
 
 

 
 
 
I løpet av sommeren publiserer vi en rekke forbedringer i 
itslearning som vil være klare til skolestart 2016. Dette 
dokumentet inneholder detaljert informasjon om endringene, og 
bakgrunnsinformasjon om forbedringene, som skal gi alle en 
bedre brukeropplevelse.  
 
Endringene kan deles inn i to kategorier:  

• Endringer for alle kunder: Et oppdatert design med mange 
nye og forbedrede funksjoner/verktøy. 
 

• Endringer for nye kunder og for eksisterende kunder som 
velger å bruke dem: Nye itslearning – moderne -  en helt ny 
navigerings- og brukeropplevelse som har fokus på riktig 
informasjon til rett tid. 
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1. Oversikt og oppdateringsplan 
Gjennom en kombinasjon av oppdatert design og forbedrede verktøy gir vi alle brukerne en 
bedre itslearning-opplevelse fra Skolestart 2016. De viktigste forbedringene er: 
 

1. Et nytt visuelt design basert på vår designfilosofi.  
2. Ny Global meny (toppmeny) som gjør det enklere å motta viktig informasjon. 
3. Nytt Direktemeldingssystem for alle brukere  
4. Ny Oppslagstavle og ny informasjonsflyt for alle. 
5. Ny visning av Dine elever. 
6. Profilkort med nytt design. 
7. Ny brukeropplevelse i Bibliotek – bedre søk og totalt sett en bedre opplevelse. 
8. Vi oppdaterer de plattformbaserte apper for å vise forbedringene over hele plattformen. 
9. Grensesnittet for småskolen avvikles og eksisterende faginnhold flyttes. 

Disse endringene innføres for alle kunder fra juli 2016, i henhold til tidslinjen nedenfor.  
 
Endre Måldato Notater 
Oppdatering til nytt visuell design for 
hele itslearning 

2. juli Publiseres for alle kunder samtidig. 

Oppdatering av funksjonsendringer 
(Profilkort, Dine elever, Oppslagstavle, 
Dataflyt og mer). 

2. juli Omfatter ikke kunder i Frankrike, 
Storbritannia, Tyskland og 
Nederland der elevene ikke er ute i 
ferie. 

Oppdatering til det nye Biblioteket  for 
alle kunder 

16. juli Publiseres for alle kunder. 

Forbedret oppgaveverktøy for nye 
kunder 

30. juli Bare for nye kunder. Eksisterende 
kunder og oppgaver flyttes senere i 
år. 

Oppdatering til nytt meldingssystem 30. juli Publiseres for alle kunder. 
Oppdatering av plattformbaserte apper august   

Nye itslearning moderne kan bestilles 
fra support 

 Kunder som ønsker å sette hele 
siten sin over til moderne 
brukeropplevelse. 

 
Oppdateringsprosessen kan forskyves, da kvalitet er viktigere enn spesifikke datoer. Derfor kan 
enkelte kunder oppleve at de ikke blir oppdatert akkurat på datoene som er oppgitt. Likevel er 
dette startdatoene for de fleste kundene og oppdateringen følger rett etterpå. 
 
Datoene viser de viktigste oppdateringene av de nye funksjonene. Vi fortsetter med å forbedre 
og oppdatere funksjonene fremover, og informerer om forbedringene gjennom de ordinære 
kanalene for oppdateringsprosesser. 
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2. Endringer for alle kunder 
En forbedring av visuell design  
Vi oppgraderer utseendet på itslearning for alle eksisterende brukere. I hovedsak handler 
endringen om å gjøre utseendet og opplevelsen klarere og mer visuelt tiltalende, samt hjelpe 
brukerne til å bruke itslearning på en mer effektiv måte. Vi beholder plattformens 
hovedfunksjoner, men innfører flere mindre forbedringer som vil gi brukerne mer utbytte fra 
itslearning. 
 
Bilde 1: Skjermbilde av ny design for eksisterende kunder. 

 

 
De viktigste endringene er: 

• En mer visuelt tiltalende fargeskala, som gjør at brukerne kan navigere ved å utheve 
handlingene de skal utføre. 

• Nye og klarere ikoner i tremenyen. Moderne utseende + god lesbarhet = forbedret 
brukervennlighet.  

• Bytte til skrifttypen Lato. Den gir bedre lesbarhet på skjermen og på flere ulike enheter. 
• Flere små designvalg som i all enkelhet gjør at itslearning ser bedre ut! 
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Bilde 2: Skjermbilde som viser det nye ikonsettet. 

 
 

Ny global meny  
Den globale menyen (toppmenyen) får et oppdatert utseende og noen tilleggsfunksjoner: 
 

• Forbedret design med bedre lesbarhet i hovedmenyseksjonene, bjelle-ikonet og 
meldingsikonet. 

• Ny rullegardinmeny for fag og prosjekter. Menyen gir direkte tilgang til nylig oppdaterte 
fag og prosjekter over hele itslearning og en indikator som viser antall endringer siden 
sist du var innlogget. Den gamle oversiktssiden for fag (og prosjekter) er tilgjengelig via 
“Alle fag”-lenken. 

• Ny “Dine barn” -meny gir foreldre direkte tilgang til barnets dashbordsammendrag 
uansett hvor de befinner seg i itslearning. Tidligere var disse kun tilgjengelig fra den 
gamle “Dashbord”-menyen til venstre, mens de nå er tilgjengelige alle steder. 

 
Fordi den nye rullegardinmenyen for fag i den globale menyen gir tilgang til fag uansett hvor du 
befinner deg i itslearning, er den gamle innholdsblokken på de hierarkiske dashbordene 
overflødige, og vil bli fjernet. “Favoritter”-rullegardinen er også overflødig, og vil bli fjernet. 
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Bilde 3: Den nye globale menyen med rullegardinlisten for fag. 

