
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). 

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

www.sol.lu.se/utbildning/faq 

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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Välkommen till kandidatkursen i Svenska som  
andraspråk! 
Den här informationen riktar sig till dig som har blivit antagen till 
kursen Svenska som andraspråk: Kandidatkurs 30 hp (SVEK02), vid 
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet hösten 2020. 

Kandidatkursen ges på halvfart under två terminer. Under höstter-
minen läser du först en valbar kurs och därefter delkursen Andra-
språksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv. Under våren följer se-
dan uppsatsseminariet och du skriver din kandidatuppsats.  

På denna kurshemsida hittar du information om introduktionsmöte, 
litteraturlista samt information om de valbara kurserna i dokumen-
tet ”Valbara kurser och annan information”. I schemat visas den ena 
valbara kursen ”Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andra-
språkssvenska” (i schemat kallad ”Valbar kurs”). 

Du ska registrera dig på webben mellan 24 augusti och 31 augusti. 
Tänk på att enstaka uppdateringar av t.ex. schema och litteraturlis-
tor kan förekomma före terminsstarten. Kontrollera alltså gärna 
kurshemsidan en extra gång före upprop så att du har rätt informat-
ion när du startar din utbildning! 

Introduktionsmötet är inte obligatoriskt, men där kan du få inform-
ation om de valbara kurserna och kursen som helhet om du behöver 
det. Om du redan vet vilken valbar kurs du ska läsa kan du komma 
direkt till kursstart. Du hittar som sagt schema för Ordinlärning… på 
denna kurshemsida, och information Grammatik i teori och praktik 
här: https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB30. 

För att få tillträde till kandidatkursen ska man vara klar med under-
liggande kurser, men vi har möjlighet att ge dispens från behörig-
hetskravet om du har några restpoäng (dock ej b-uppsatsen som 
måste vara klar före kursstart). Om du inte är klar med underlig-
gande delkurser, ta kontakt med studievägledaren före introdukt-
ionsmötet. 
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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