
Din guide til en  
ledende digital 
læringsplattform 



itslearning: Hvem er vi?
Vi har over 7 millioner aktive brukere over hele 
verden. Hva er det som gjør at alle disse skolene og 
universitetene velger akkurat itslearning? 

For skoleledere, lærere og elever er svaret enkelt…

• Grensesnittet er moderne, fleksibelt og intuitivt
• Det er enkelt å komme i gang og bruke
• Brukervennlig navigasjon
• Lett å planlegge og bygge et pedagogisk innhold 
• Tilgjengelig hvor som helst, når som helst og på alle enheter

 
itslearning tilbyr et bredt spekter av funksjonalitet og er laget med dine 
behov i tankene. Med itslearning får du tilgang til alle verktøy fra dag 
en, både grunnleggende og mer avanserte funksjoner.

Ta en titt på funksjonene som gjør at vi skiller oss ut 
og se hva vi kan tilby… 



Kommunikasjon
Knytter elever og lærere sammen via webbasert læring.  

INTERN 
KOMMUNIKASJON
Gjennom 
meldingsfunksjonen 
kan lærere og elever 
kommunisere med 
hverandre direkte i 
plattformen.



NOTAT  
Automatiserte varsler 
gir brukeren beskjed om 
viktige hendelser som 
for eksempel at en av 
oppgavene dine er blitt 
vurdert. 



OPPSLAG
Nyheter og oppdateringer, 
planlagt frem i tid eller 
i nåtid, kan enkelt og 
raskt kommuniseres til en 
gruppe brukere. 

 

 “ Kommunikasjonsverktøyet 
er fantastisk, og plattformen 
tilbyr en fullstendig oversikt 
over alle mine fag uten at jeg 
trenger å lete andre steder.”  

 



VIDEOKONFERANSE 
Virtuelle møterom for 
videokonferanser og 
tekstbasert chat. 

Mulighet for å integrere 
eksterne tjenester som 
for eksempel Zoom og 
Adobe connect. 


PROSJEKT  
Et sted hvor elever 
og lærere kan samles 
for å diskutere felles 
interesser eller 
samarbeide om felles 
prosjekter. 


VIA GOOGLE APPS  
OG OFFICE 365
Lærere kan opprette 
dokument og 
samarbeide i Google 
Apps og Office 365 
direkte i itslearning.

Samarbeid
Samarbeid med kollegaer og elever for å 
forbedre læringsutbyttet og måloppnåelsen. 



GRUPPEARBEID 
Oppgaver kan gis 
til enkeltelever 
eller til grupper for 
samarbeidsprosjekter.  


BIBLIOTEK

Lærere kan samarbeide 
og dele ressurser med 
lærere på sin egen 
skole, med lærere på 
andre skoler og/eller 
med samtlige brukere i 
itslearning. 


 “ itslearning gir meg tilgang til  
materiale, inkludert eksterne 
lenker, noe som gir mine 
elever best mulighet for å 
lykkes. Dette er spesielt viktig 
når man jobber med elever 
som er usikre på spesifikke 
områder.” 

 



Mobil læring
Et webbasert digitalt 
læringsmiljø tilgjengelig overalt, 
når som helst og på alle 
enheter.  

MOBILAPPEN
Med støtte for Android og iOS 
fungerer itslearning sin app på 
alle ledende mobile enheter. 

Støtte for pushmeldinger 
og pinkode for enkel 
innlogging etter den første 
autentiseringsprosessen.


RESPONSIV WEBDESIGN 
OG UTFORMING 
Webbasert Saas service 
som fungerer på Mac- og 
Windows-maskiner, lesebrett og 
smarttelefoner. 

Støttes på alle moderne 
nettlesere, inkludert Chrome, 
Firefox, Safari, Edge og Internet 
Explorer. 

Responsiv design sikrer god 
brukeropplevelse uavhengig av 
plattform og skjermstørrelse. 

SKYBASERT  
99.9% tilgjengelighet i et trygt 
og sikkert miljø med støtte fra  
vår tekniske support. 





Ressurser  
& aktiviteter
Bruk multimediaverktøy 
for en interaktiv 
læringsopplevelse.

LASTE OPP FILER
Et bredt spekter av 
materiale kan legges 
til i fag for å støtte opp 
om læringsprosessene.  
Last opp filer og 
mapper fra din lokale 
maskin, Google 
Drive, Dropbox eller 
OneDrive.