 
 
Bilde 4: Tilgang til informasjon om barna dine fra den globale menyen. 

 
 

 

Direktemeldinger: En ny kommunikasjonsplattform 
Det oppdaterte og moderne direktemeldingssystemet er ett av flere initiativ som skal styrke 
itslearning som kommunikasjonsplattform. Det blir enda enklere for lærere å dele kunngjøringer 
og påminnelser og for brukere å ta kontakt med lærere og medelever. Vi har bygget systemet 
rundt navigasjonskonseptene som brukerne er kjent med fra andre systemer, som sosiale 
medier. Vi har også gjort det mye enklere å sende, lese og svare, slik at brukerne kan begynne 
å kommunisere med en gang og ikke bruke mye energi på å finne ut hvordan grensesnittet 
fungerer.  
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Bilde 5: Rullegardinlisten for direktemeldinger. 

 
 
 

Bilde 6: Fullstendig samtalevisning. 

 
 
Selv om det nye direktemeldingssystemet vil se velkjent ut for de fleste brukerne, gir vi dere en 
fullstendig oversikt over endringene:  
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• Meldinger er nå samtalebaserte, ikke emnebaserte. Det betyr at alle meldinger som 
sendes mellom to personer (eller i en gruppe) grupperes – som i Skype, Messenger eller 
SMS. 

• Meldinger oppdateres live, noe som gjør at brukere kan chatte i sanntid uten å laste inn 
siden på nytt. 

• Brukerbilder og emojier er lagt til for å skape et vennligere og mer sympatisk miljø. 
• Du kan sende meldinger og kommunisere med andre brukere direkte, på det nye 

profilkortet. 
• Vi har flyttet varslingsoppdateringer til varslingsområdet (“bjelle-ikon”) 
• Det er enkelt å sende en melding til et fag eller prosjekt. Når du begynner å skrive 

navnet på mottakeren, foreslår itslearning automatisk fag og prosjekter. 
• En melding kan bare sendes til ett fag/prosjekt om gangen. 
• Når lærere sender en melding til faget, kan de velge å gi elevene tillatelse til å svare på 

meldingen. Det er også mulig å bestemme om elevene skal kunne sende meldinger til 
andre deltakere i faget, eller ikke. Bare ansatte kan sende meldinger til fag med flere 
enn 200 deltakere. I fag med færre deltakere kan læreren gi elever tillatelse til å sende 
meldinger til alle i faget. 

• Personverninnstillingene er effektiviserte og forenklet etter tilbakemeldinger og innspill 
fra kunder. 

• Videresending til e-post støttes ikke, men brukere kan abonnere på e-postvarsler når de 
mottar nye meldinger. Brukere som nå benytter videresending av e-post vil i stedet 
motta oppdateringer hver time på nyankomne meldinger. 

• Det vil foreligge en lenke til en skrivebeskyttet versjon av de eldre meldingene slik at 
brukere kan lese og ha tilgang til disse. Brukerne får konkret informasjon om hvor de kan 
finne de gamle meldingene.   

 

Forenklede regler for personvern (eSikkerhet) 

Personvern er et sett med regler som bestemmer hvilke brukere som har tillatelse til å se og 
kommunisere med andre brukere inne i itslearning. Disse kan konfigureres av 
administratorer gjennom profiler og policyer. Ved å benytte disse reglene er det mulig for 
administratorer å begrense interaksjon mellom brukere, som å blokkere kommunikasjon mellom 
elever ved ulike skoler, men tillate lærere å kommunisere fritt over en site. Vi effektiviserer og 
oppdaterer personvernet, slik at det skal være mer lettfattelig og konfigurerbart, gi bedre støtte 
for blokkering av kommunikasjon mellom elever og fjerne noen av de eksisterende problemene 
vedrørende ytelse som de større kundene våre opplever. 

De nye og effektive personvernreglene fokuserer på hva brukere kan utrette, gjør oppsettet 
enklere og personvernet enklere å forstå. Med de nye reglene kan du velge hvem brukere kan 
søke på og kommunisere med – mens det gamle systemet spurte hvem som kunne søke på 
deg og hvem som skulle få tillatelse til å sende meldinger til deg. Vi gjør det også valgfritt å 
tillate kommunikasjon innen felles fag og prosjekter. 

De to viktigste nye personvernreglene er å definere hvem en bruker har tillatelse til å søke etter 
og hvem de kan kommunisere med: 
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• Søke etter: Definerer hvilke andre brukere den aktive brukeren har lov til å søke etter. 
Standard er at alle brukere har lov til å søke etter alle andre brukere, på tvers av alle 
organisasjoner. Systemadministrator har likevel lov til å fjerne eller begrense brukere 
med basis i rolle og organisasjon. Systemadministrator kan også velge om brukeren skal 
få tillatelse til å søke etter gruppemedlemmer i egne fag eller prosjekter. 

• Kommunisere med: Definerer hvilke andre brukere den aktive brukeren har lov til å 
kommunisere med. Standard er ingen begrensninger, men kan innføre begrensninger 
som i søke etter. Systemadministrator kan også velge om brukeren skal få tillatelse til å 
kommunisere med medlemmer i egne fag eller prosjekter. 

Systemadministrator kan definere reglene etter forskjellige roller (ansatte, elever og gjester) og 
på ulike organisasjonsnivå, dvs.Fylke/kommune/distrikt og skole/organisasjon.  

