
Fokusér på resultatet, ikke på værktøjet
Microsoft Office Integration, OneDrive, O365, Office Online



Microsoft Office Integration
Klik mindre. Undervis mere

• Spar tid 

• Nem deling af materialer

• Tilføj dokumenter fra OneDrive til 
itslearning

• Arbejd med Office Online 
dokumenter direkte i itslearning
◦Gratis

◦Ingen Microsoft konto påkrævet

• Tilføj filer direkte fra MS Teams og din 
skoles SharePoint konto 

• Integrér din Office 365 konto med 
itslearning

• Kun ét klik for at oprette en kopi af en 
opgave 
◦Studerende får et guidet svarark

◦Ensartethed for undervisere

◦Hurtigere at give karakterer 



Indbygget Office 
Online - Del & 
samarbejd

itslearning + Office Online:

• Gratis, ingen licens påkrævet

• Hostet af itslearning

• Ingen lokal installation

• Se/redigér i din browser 

• Samarbejd i realtid

• Færre klik, mindre forvirring



itslearning + OneDrive/O365

Engangsopsætning:

• Du behøver kun at linke én 
gang til OneDrive/O365

• O365 kræver abonnement 

• Kontrollér, om din skole 
bruger O365

• OneDrive er en cloud-
service, der giver dig 
mulighed for at gemme, dele 
og synkronisere dine filer

Tilføj nemt Office-dokumenter 
til: 

• Fag

• Planer

• Afleveringer 

• Opgaver

• Bibliotek 



Én indgang for alle Microsoft Cloud tjenester



OneDrive + itslearning
Skabeloner:

• Lav en separat kopi af et Office-
opgaveark for hver studerende 
med ét enkelt klik 

• Guidet struktur for studerende

• Fremmer ensartethed

• Se/bedøm direkte i itslearnings 
All-in-One Grader

• Tilføj kommentarer direkte i 
opgavearket

• Understøtter gruppearbejde 
(gruppeopgaver)



Lav en kopi – Office værktøjer

Hvad er det?

• Kun ét klik for at lave en kopi af Office-dokumentet for 
hver studerende inden for itslearning

• Studerende arbejder på opgaven inde i itslearning
• Undervisere vurderer arbejde direkte i itslearning ved 

hjælp af All-in- One grader

Undervisningsfordele

• Strømliner bedømmelsesprocessen
• Alle studerende arbejder direkte i svardokumentet
• Giver studerende en guidet struktur
• Fremmer ensartethed 

Fordele for undervisere

• Enkel, ensartet arbejdsprocedure
• Ikke flere papiruddelinger
• Brug alle vurderingsfunktionerne i itslearning – faglig 

evaluering, plagiatkontrol, grupper osv. 
• Varsler, når opgaver er klar til at blive bedømt
• Evaluér direkte i itslearning med All-in-One grader
• Ingen download, upload
• Efterlad lyd/video feedback

Fordele for studerende

• Notificeres, når opgaven er tilgængelig
• Arbejd med opgaven med ét enkelt klik direkte i 

itslearning
• Gemmer automatisk 
• Vend tilbage og arbejd videre fra hvor den studerende 

slap
• Ingen download og upload



Lav en unik kopi 
til hver
studerende
• Lav en separat kopi til hver 

studerende i din klasse 

• Knyt opgaven til standarder/ 
læringsmål

• Aktivér plagiatkontrol, 
elevbedømmelse (hvis
ønsket)



• Standardiserede 
opgaveark: fremmer 
ensartethed

• Hurtigere bedømmelse 

Ingen 
bekymringer 
- de studerende 
fuldfører 
opgaven direkte 
i itslearning

Se videoen

https://youtu.be/GWq9iMObwbM


Se, hvordan skabeloner fungerer og sparer tid



Alle “aktive” 
O365 tjenester
vises
• Tilføj nemt filer fra din skoles

SharePoint eller Teams

• Gør det nemmere at bruge
teams og itslearning –
Fokusér på resultatet, ikke
værktøjet

• Gør filer tilgængelige for alle
dine studerende i et fag 


