
Har du aktiverat ditt stu-
dentkonto?  
Aktivera ditt Studentkonto 
på https://passport.lu.se med 
hjälp av inloggningsuppgifterna 
från antagning.se. Studentkontot 
behöver du för att till exempel 
komma åt lärplattformen, 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 stu-
dent.lu.se. 

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

http://www.sol.lu.se/utbild-
ning/faq-vanliga-fragor/infor-ter-
minsstarten/ 

Ny student vid Lunds uni-
versitet? 
Här får du svar på några frågor 
som nyblivna studenter kan ha: 

http://www.lu.se/studera/livet-
som-student/ny-som-student 

Studentkåren 
Information från studentkåren 
finns här: 

http://htslund.se 

 

Om Språk- och litteratur-
centrum: 
http://www.sol.lu.se/  
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Språk och litteraturcentrum, 
sommar 2019 

 

 Till dig som är antagen till sommarkursen Svenska som andra-
språk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspek-
tiv vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet 2019 

Välkommen! På denna kurshemsida hittar du allmän information om kur-
sen, bl.a. litteraturlista och kursplan: http://www.sol.lu.se/kurs/SVEC05/  

Kursen ges på distans via kursplattformen Luvit. För att kunna logga in på 
kursplattformen måste du först ha ett fungerande studentkonto (inlogg-
ningsuppgifter) vid Lunds universitet (se information till höger). Inlogg-
ning till Luvit sker sedan på: https://luvit.education.lu.se/  

Med samma inloggningsuppgifter ska du också registrera dig på kursen 
SVEC05 i studentportalen www.student.lu.se mellan den 10 och 17 juni 
2019, alltså före kursstarten. 

Notera att kursen ges på heltid och redan efter tre dagar ska du ha lämnat 
in din registreringsuppgift. Du måste ha lämnat in alla inlämningsuppgif-
ter för att du ska få delta i den skriftliga salstentan här i Lund den 31 au-
gusti.  

Bekräfta ditt deltagande i kursen: Mellan den 17 och 19 juni (deadline kl. 
23.55) ska du alltså bekräfta ditt deltagande genom att logga in på Luvit 
enligt ovan och göra den registreringsuppgift som din lärare Axel Svahn 
publicerar på kursplattformen senast vid kursstart den 17 juni. Om du inte 
lämnar in registreringsuppgiften, och inte heller kontaktar oss på annat 
sätt, betraktar vi detta som ett återbud till kursen och din behörighet till 
Luvit tas bort. 

Detaljerad information om kursinnehåll och inlämningsuppgifter läggs 
upp på kursplattformen vid kursstart.  

Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du får en rolig och lärorik 
sommar. 

• För studievägledning: Åsa Wikström, studievägledare 
http://www.sol.lu.se/person/AsaWikstrom 

• För frågor om registrering, Luvit-behörighet etc:  
Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör http://www.sol.lu.se/per-
son/GunillaEkWerner  

• Ansvarig studierektor: Lena Larsson: http://www.sol.lu.se/person/Lena-
Larsson  

• Mer om ämnet svenska som andraspråk vid Lunds universitet: 
http://www.sol.lu.se/svenska2/  
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