En bruker kan alltid svare på meldinger som andre brukere har sendt til ham/henne. Hvis du har 
mottatt en melding, kan du svare på den selv om du ikke har tillatelse til å søke etter eller 
kommunisere med brukeren som har sendt deg meldingen. Selv om alt kan begrenses, finnes 
det noen faste regler for nøkkelkommunikasjon og som ikke kan settes til side:  

• Foreldre kan alltid søke etter og ta kontakt med egne barn.  
• Skoleadministratorer kan alltid administrere brukere i egne organisasjoner. 
• Systemadministratorer kan alltid administrere alle brukere i systemet/området. 
• Kontaktlærer kan alltid søke etter og ta kontakt med egne lærende og foreldrene til de 

lærende. 
• Lærende kan alltid søke etter og ta kontakt med egne foreldre, lærere og mentorer. 

Ingen andre endringer er innført i personvernsystemet på nåværende tidspunkt. 

Merk: Siden vi endrer oppsettet for reglene, planlegger vi også å flytte eksisterende 
personverninnstillinger til et nytt format for kunder som har fastsatt sine innstillinger under 
profiler og policyer. Flyttingen iverksettes som del av utrullingen av det nye 
direktemeldingssystemet. Vi kommer til å flytte i henhold til retningslinjene nedenfor: 

Gamle 
innstillinger 

Kort forklaring Nye innstillinger 

Synlig for: Alle 
innstillinger 

Definerer hvilke andre 
brukere som kan se 
brukere med denne 
innstillingen. 

Ikke flyttet 
 
Ikke lenger støttet og ikke mulig å tilordne til 
nytt regelsett. 

Kommuniserer 
til: Alle 
innstillinger 

Definerer hvilke roller 
den aktive brukeren kan 
sende meldinger til. 

Flyttet 
 
Tilordnet direkte til nye innstillinger for 
henholdsvis Ta kontakt med og Søke etter:  
 
Lærende = elever 
Ansatte = ansatte 
Gjester = gjester 

Motta 
kommunikasjon 
fra: Alle 
innstillinger 

Definerer hvilke andre 
brukere som kan sende 
meldinger til de aktive 
brukerne 

Ikke flyttet 
 
Ikke lenger støttet og ikke mulig å tilordne til 
nytt regelsett. 
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Endringer i relatert funksjonalitet 

Det gamle meldingssystemet er dypt integrert i andre områder i itslearning. Målet vårt er å 
beholde integreringene hvor de har en verdi, og fjerne den overflødige funksjonaliteten. Vi 
forenkler og rydder – legg derfor merke til følgende endringer. 

• Innholdsblokkene for meldinger på dashbordene er fjernet. De trengs ikke lenger da 
meldingssystemet på den globale menyen alltid er tilgjengelig. 

• Integrasjon av Gmail og Office 365-e-post: Disse beholdes og har egne 
rullegardinmenyer i den globale menyen med rask tilgang. 

• IMAP- og POP3-kontoer: Disse beholdes og får egne rullegardinmenyer i den globale 
menyen dersom brukeren har installert slike integrasjoner.  

Kunder som må beholde det gamle meldingssystemet 

Direktemeldingssystemet er grunnlinjen i itslearning og viser hvordan vi vil at itslearning skal 
være. På grunn av lokale bestemmelser vil enkelte kunder likevel kunne beholde det gamle 
meldingssystemet en tid fremover. Vi samarbeider med disse kundene gjennom lokale team. I 
løpet av de neste 12 månedene vil vi forbedre de nye meldingene kontinuerlig, for å redusere 
problemer slik at alle brukerne kan dra nytte av det utvidede meldingssystemet. 
 

En ny oppslagstavle 
Oppslagstavlen er forvandlet til et knutepunkt der lærere kan poste oppdateringer i løpet av 
sekunder. Den fungerer akkurat slik du er vant til fra sosiale medier – med umiddelbar deling og 
automatisk integrering av weblenker. 

 
Ved å senke terskelen for å poste enkle, informative oppdateringer så stimulerer itslearning til 
mer aktivitet i det digitale klasserommet.  
 

De første og viktigste endringene blir å se på Fagoppslagstavlen. Disse er:  

• Alltid aktivert: For å effektivisere kommunikasjonen i faget mellom lærere og elever, vil 
oppslagstavlen i fag alltid være aktiverte og ikke være mulig å deaktivere. Vi gjør dette 
for å oppmuntre lærere til å bruke en felles måte å kunngjøre informasjon til elevene på, 
over hele faget. 

• Ny utforming: Vi har designet oppslagene på nytt for å legge til rette for økende grad av 
kommunikasjon: 

o Bildet av forfatteren vises for at det skal fremstå som en samtale. 
o De to siste kommentarene er alltid synlige og kan kommenteres direkte. 

• Raskere og enklere: Oppretting av oppslag har aldri vært enklere:  
o Opprett oppslag direkte fra fagsiden med innebygd tekstredigeringsprogram. 

Redigeringsprogrammet for rik tekst er fjernet og lærere kan ha fokus kun på 
teksten. Selv om dette fjerner valg som plugin, formelredigering og lydopptak, 
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beholdes fokus på teksten. Akkurat som i mange andre varslingssystem du er 
vant til. 

o Integrering! Innlimte lenker med lyd og videoer integreres automatisk, slik at de 
kan spilles direkte på siden (f.eks. YouTube, Vimeo og Prezi).  

• Mobilvennlig: Det innebygde redigeringsprogrammet fungerer fint i alle nettlesere, på 
alle enheter. 

• Velg om du vi tillate kommentarer: Innstilling som gjelder for hele faget der du kan 
velge om du vil tillate kommentarer til oppslagene. (Du kan også velge å tillate 
kommentarer fra oppslag til oppslag). 

