt eget exemplar av denna bok, så att du får tillgång till de 
webbresurser som hör till boken. 
 
Examination 
Slutexaminationen sker via  

• två skriftliga tentamina på plats i Lund – en i grammatik och en i översättning som 
ges lördag 2 juni.  

• sex (av åtta) korrekta och genomarbetade inlämningsuppgifter som lämnas in 
elektroniskt senast vissa bestämda datum. Dessa datum kan du hitta på Live@Lund. 
OBS: Den första inlämningsuppgiften är obligatorisk och ska vara inne måndag 29 
januari.  

 
Om du har några frågor, får du gärna skicka ett mejl till Eva.Klingvall@englund.lu.se            
 
Återigen välkommen till en spännande kurs! 

Frida Mebius Önnerfors 
Kursadministratör 

Eva Klingvall 
Kursledare 


