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Språk och l itteraturcentrum, 
höstterminen 2019 

Hej! 

Med detta brev vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Språkkonsultprogrammet i Lund. 
Det känns roligt och spännande att starta upp fjärde omgången av programmet i höst och vi 
ser fram emot tre innehållsrika och utvecklande år.  

Första gången vi ses är på introduktionsmötet. Mötet äger rum måndag 2 september 
klockan 9.15–10.00 i sal L604 på Språk- och litteraturcentrum. Direkt efter introduktionsmö-
tet startar den första kursen med ett tvåtimmarspass (10–12). På eftermiddagen samma dag 
(13–15) har vi ett pass om studieteknik, som vi rekommenderar att alla går på men i första 
hand ni som är nya på universitetet.  

På introduktionsmötet får du kort information om sådant man behöver veta som ny student 
vid SOL-centrum. Kom ihåg att introduktionsmötet är obligatoriskt för alla antagna, så om 
du inte kan komma behöver du anmäla förhinder. Detta gör du enklast genom att skicka ett 
mejl eller ringa till Gunilla Ek Werner på expeditionen: exp_lk1@sol.lu.se; telnr 046-222 87 
10. Du kan registrera dig på terminens kurser via studentportalen student.lu.se mellan 26 au-
gusti och 2 september.

Scheman och litteraturlistor för hela terminen finns på kurshemsidorna: 
www.sol.lu.se/utbildning/program/hgspk/kurser/ 

Vid varje kursstart går läraren igenom vilken litteratur som behöver köpas eller lånas och 
vilken litteratur som finns i kompendier eller tillgängliga via internet. På första kursen, som ju 
börjar direkt efter introduktionsmötet, kommer vi mer eller mindre direkt att börja arbeta med 
böckerna Skriva för att lära (Dysthe m.fl), Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter 
(Svenska språknämnden), Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik 
(Renberg) och Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden), så du bör ordna så att du har 
tillgång till dem redan vid kursstart. Det går utmärkt att låna dem på biblioteket. Men ännu 
viktigare än de böckerna kommer Svenska skrivregler (Språkrådet) att vara. Den kommer du 
att få stor användning för, inte bara under utbildningen utan också i yrkeslivet som språkkon-
sult. Så den tycker jag att du ska köpa, antingen som vanlig bok eller som e-bok, redan innan 
utbildningen drar igång.  

Kurserna använder sig av lärplattformen Canvas som förutsätter att du har aktiverat ditt stu-
dentkonto. Du når Canvas via https://canvas.education.lu.se/ eller genom att ladda ner ap-
pen Canvas Student från App store (iOS) eller Google Play (Android) och logga in med ditt 
student-id. Så fort du är registrerad på din kurs så ska kursen dyka upp i appen och på sidan. 

Glöm inte bort att anmäla dig till vår facebookgrupp för nya och gamla studenter. Gå in på 
https://www.facebook.com/groups/sprakkonsultlund/ och be om att få bli medlem i gruppen 

https://www.student.lu.se/
https://www.sol.lu.se/utbildning/program/hgspk/kurser/


Har du aktiverat ditt studentkonto? 
Aktivera ditt Studentkonto på passport.lu.se med 
hjälp av inloggningsuppgifterna från antag-
ning.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 
studentporta-len 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). 

så blir du insläppt av någon av oss administratörer. Detta är alltså en grupp där vi lärare och, 
både nuvarande och före detta, studenter kan mötas och dela information och tips. 

Slutligen vill jag uppmana dig som har frågor om tillgodoräknanden av olika slag att kontakta 
vår studievägledare Åsa Wikström. För andra frågor om utbildningen går det bra att kontakta 
mig direkt. Jag kommer att hålla i första delkursen så vi kommer att ses mycket under er 
första månad på programmet! 

Allt gott, 

Kikki Nillasdotter, programkoordinator för Språkkonsultprogrammet 

Kikki.Nillasdotter@nordlund.lu.se	

FAQ 
Har du frågor? Du hittar kanske svar i vår FAQ 
inför terminsstarten:  

www.sol.lu.se/utbildning/faq 

Ny student vid Lunds universitet? 
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 

http://www.htslund.se
https://www.sol.lu.se/kontakt/kontakt/
https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/
https://www.student.lu.se
https://www.student.lu.se
https://canvas.education.lu.se/
www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student