• Styrket ytelse: Forbedret ytelse ved å redusere antall oppdateringer når du oppretter et 
fag fra mal eller legger til en fagmal.  

• Gamle oppslag: I eksisterende fag vil oppslag fra den gamle oppslagstavlen fortsatt 
vises nederst på tavlen, helt til de fjernes. De grupperes imidlertid nederst i 
innholdsblokken, og bare gjeldende og fremtidige oppslag vil være tilgjengelige. Når 
læreren poster nye oppslag, vises disse alltid ovenfor de gamle oppslagene. 

Bilde 7: Skjermbilde av de nye oppslagene som viser en innlagt YouTube-video og en kommentar.. 
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Introduksjon av Strømmen 

Strømmen er en forbedret versjon av innholdsblokken “Siste endringer”, og plasseres på 
brukerens startside (“Hjem”). Strømmen er summen av oppdateringene og ressursene som er 
postet i brukernes fag og grupper.  

Hovedendringene fra Skolestart 2016, er: 

• Nytt design: "Siste endringer" er erstattet med "Siste oppdateringer", som nå ser mer ut 
som en nyhetsfeed.  

• Oppslag med innhold og kommentarer: Fagoppslag i Strømmen viser innholdet 
direkte, sammen med kommentarene. På denne måten kan brukere raskt holde seg 
oppdatert på de siste nyhetene og samtidig følge og delta i dialogen i 
kommentarseksjonen.  

• Mer tilpasset: Elementene i listen tilpasses ved å vise bildet av brukeren som postet 
oppdateringen. 

• Kontinuerlig rulling: Nå kan du enkelt rulle i Strømmen for å se 
oppdateringshistorikken, uten at du må forlate siden. 

Bilde 8 Strømmen viser et varsel og et fagoppslag med en innlagt YouTube-video. 
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Dine elever 
Et hovedmål er å gi brukerne hurtig og effektiv tilgang til viktig informasjon som de trenger hver 
dag. Med nye Dine elever i den globale menyen gir vi lærerne enda bedre oversikt enn de har i 
dag. Det gir læreren muligheten til å ha en fullstendig oversikt over elevene. De vises på en liste 
som læreren kan filtrere etter fag. Mer informasjon om den enkelte eleven er bare et tastetrykk 
unna. 
 
Visningen Alle fag informerer læreren om elevenes siste innlogging, mens fagvisningen 
informerer om elevenes siste besøk i tillegg til en oversikt over tilordnede og fullførte gjøremål.  
Begge visningene gir tilgang til hele Profilkortet ved å klikke på elevens navn.  
 

Bilde 9: "Dine elever", under Alle fag. 
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Det nye profilkortet 
Profilkortet er en oppsummering av viktig informasjon om en annen bruker, brukerens profil og 
ulike rapporter som vurderinger, fravær og orden og atferd.  

• Nytt design: Profilkortet justeres i henhold til den nye visuelle stilen og åpnes alltid i et 
(modalt) vindu øverst i itslearning-vinduet, ikke i et nytt vindu. 

• Aktivitetsfeed: Lærere får en rask oversikt over elevens siste aktiviteter. 
• Direktemeldinger: Når meldingssystemet er aktivert, gir hver fane direkte tilgang til å 

sende meldinger til elevene. Læreren kan også sende meldinger til en elev mens han 
ser elevens informasjon, uten at han må forlate profilkortet. 

• Samlede rapporter: De gamle, samlede rapportene finnes fremdeles. De oppdateres til 
den nye designen i en senere oppdatering.  

Bilde 10: Det nye modale personprofilvinduet, som viser brukerens profil.  
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Den nye Biblioteket 
Vi har utført en omfattende ny utforming av biblioteket, og hatt fokus på å: 

• Oppfordre flere brukere til å publisere egne arbeider til biblioteket, med mulighet for å 
opprette innhold godt tilgjengelig. 

• Forbedre søkeopplevelsen for å gjøre biblioteket til det foretrukne utgangpunktet for å 
finne frem til innhold.  

• Erstatte gjeldende søkeløsninger med en ny og moderne søkemotor. 

Vi har hatt det nye biblioteket i beta for et utvalg kunder over en periode, og er klare for å 
presentere det til alle brukerne våre. 

 
Bilde 11: Søke i det nye biblioteket. 

 

I biblioteket kan du søke etter innhold som er publisert av andre lærere eller av 
innholdsleverandører. Tilgjengelighet av tredjepartsinnhold kommer an på skolens eller 
skoleeiers sine avtaler. Når du oppretter innhold, tilbyr biblioteket muligheten til å samarbeide 
med lærerkolleger og publisere resulta i biblioteket i sammenheng med tilhørende lærings- og 
kompetansemål. På den måten kan du hjelpe andre i jobben samtidig som du har fordelen av å 
bruke andres publiserte innhold i ditt eget arbeid. 
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Itslearning-appen 
Å oppsøke brukerne der de er, uansett hvor de er og hvilken enhet de jobber fra, er en viktig del 
i Nye itslearning. Vi har lagt ned en stor innsats for at webversjonen for itslearning både skal se 
bra ut og fungere optimalt på alle enheter. I tillegg utnytter vi mulighetene i plattformbaserte 
apper ved å la dem varsle brukerne våre etter hvert som ting skjer. 
 
Vi fortsetter med støtte for den plattformbaserte appen, og kommer til å publisere en oppdatert 
versjon som viser endringene som gjøres i itslearning: 

• Skrevet og designet på nytt: Vi oppdaterer plattformbaserte apper og tilpasser dem 
brukeropplevelsen i itslearning slik at de møter forventningene brukerne har til 
plattformbaserte apper. Det omfatter både tekniske oppdateringer og en helt ny visuell 
design som er tilpasset den nye visuelle stilen i itslearning. iOS- og Android-appene vil 
bli passet ny designprofil og designstilen på de respektive plattformene.  

