
 

 

Välkommen till SVA1 distans 
Hej och välkommen till SVA1-distans med mig, Matilda Egerhag, som lärare. Här 

följer viktig information om kursstarten.  

Uppstartsträff 

Kursen startar måndag 9/1, och du har möjlighet välja mellan två 

uppstartsträffar: Onsdag 11/1 klockan 13.00 på C3L, eller digitalt via Meet 

onsdag 11/1 klockan 19.30. På uppstartsträffen går vi igenom kursen och du får 

hjälp med att komma igång. Om du inte kan medverka är det viktigt att du 

meddelar detta i förväg och att du i så fall kan intyga att du förstår hur kursen 

fungerar.  

Schema 

Kursen är helt på distans, vilket betyder att det inte finns några schemalagda 

lektioner.  

Varje vecka jobbar du på egen hand enligt planeringen som finns på 

lärplattformen Google Classroom, och varje vecka på söndag ska veckans 

uppgift/er senast lämnas in. Kom ihåg att kursen motsvarar 50 %, vilket innebär 

ca 20 timmars studier i veckan. 

Du kommer att behöva komma till skolan vid några tillfällen under kursens gång 

för att göra prov.  

Ditt konto 

För att logga in på skolans datorer och vår lärplattform behöver du användarnamn 

och lösenord. När du studerar på skolan har du även automatiskt en skol-mail 

kopplad till Gmail (förnamn.efternamn@utb.tyreso.se) 

 Här är länk till ”Elevportalen”: 

https://sites.google.com/utb.tyreso.se/elevportalen-vux/startsida  

 Klicka på ikonen ”Välj lösenord” och skapa ett nytt lösenord med hjälp av 

mobilt bank-id.  

 Gå tillbaka till elevportalen och klicka på ikonen för Google classroom.  

 När du loggar in i google classroom behöver du använda: 

o Användarnamn (+ lösenordet (som du skapat själv med bank-id)  

o Din skol-mail (förnamn.efternamn@utb.tyreso.se) 
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Lärplattform  

I kursen jobbar vi med lärplattformen Google Classroom. Där finns allt material, 

planering och all kommunikation sker där. Här lämnar du även in alla dina 

uppgifter, och får återkoppling av din lärare.  

 

När du har loggat in via ditt elevkonto på Classroom, ange klasskoden: ljvg662 

för att få tillgång till vårt klassrum. När du har loggat in, läs igenom alla flikar 

under ”allmän information” och titta på informationsfilmerna. Se till att du har 

loggat in redan innan kursstarten 9/1, så att du på kursstarten kan börja studera.   

Kurslitteratur 

Kursboken heter Svenska som andraspråk 1 ISBN: 9789198168129, som du tex 

kan köpa från Adlibris eller Bokus. Det finns även några böcker för försäljning på 

skolan för 350 kronor. Kontakta Matilda om du vill köpa på skolan. Det är viktigt 

att du har köpt boken innan kursstart. 

Övrig information 

Titta på denna film med information om att studera på C3L: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZn_AEMPo1Q 

Titta på denna film med information om att studera på distans: 

https://www.youtube.com/watch?v=3SlSPZVHzw0 

 

 

Välkommen! 

 

Varma Hälsningar, 

Matilda Egerhag, matilda.egerhag@tyreso.se 
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