
Studentkonto 
Aktivera ditt Studentkonto 
på passport.lu.se, med hjälp av 
inloggningsuppgifterna från an-
tagning.se. Studentkontot använ-
der du till exempel för att komma 
åt lärplattformen Canvas, trådlösa 
nätverk och studentmejl. Om du 
redan har ett aktivt konto behöver 
du inte aktivera det igen. Logga in 
på studentportalen på  
student.lu.se 

Webbregistrering 
Registrera dig på din utbildning 
via studentportalen på  
student.lu.se under fliken Ladok. 

FAQ 
Har du frågor? Du hittar kanske 
svar i vår FAQ inför terminsstar-
ten.  

Lärplattformen Canvas 
Du hittar Canvas på  
canvas.education.lu.se/ eller som 
appen Canvas Student i App 
store (iOS) eller Google Play 
(Android). 

Virtuell support 
Den 27/8 kl. 12–17 anordnar 
Lunds universitet ett virtuellt sup-
portrum där du kan ställa frågor 
och se till att du är väl förberedd 
inför höstens digitala moment: 
lu-se.zoom.us/my/welcome2lu  

Ny student vid LU? 
Här får du svar på några frågor 
som nyblivna studenter kan ha: 
www.lu.se/studera/livet-som-stu-
dent/ny-som-student 

Studentkåren 
Studentkåren jobbar med att sä-
kerställa att din utbildning hål-
ler hög kvalitet: htslund.se 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 
LUX 
 

 

  
  
 

 
Språk- och litteraturcentrum Besöksadress Helgonabacken 12, 223 62 Lund Postadress Box 201, 221 00 Lund Telefon reception 046-222 32 10  
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Språk- och litteraturcentrum, 
höstterminen 2020 

 

 Till dig som är antagen till fortsättningskursen i Svenska 
som andraspråk! 

Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till kursen 
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 15 hp (SVEC01), vid Språk- 
och litteraturcentrum, Lunds universitet hösten 2020.  

På denna kurshemsida hittar du information om introduktionsmöte, schema 
och litteraturlista för kursen. Kursen kommer att ges helt och hållet som di-
stanskurs hösten 2020 pga. pågående pandemi. Vid distansundervisning be-
höver du tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbka-
mera och kommunikationsmöjligheter samt ett headset. 

Tänk på att enstaka uppdateringar av t.ex. schema och litteraturlistor kan fö-
rekomma före terminsstarten. Kontrollera alltså gärna kurshemsidan en extra 
gång före upprop så att du har rätt information när du startar din utbildning!  

Du ska registrera dig i studentportalen mellan den 24 och 31 augusti. (Se info 
i rutan till höger). 

Introduktionsmötet är obligatoriskt. Kontakta oss om du är förhindrad att 
komma (Gunilla Ek Werner, tel. 046-222 87 10, e-post gunilla.ek_wer-
ner@sol.lu.se) så att du inte blir struken från kursen. Efter introduktionsmö-
tet följer terminens första lektion.  

Kursen använder sig av en lärplattformen Canvas som förutsätter att du akti-
verat ditt studentkonto. (Se info i rutan till höger). 

För att få tillträde till fortsättningskursen ska man vara klar med underlig-
gande kurs (dvs. grundkursen och fortsättningskurs I) men vi har möjlighet 
att ge dispens från behörighetskravet om du har några restpoäng (dock ej 
grammatikkursen från grundkursen). Om du inte är klar med underliggande 
delkurser, ta kontakt med studievägledaren före introduktionsmötet. 

Har du ångrat dig och fått andra planer för hösten? Lägg in ett återbud på dina 
sidor på www.antagning.se!  

Dubbelkolla gärna schemat strax före kursstart – sena ändringar kan behöva 
göras pga. situationen med Corona-viruset. 

Sist men inte minst… 

Varmt välkommen till oss! 
Lena Larsson, studierektor  
Åsa Wikström, studievägledare 
Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör 
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