
Har du aktiverat ditt stu-
dentkonto?  
Aktivera ditt Studentkonto 
på passport.lu.se med hjälp av 
inloggningsuppgifterna från an-
tagning.se. Studentkontot behö-
ver 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  
student.lu.se.  

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

Låna böcker på distans  
www.htbibl.lu.se/lana/lan-for-
distansstudenter/ 

Praktisk information 
Praktisk information om studier 
vid Språk- och litteraturcentrum 
hittar du på våra studentsidor: 
sol.lu.se/utbildning/student/ 

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

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

Studentkåren 
Information från studentkåren 
finns här: 

htslund.se 

Hitta till våra lokaler 
Språk- och litteraturcentrum 
LUX 
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 Till dig som är antagen till sommarkursen i 
Svensk grammatik och semantik i ett andra-
språksperspektiv 

Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till 
kursen Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och seman-
tik i ett andraspråksperspektiv 9 hp (SVEC05), vid Språk- och 
litteraturcentrum, Lunds universitet sommaren 2020.  

Kursen ges på distans via kursplattformen Canvas. För att kunna 
logga in på kursplattformen måste du först ha ett fungerande stu-
dentkonto vid Lunds universitet (se information till höger).  

Du ska registrera dig på kursen SVEC05 i studentportalen 
student.lu.se mellan den 8 och 15 juni 2020. 

Notera att kursen ges på heltid och redan efter tre dagar ska du ha 
lämnat in din registreringsuppgift. Du måste ha lämnat in alla inläm-
ningsuppgifter för att du ska få delta i den avslutande skriftliga ten-
tan den 29 augusti. 

Bekräfta ditt deltagande i kursen: Mellan den 15 och 17 juni (deadline 
kl. 23.55) ska du alltså bekräfta ditt deltagande genom att logga in på 
Canvas enligt ovan och göra den registreringsuppgift som din lärare 
Axel Svahn publicerar på kursplattformen senast vid kursstart den 
15 juni. Om du inte lämnar in registreringsuppgiften, och inte heller 
kontaktar oss på annat sätt, betraktar vi detta som ett återbud till 
kursen. 

Detaljerad information om inlämningsuppgifter läggs upp på kurs-
plattformen vid kursstart.  

Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du får en rolig och läro-
rik sommar. 

• Ansvarig lärare: Axel Svahn 

• För studievägledning: Åsa Wikström, studievägledare  

• För frågor om registrering, behörighet till plattform etc:  
Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör 
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