• Bedre funksjoner: De moderniserte appene beholder de samme funksjonene med 
noen forbedringer, som full støtte for Strømmen og bedre støtte for direktemeldinger. 
Dette inkluderer noen forbedringer i brukeropplevelsen. 

• Strømmen: Strømmen blir tilgjengelig i de plattformbaserte appene. 

 

Småskolens grensesnitt avvikles 
I løpet av sommeren blir småskolens grensesnitt faset ut fra itslearning. Dette betyr at: 
 

• Det ikke lenger vil være mulig å opprette nye småskolefag. 
• Eksisterende småskolefag konverteres til ordinære fag. 

 
Vi ser videre på hvordan vi kan optimalisere nye itslearning for de yngste brukerne med særlige 
behov og vi kommuniserer oppdateringene fra dette på et senere tidspunkt. 
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3. Introduksjon av  
Nye itslearning - moderne 
Sommeren 2016 kommer med forbedringer i brukeropplevelsen av itslearning for alle kunder. 
Det er den første fasen i en spennende og omfattende forbedring av hvordan brukere jobber 
med informasjon på tvers av itslearning. Vi kaller det endelige målet for Nye itslearning - 
moderne. 
 
Vi er nå klar til å ta det første, store steget på reisen fremover og vi publiserer Nye itslearning- 
moderne til nye1 kunder for Skolestart 2016. 
 
Basert på tilbakemeldinger vi har mottatt så langt, er Nye itslearning en endring til det bedre. 
Det er enklere å bruke mobile enheter der det gammeldagse dashbordkonseptet ikke fungerte 
bra nok, og det er en frisk, moderne plattform som er bygget opp rundt de viktigste gjøremålene 
og problemstillingene hos brukerne:  
 

“Hva skal jeg gjøre, hvordan kan jeg dele viktig innhold med andre, hvordan får jeg en 
rask og enkel oversikt over elevenes fremgang, hvordan kommuniserer jeg raskt og 
enkelt med kollegene og elevene – på alle enheter?” 

 
Det er satt fokus på 5 hovedområder i det første versjon av Nye itslearning. Disse områdene 
representerer store utviklinger innen itslearning – et positivt skifte i hvordan brukerne 
strukturerer itslearning og prosessene itslearning støtter – og er det unike i Nye itslearning. 
Områdene er: 
 

• Visuell design og språk: Vi tar et stort skritt fremover med vår nye designfilosofi. 
• Ny navigasjon: Menystrukturen er forenklet for å støtte en enklere navigasjon og 

raskere og enklere tilgang til hovedgjøremål og hovedinnhold. 
• Ny hjemmeside: Alle brukere får en ny startside som gir en umiddelbar, samlet oversikt 

over status, gjøremål og handlinger som skal gjennomføres. 
• Fag oppdateres: Vi starter ettersynet av de viktigste områdene i itslearning: Fag. 
• Velkommen til grupper: Under den nye “Grupper”-fanen finner du hierarkidashbord og 

prosjekter (communities). 
 

 

                                                
1 Eksisterende kunder som ønsker kan og ta skrittet over. 
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Nye itslearning – en visuell design 
Nye itslearning-opplevelsen representerer et kvantesprang i brukeropplevelse.  
 
Bilde 12: Den nye hjemmesiden med all viktig informasjon på ett sted. 
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Ny navigasjon 
Et viktig mål har også vært å forenkle navigasjonen og bygge den opp rundt brukernes viktigste 
gjøremål og prosesser i hverdagen. Vi har bygget en ny navigasjonsstruktur som gir brukerne 
rask tilgang til de viktige gjøremålene og til sentral informasjon om elevenes fremgang, slik at 
brukerne kan fokusere på det viktigste. 
 
Vi har brukt følgende veiledende prinsipper i den nye navigasjonsstrukturen: 
 

• Effektivisere grensesnittet, fjerne element i grensesnittet som tar fokus bort fra 
brukernes viktigste gjøremål. 

• Maksimere plassen som brukes til faktisk innhold og fjerne utdaterte 
interaksjonsmønstre og navigasjonsstrukturer. 

• Gi brukeren tilgang til viktige navigasjonsstrukturer på et overordnet nivå, uavhengig av 
hvor de befinner seg i itslearning. 

• Tilføre en navigasjonsstruktur som er mobilvennlig og opprinnelig designet for mobil. 
Dette betyr at vi sikrer at alle grensesnitt og verktøy fungerer bra på en mobiltelefon, før 
vi utvider dem med støttefunksjoner for større skjermbilder.  

 
Brukervennlighetstester viser at den nye navigasjonsstrukturen er mer intuitiv for nye brukere av 
itslearning, samtidig som den føles kjent for eksisterende brukere som starter opp med å bruke 
den moderne utformingen. De viktigste endringene er: 
 

• Forenklet navigasjon i global meny. 
• Meny til venstre fjernes.  
• Vi innfører en ny Personlig meny. 
• “Dine elever” er alltid tilgjengelig fra den globale menyen. 

 
Den globale menyen er fremdeles det viktigste navigasjonselementet som gir brukerne tilgang til 
hovedområdene i itslearning, men vi har effektivisert den. De viktigste endringene er:  
 

• Søkefelt er fullstendig fjernet. 
• Hurtigmenyen er fjernet og erstattet med nye valg som gir enkel tilgang til relevante fag, 

prosjekter og dashbord. 
• Vi har også fjernet den store overskriften. 

