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Ämneslärarutb i ldn ingen  

 
 
 
Grattis och välkommen till ämneslärarutbildningen! 
 
Du har blivit antagen till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet.  
Vi vill hälsa dig varmt välkommen!  
 
Vi har introduktionsdagar den 25/8-28/8 gemensamt för alla nyantagna studenter. 
Efter dessa dagar börjar du läsa ditt förstaämne. På grund av coronapandemin 
kommer introduktionsdagarna i år att ske digitalt. Mer information om detta samt 
information om terminsstarten skickar vi ut via post och mail i mitten av augusti.  
 
Under våren har all undervisning och examination vid Lunds universitet skett 
digitalt. Tyvärr måste ni vara beredda på att merparten av undervisningen också i 
höst kommer att ske digitalt (åtminstone första delen av höstterminen). Ni kan dock 
komma att ha både seminarier och vissa föreläsningar i universitetets lokaler. Det 
ser lite olika ut inom olika ämnesinstitutioner, bland annat beroende på hur många 
studenter ni är i grupperna och vilken tillgång till stora lokaler som ämnena har. 
 
Det är några saker du ska göra inför introduktionen: 
 

1. Aktivera ditt Studentkonto på https://passport.lu.se/ med hjälp av 
inloggningsuppgifterna från antagning.se. Studentkontot behöver du för att 
till exempel komma åt undervisningsplattformen Canvas, trådlösa nätverk 
och studentmejl. Om du redan har ett aktivt studentkonto vid Lunds 
universitet behöver du inte aktivera det igen. 

 
2. Webbregistrera dig via https://www.student.ladok.se/student/loggain Det gör 

du med hjälp av student-id som du får när du skapat ditt studentkonto. 
Webbregistreringen öppnar den 24/8 och stänger den 31/8. 
 

3. Om du inte kan närvara vid introduktionsdagarna måste du meddela detta 
för att behålla din plats. Maila till  
karin.hjalmarsson@uvet.lu.se 

4. Canvas (https://canvas.education.lu.se)  är Lunds universitets lärplattform. 
Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare 
samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om 
hur Canvas fungerar och är uppbyggt, besök gärna vår studentguide  
 

 
 
Vi ser fram emot att träffa dig vid terminsstart! 
 
Vänliga hälsningar från alla oss som arbetar med 
ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. 

Se även nästa sida 
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Kontakt: 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
Lunds Universitet 
karin.hjalmarsson@uvet.lu.se 
studievagledning@uvet.lu.se 
 
Här nedan finns länkar till information om ditt förstaämne: 
 
Engelska: http://www.uvet.lu.se/kurs/AEND01/  
Fysik: https://www.uvet.lu.se/kurs/AFYD11/  
Matematik: http://www.uvet.lu.se/kurs/AMAD01/ 
Svenska: http://www.uvet.lu.se/kurs/ASVD01/ 
Svenska som andra språk: https://www.uvet.lu.se/kurs/ASAD21/  
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