
 

 

 

Välkommen till kursen Svenska 3 på distans! 
Hej och välkommen till kursen Svenska 3 på distans med mig, Jenny Ejeblad, som 
lärare. Här följer viktig information om kursen och kursstarten.  

Uppstartsträff 
Kursen startar tisdag 10/1 kl. 13.00 med en digital uppstartsträff i Google Meet. 
På uppstartsträffen kommer du att få all information du behöver om kursen. Om 
du inte kan delta på uppstartsträffen 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 innebär att det inte finns några lärarledda 
lektioner. Varje vecka arbetar du med dina uppgifter på egen hand enligt 
planeringen som finns på lärplattformen Google Classroom. 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 
och du ska också delta vid ett obligatoriskt tillfälle i Google meet för en muntlig 
uppgift.  

Aktivitet 
Du måste delta aktivt för att behålla din plats på kursen. Det betyder att du ska 
arbeta med uppgifterna i den ordning och takt som står i planeringen samt vara 
inne i Google Classroom och söka information regelbundet. Eftersom kursen går i 
ett högt tempo behöver du hela tiden ligga i fas så att du hinner ta till dig feedback 
och bearbeta uppgifterna. Att tidsplanen följs är en förutsättning för att få göra det 
nationella provet i slutet av kursen.  

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 skolmejl 
kopplad till gmail (förnamn.efternamn@utb.tyreso.se) 

• Här är länk till ”Elevportalen”: 
https://sites.google.com/utb.tyreso.se/personalportalen-vux  

• 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 skolmejl (förnamn.efternamn@utb.tyreso.se) 
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Lärplattform  
I kursen jobbar vi med lärplattformen Google Classroom. Där hittar du planering, 
uppgifter och all annan information om kursen. Du lämnar också in och får 
feedback på dina uppgifter i Google Classroom. 

Kurslitteratur 
Vi kommer att jobba med boken ”Svenska 3 helt enkelt” av Annika Nilsson & 
Lena Winqvist. ISBN: 978-91-980247-8-4. 

Kurslitteraturen behöver du skaffa själv innan kursen börjar. 
 
 
Välkommen! 
 
Hälsningar, 
Jenny Ejeblad, jenny.ejeblad@tyreso.se 
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