 
 
Bilde 13: Full visning av den nye globale menyen. 

 
 
Bilde 14: Den globale menyen på mobile enheter. Skjult (venstre) og  utvidet (høyre). 
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Venstre meny, f.eks. listen med dashbord og tremenyen i et fag er flyttet til mer logiske 
plasseringer som gir brukeren like god – eller bedre – tilgang til innholdet, inkludert den nye 
“Gruppe”-menyen og “Ressurs”-siden i fagene og prosjektene. 
 

Bilde 15: Menyen til venstre er fjernet fra fag, noe som frigir plass for innholdet. 

 
 
Selv om mange av brukerne våre mener at menyen til venstre har vært nyttig, innrømmer de at 
den opptar verdifull plass på skjermen. Noe av innholdet på tremenyen har også vært vanskelig 
å få tilgang til på mobile enheter.  
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Vi introduserer en ny Personlig meny som gir brukeren direkte tilgang til det personlige 
innholdet, uansett hvor de befinner seg i itslearning. Dette inkluderer informasjon om 
vurderinger, filer, mål og neste alt en bruker definerer som “tingene mine”. Brukeren kan “folde 
ut” menyen ved å klikke på sitt eget navn i den globale menyen. 
 
 
Bilde 16: Den personlige menyen gir umiddelbar tilgang til brukerens innhold. 

 
 

En ny hjemmeside 
Et av de viktigste målene for en læreplattform er å gi brukeren en god oversikt over “Hva er 
nytt?” og “Hva skjer videre?”  
 
I dialog med brukerne våre var en av de klareste meldingene vi fikk at det er vanskelig å få en 
god oversikt over disse gjøremålene. Selv om mange organisasjoner og skoler har gjort en stor 
innsats for å lage dashbordene brukervennlige for brukerne sine, er dette dessverre ikke tilfellet 
for størstedelen av brukerne, og det er et hinder i virkeliggjøringen av itslearning som et digitalt 
klasserom.   
 
Vi introduserer nå en ny og felles hjemmeside for alle brukerne. Siden gir brukerne den best 
mulige oversikten over gjøremål, siste oppdateringer og alle kommende hendelser: 
 

• Strømmen viser Siste oppdateringer og gir brukerne de siste endringene og oppslagene 
fra fagene.  
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• Gjøremålslisten gir elever en oversikt over kommende prioriterte gjøremål og tilgang til 
gjøremål som er fullførte, mens lærere kan få en oversikt over alle gjøremål som skal 
følges opp. 

• Hendelser viser alle relevante kalenderhendelser, evt. med tilhørende planer tilknyttet 
disse. 

 
Kombinert gjør disse tre informasjonselementene det mye enklere for brukere å få en 
umiddelbar oversikt over hva som skjer og hva som forventes av dem. En felles startside for alle 
brukere. Med bare ett øyekast gir denne siden deg svaret på de to spørsmålene du hadde da 
du logget på: “Hva er nytt?” og “Hva skjer videre?” 
 

Vi oppdaterer fag 
En annen melding fra mange av elevene var at de strevet med å få en klar og konsistent 
oversikt over hva som skjedde i de enkelte fagene. Målet for den nye fagoversiktssiden er å gi 
elevene en samlet oversikt.  
 
Bilde 17: Den nye fagoversiktssiden 

  
 
Fagoversiktssiden fungerer som en startside for fagene og gir deltakerne i de enkelte fagene en 
rask og øyeblikkelig oversikt over den viktigste informasjonsflyten: Planleggeren, gjøremål i 
faget, oppslag, flyten med siste endringer og en oversikt over fagkalenderen med hendelser.  
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Brukerundersøkelsene viser at denne informasjonsflyten er mye mer tilgjengelig og lettere å 
forstå enn den vi har i dag. Lærere kan poste informasjonsoppslag på Oppslagstavlen. Elever 
kan enkelt kommentere oppslagene, legge til data og øke elevengasjementet. 
 
Hvis læreren vil gi en beskjed til en eller flere av elevene i en klasse, eller til hele klassen, kan 
han enkelt nå dem gjennom det nye meldingssystemet. Meldingssystemet gir også rom for at 
elever kan ta kontakt med lærere. Elever kan også kommunisere her inne når de skal hjelpe 
hverandre med lekser.  
 
Sist men ikke minst har vi effektivisert Fagoversikt-siden, slik at det ikke lenger er mulig å legge 
til innholdblokker på siden. Vi er klar over at enkelte lærere har brukt det gamle dashbordet til å 
legge til førsteklasses innhold og informasjon til eleven gjennom en effektiv bruk av oppslag, 
bakgrunnsinformasjon, bilder og tekst. Dessverre har dette ikke vært tilfellet for de fleste, og 
elevene har derfor ofte blitt møtte med et fagdashbord uten innhold eller med utdatert innhold. 
Vi er derfor overbevist om at den nye Fagoversikt-siden vil gi elevene et felles, lettfattelig og lett 
tilgjengelig startpunkt for fagene.  
 
I tillegg til den nye fagoversiktssiden introduserer vi flere forbedringer til fagene, helt på linje 
med den nye designfilosofien. Vi har for eksempel en ny undermeny for fag, som gir tilgang til 
de ulike seksjonene i faget du tidligere fant i menyen til venstre. 
 
Bilde 18: Den nye undermenyen for fag. 

 
 
Vi innfører også en ny ressursside for fag, med mappestrukturen for faginnholdet. 
 
Lærere kan legge ressurser og aktiviteter til et fag ved å bruke plussknappen øverst til høyre 
på siden eller direkte på Ressurssiden. Elementene er lagret i mapper på fagressurssiden, der 
de kan flyttes og håndteres på andre måter, men de viser seg for brukerne via Gjøremålslisten 
og Siste endringer-modulen på fagoversiktsiden. 
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Bilde 19: Fagressurssiden. 

