
Till dig som är antagen till distanskursen Modersmålsundervisning och handledning, 60 
högskolepoäng (FLRA01). Kursen ges vid Lunds universitet på Språk- och litteraturcentrum och går 
både på hel- och halvfart, vilket betyder att du läser antingen 30 hp eller 15 hp per termin. Läser du 
på heltid är du färdig efter ett år. Läser du på halvtid är du färdig efter två års studier. 
 
Heltid, HT21 läser dessa delkurser:  

- Introduktion till modersmålsundervisning och studiehandledning, 7,5 hp  
- Svenska för modersmålslärare och studiehandledare, 7,5 hp  
- Arvsspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp  
- Studiehandleda på modersmål, 7,5 hp 

 
Här finner du Kurshemsidan med schema, kursplan och litteraturlista mm.   
Heltid, 30hp: https://www.sol.lu.se/kurs/FLRA01/HT2021/heltid/   
 
 
Halvtid, HT21 läser dessa delkurser:  

- Introduktion till modersmålsundervisning och studiehandledning, 7,5 hp  
- Svenska för modersmålslärare och studiehandledare, 7,5 hp 

 
Här finner du Kurshemsidan med schema, kursplan och litteraturlista mm.   
Halvtid, 15 hp: https://www.sol.lu.se/kurs/FLRA01/HT2021/termin1/.   
 

- - -  
OBSERVERA! Det första du måste göra för att komma igång med studierna gå till sidan Antagen 
hösten 2021 som du hittar här: https://www.sol.lu.se/utbildning/antagen/  
Läs igenom allt först. Sedan följer du anvisningarna hur du ska DU aktivera ditt studentkonto. En 
vecka innan terminsstarten ska du också registrera dig annars kommer du inte åt Canvas och Zoom.  
 
Tänk på att det är obligatorisk närvaro vid det virtuella introduktionsmötet. Länk till mötet finner du i 
schemat på kurshemsidan, se länk ovan. Om du inte deltar och inte meddelar i förväg till vår 
utbildningsadministratör att du fått förhinder, betraktas detta som ett återbud och du blir struken 
från kursen. 
 
 
Kontaktpersoner förutom lärare på kursen: 
Utbildningsadministratör: Björn Fritz för frågor kring registrering på kurs, tillgång till 
utbildningsplattformen CANVAS och det digitala e-verktyget Zoom eller frågor som rör LADOK.  
bjorn.fritz@sol.lu.se 
Studievägledare: Rakel Nihlén för frågor kring anmälan till kurs, sen anmälan till kurs, om du 
är antagen med villkor, pedagogiskt stöd eller andra studierelaterade frågor. 
rakel.nihlen@mellost.lu.se 
 
 
 
Lycka till med studierna! 
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