
StudyAlong
Det viktigaste du som 

förälder/vårdnadshavare behöver veta 



Så här skapar du ett konto i StudyAlong
och anmäler ditt barn till en kurs 

Alternativ 1: 

Gå in på www.studyalong.se/saffle-reg

Skapa ett konto, OBS: när du skapat 

ditt eget konto behöver du sedan 

skapa ett konto till ditt/dina barn i 

nästa steg. 

Alternativ 2: Gå direkt till 

kurskatalogen 

www.studyalong.se/saffle

Du kan då skapa konton till dig och 

ditt barn efter att du valt en kurs.



I kurskatalogen kan du välja vilket 

ämne du är intresserad av och söka 

efter lediga platser. 

Här kan du välja att se bara lediga platser, eller 

visa även platser som inte är lediga just nu.

Lediga platser kan du boka genom att 

lägga direkt i kundvagnen. 

Är platsen inte ledig just nu kan 

du göra en Intresseanmälan

I detta exempel har Musik och sedan 

Gitarr valts.

Kurskatalogen



Här har en Gitarrkurs lagts 

till i Kundvagnen, klicka på 

”Gå vidare” för att boka

Om du redan har skapat ett 

konto loggar du nu in, 

annars registrerar du ett 

konto här



Boka kurs

Här på Min sida kan du se vilka 

kurser du har lagt till i varukorgen

Här syns de barn som du har 

registrerat konton till 

Klicka på ”Gå vidare” för att 

slutföra bokningen av kursen



När du har skapat ditt konto och 

loggat in första gången kan du 

därefter välja att logga in med 

hjälp av BankID, på så sätt 

behöver du inte hålla reda på 

något lösenord 

Beroende på om du loggar in på Study

Along i telefonen eller på en dator ser 

startsidan (Min sida) lite annorlunda ut 

och du hittar de olika funktionerna på 

olika ställen.  



När ditt barn är anmäld till en 

kurs dyker den upp på Min sida 

under Mina kurser. 

Klicka här för att 

komma till kursens 

iRum



iRummet

iRummet är som ett digitalt 

klassrum där du och ditt barn kan 

kommunicera med läraren.  

Här kan du se ditt barns 

närvaro på kursen

Här kan både läraren och ditt barn 

lägga upp material i form av filmer, 

ljudfiler, bilder och PDF-filer



I iRummet finns det möjlighet att ha lektion 

på distans genom funktionen videochatt. Det 

är bara läraren som kan starta en videochatt 

och ni kan då ansluta genom att klicka på 

”Gå med i pågående videochatt” som dyker 

upp här uppe när en chatt har startats. 

Videochatten

Bra att tänka på:

Kolla gärna skräppost-

mappen i din mejl lite då 

och då, ibland hamnar mejl 

från StudyAlong där. 