 
 
 

Konsolidering av hierarkidashbord og prosjekter 
Vi introduserer den første versjonen av gruppekonseptet, og følger målet vi har om å gjøre viktig 
informasjon tilgjengelig for brukeren over hele itslearning, samt legge til rette for en god 
informasjonsflyt fra skoler og andre organisasjoner. Så langt er dette bare en ny organisering 
av eksisterende funksjonalitet flyttet til et nytt menyeelement.  
 
Nye itslearning kombinerer de gamle hierarkidashbordene og prosjektene til et enkelt element i 
den globale menyen: Grupper. Når du klikker på “Grupper”-elementet i den globale menyen, får 
du opp en rullegardinliste med hierarkidashbordene og prosjektene. Rullegardinlisten inneholder 
en kortliste med de siste oppdaterte dashbordene (2) og prosjektene (3). 
 
Bilde 20: Grupperullegardinen med dashbord og prosjekter. 
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Hvis du klikker på lenken “Se alt”, kommer du til en ny oversiktsside med alle dashbordene og 
prosjektene dine. På denne siden kan brukeren også opprette og styre prosjektene sine.  

Bilde 21: Full oversikt over alle dashbord, og prosjektstyringssiden. 

 

Nye hierarkidashbord 

Gjennom brukertestene ser vi at brukerne er usikre når det gjelder bruken av de ulike 
hierarkidashbordene og innholdet i disse. Bruken av samlet informasjon på dashbordene var 
spesielt problematisk. Informasjon om fag, fravær, orden/atferd og vurderinger var oppført i flere 
dashbord og tok derfor fokus bort fra informasjon fra distrikt, skole eller grupper for spesielle 
interesser. Brukeren måtte gå inn i mange neste identiske dashbord med forvirrende oppsett. 

For å redusere uklarheten, har vi lagt inn noen endringer i hierarkidashbordene: 

• Innholdsblokker med samlet informasjon (f.eks. fag, varsler og hendelser) kan ikke 
legges til i dashbordene. Denne informasjonen er nå alltid tilgjengelig via andre valg, 
dvs. rullegardinen for fag og i den personlige menyen. 

• Utforming med blokker til venstre er fastsatt. For å unngå at brukeren blir forvirret av 
mange ulike utforminger på tvers av de forskjellige dashbordene, har vi bestemt at vide 
blokker til venstre alltid skal brukes og ikke skal endres. 

• Innholdsblokken for nyheter er fast og kan ikke fjernes.  
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På nåværende tidspunkt finnes ikke flere endringer for eksisterende dashbord og 
innholdsblokker. Administratorer kan fremdeles opprette blokker som rikt innhold og bilder, og 
programtillegg kan fremdeles legges til et dashbord.  

Bilde 22: Det effektiviserte hierarkidashbordet. 

 

Prosjekter 

Prosjekter er lagt inn i den nye Grupper-menyseksjonen. Da det ikke finnes funksjonelle 
endringer i prosjekter, introduserer vi den nye navigasjonsstrukturen her: Menyen til venstre er 
fjernet, vi innfører en ny undermeny under prosjekt og en ressursside, og det er mulig å legge til 
nytt innhold direkte fra prosjektdashbordet ved å trykke på “+”-knappen øverst til høyre i bildet 
eller direkte på ressurssiden. 
 
Bilde 23: Den nye målsiden for prosjekt, der den nye undermenyen erstatter menyen til venstre. 
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Et nytt oppgaveverktøy 
Oppgaveverktøyet er den mest brukte aktiviteten i itslearning. I gjennomsnitt blir to millioner 
besvarelser levert hver måned. Ville det ikke være fantastisk hvis lærerne kunne dele 
oppgavene i Biblioteket?  
 
Vi innfører et helt nytt Oppgaveverktøy for nye kunder for Skolestart 2016. Eksisterende 
kunder fortsetter å bruke det gamle oppgaveverktøyet og bytter til det nye verktøyet senere 
dette skoleåret. 
 
Oppgaveverktøyet støtter mange måter å jobbe på. For eksempel individuelle oppgaver eller 
gruppeoppgaver, bruk av plagieringskontroll, anonym innlevering osv.  
 
I tillegg til å gjøre det mulig å dele en oppgave, har vi forenklet brukergrensesnittet. Handlinger 
som ikke er felles vil som standard ikke vises i grensesnittet. 
 

Bilde 24. Legge til en ny oppgave 

 

Det nye oppgaveverktøyet er det første verktøyet som bruker et nytt rammeverk for å legge til 
og tildele innhold i et fag. Rammeverket tilbyr generiske handlinger for alle verktøy, på en 
konsekvent måte. Handlingene omfatter å gjøre innhold synlig for elever (“aktivere”), koble 
kompetansemål og tilordne innhold til elever. 
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Bilde 25: En oppgave som er klar til å publiseres. 

 

 

Eksisterende kunder: Flytte til Nye itslearning 
Fra Skolestart 2016 blir Nye itslearning tilgjengelig for alle nye kunder. Vi vet imidlertid at noen 
av de eksisterende kundene er ivrige etter å ta det store skrittet sammen med oss fra starten, 
slik at de får fullt utbytte av Nye itslearning. Dette kan selvsagt la seg gjøre, og er noe vi 
oppmuntrer til. Noen av de eksisterende kundene har allerede hatt Nye itslearning aktivert fra 
tidlig i juni. 
 
Likevel er det noen ting eksisterende kunder må ta med i vurderingen før de flytter over til Nye 
itslearning. De følgende seksjonene viser hovedområdene som eksisterende kunder er nødt til å 
merke seg. 
 

1. Hierarkidashbordene er ikke lenger tilgjengelige fra målsiden. De er nå tilgjengelige 
under seksjonen Grupper, og innholdsblokker med samlet informasjon er ikke lenger 
tilgjengelige. 

 
2. Fagdashbordene erstattes av fagoversiktssiden. Denne siden støtter ikke 

innholdsblokker, og derfor vil følgende skje med eksisterende dashbord: 
 

• Alle innholdsblokker av typen “Opprett” (filbilder, avstemning, rikt innhold, RSS) fjernes 
fra grensesnittet. 

• Alle innholdsblokker med samlet innhold + programtillegg fjernes fra grensesnittet. 
• Gamle oppslag blir tilgjengelige på den nye fagoversiktssiden. 
• Gjøremålsliste og kalenderblokk blir ikke påvirket. 
• Itslearning-element i mapper, som Sider, Tester, Oppgaver osv. påvirkes ikke. 
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Hvor mye endringene påvirker eksisterende kunder, kommer an på i hvilken grad fag brukes om 
igjen. For deg som ønsker å beholde innhold fra gamle dashbord, foreslår vi at du lager en 
side og kopierer og limer inn innhold fra faget til denne siden før byttet. I nåværende 
situasjon må slike handlinger gjøres manuelt.  
 
Visning som valg i fag er ikke lenger tilgjengelig. Selv om noen av lærerne satte pris på denne 
funksjonen, ga det likevel ikke et fullstendig bilde av hvordan brukere oppfatter dashbord, og 
funksjonen ignorerte tilgangssystemet. I tillegg er den nye fagoversiktssiden nesten identisk for 
de ulike brukergruppene, slik at visning som annen bruker stort sett blir overflødig. 
 
For foreldre vil dashbord for barn ikke lenger være synlig på startsiden. Det har fått en godt 
synlig passering i den globale menyen. 
 
Ved bruk av Nye itslearning, er den nye hjemmesiden standard startside for alle brukere. Det vil 
likevel være mulig for administratorer å velge en annen startside gjennom å bruke profiler eller 
policyer. 

 
Hvis eksisterende kunder ønsker å bruke Nye itslearning, foreslår vi følgende: Vær sikker på at 
du forstår hva som skjer når et område flyttes til Nye itslearning. Kundekontakten din hos 
itslearning kan forklare både fordeler med å flytte og hovedpunkter som er verd å merke seg, 
som dashbordet, venstremenyen og fagoversiktssiden. 
 
 
De lokale teamene samarbeider med kunder for å bestemme når det er best å flytte over til Nye 
itslearning. Vi starter primært først opp med Nye itslearning for nye kunder som ikke har 
itslearning fra før. For de eksisterende kundene anbefaler vi å ta kontakt med support eller 
kundeansvarlig etter skolestart for avtale flytting til Nye itslearning.  
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4. Egendefinerte eller tilpassede tema  
Slik itslearning fremstår før skolestart 2016 finnes muligheten til å gjøre justeringer på utseendet 
og opplevelsen gjennom bruk av Tema/skins.  som omfatter egendefinerte eller tilpassede 
tema,  egendefinerte logoer og noen andre designvalg.  
 
For eksisterende kunder som ikke flytter til Nye itslearning, fortsetter vi støtte av alle 
eksisterende tema. 
 
Egendefinerte tema/skins: Eksisterende egendefinerte tema fortsetter å fungere som de har 
gjort for kunder som har kjøpt dem, med et par unntak: 
 

- Innholdsblokker har ikke lenger en annen farge for overskrifter  
- Vi fjerner området over hovedmeny med unntak av de som har en egendefinert logo. 

Dette gir verdifull skjermplass til brukerinnhold. 
 
For best mulig brukeropplevelse anbefaler vi kunder med området over hovedmeny og 
egendefinert logo å bytte til den mindre overskriften.  
 
Tilpassede Tema: Tilpassede tema (spesielle dyr, romfarttema osv) fortsetter å fungere som 
tidligere, inkludert ikon-versjonen.  

• Full overskrift: Kunder som ønsker det kan beholde den store overskriften. 
• Egendefinert logo: Kunder som bruker standard “skin” og har lastet opp egen logo, 

beholder denne. 

Merk deg at kunder ved bruk av noen av tema ikke får fullt utbytte av designendringene, da 
noen av designvalgene i den globale menyen overstyres av egendefinerte tema. Vi anbefaler 
derfor kundene som bruker SummerSky og kunder som fremdeles bruker den store overskriften 
å vurdere om de skal bytte til standard tema og den mindre overskriften slik at de får best mulig 
utbytte av den nye designen. 

 

Egendefinerte Tema/Skins og merkevarebygging i Nye 
itslearning  
Fremover kommer vi til å bruke designspråk, visuelle indikatorer og farger mer aktivt. Det betyr 
at vi må ha en annen tilnærming til hvordan kundene og brukerne kan merke og tilpasse Nye 
itslearning.  
 
Vi er likevel inneforstått med viktigheten av merkevarebygging for noen av kundene våre og 
muligheten for å tilpasse læreplattformen i noen av segmentene vi jobber i. Vi starter derfor opp 
et forskningsprosjekt for å avgjøre den beste veien fremover og hvordan vi skal kombinere 
behovet for merkevarebygging, egendefinering og tilpassing av itslearning med den nye 
brukeropplevelsen. Vi forventer å se resultatet av dette arbeidet i 3. og 4. kvartal 2016, og 
kommer tilbake med mer informasjon. 