 

MULTIMEDIA  
Video og lydfiler kan 
lastes opp og spilles av 
direkte i itslearning. 

Innhold fra eksterne 
nettsider som Youtube, 
Vimeo og SoundCloud 
kan legges inn på siden. 

Video og lyd kan spilles 
inn direkte på siden for 
å gi tilbakemeldinger, 
instruksjoner og 
veiledning. 

 

OFFICE ONLINE 
INTEGRASJON
Word, PowerPoint, 
Excel og PDF-filer er 
automatisk innebygd på 
siden for øyeblikkelig 
tilgang og redigering 
uten lokal installasjon 
av Microsoft Office. 

Lærere kan også 
opprette Office 
Online-dokumenter 
fra grunnen av inne i 
plattformen. 

 

INTERAKTIVE 
RESSURSER
Som lærer kan du 
fylle fagene dine 
med et bredt spekter 
av aktiviteter som 
diskusjonsforum, 
undersøkelser, 
oppgaver, selvrettede 
tester og quizer.

Støtte for innbygging 
gjør det mulig å 
legge til innhold fra 
tredjepartsverktøy som 
Quizlet og Prezi.

 



Vurdering
Svar på oppgaver, vurderinger og 
tester i en og samme plattform. 

 OPPGAVE
Oppgaver kan lages, 
gjennomføres og 
vurderes online. For 
både lærer og elev er 
det mulig å spille inn 
lyd og video, bygge inn  
tredjepartsverktøy, og 
legge til filer. 

Lærere kan gi 
tilbakemelding som 
elevene kan respondere 
på.

Støtte for anonym 
innlevering og 
plagieringskontroll.



GJØREMÅL
Dokumenter og 
vurder aktiviteter som 
gjennomføres utenfor 
itslearning. 

Kommuniser lekser og 
hjemmearbeid. 

Lag områder for 
samarbeid med Google 
Apps eller Office 365.



TEST/QUIZ
Selvrettede tester 
og quizzer med et 
bredt spekter av 
spørsmålsformat.

Støtter bruk av lyd, bilde 
og innebygget materiale i 
både spørsmål og svar. 



KOMMENTERE 
ONLINE
Elevers innleverte 
arbeid kan vises og 
kommenteres online 
direkte i plattformen. 





 “Status og oppfølging  gjør at jeg  raskt og enkelt får 
overblikk og kan identifisere elever som kan  

ha behov for tilpasset undervisning.”  

TABELLER
Lag tabeller for 
læreplanmål for å 
støtte en formativ 
vurderingsprosess.


LÆREPLANMÅL
Koble læreplanmål 
til fagets ressurser, 
aktiviteter, planer og 
vurderinger. 

Få overblikk over 
elevenes utvikling og 
hvordan de ligger an i 
forhold til målene. 

VURDERINGS- 
OVERSIKT
Alle vurderingene fra 
faget samles i vurderings-
oversikten.  
 
Eksportmuligheter til  
Excel for videre analyse. 



E-PORTFOLIO
Fagbasert og personlig 
portfolio kan lages 
av elever og lærere 
for å dele arbeid og 
fremskritt, i og utenfor 
itslearning.


INDIVIDUELLE 
UTVIKLINGS- 
PLANER
Mentorer kan jobbe 
med elever og lærere 
for å lage og følge 
mål for individuelle 
utviklingsplaner og 
kompetanseutvikling.

 

 
BLOGG
Hver enkelt elev og 
lærer har sin egen 
blogg for refleksjon, 
læringsjournal og 
deling. 

 “ Vi opplever flere verdier av 
vår investering i itslearning. 
Vår pedagogikk og elevenes 
læring har blitt mer 
individtilpasset, differensiert 
og gjenkjennbar.”  

 

Refleksjon  
og utvikling
Jobbe med individtilpasset læring for  
å imøtekomme behovene til eleven. 



Engasjerte  
foresatte
Bruk foreldre-appen  
når du er på farten. 

STARTSIDE FOR 
FORESATTE
Foresatte får oversikt over 
alle sine barn på ett sted.

Få overblikk og støtt dine 
barn med lekser og andre 
oppgaver. 

Tilgang til ePortfolioer, 
Individuelle læreplaner og  
fagplaner.

Innsyn i den formative 
prosessen gjennom 
tilgang til vurderinger og 
tilbakemeldinger fra læreren.

FORELDRE-APP
Gratis Android eller iOS app 
hvor foresatte får tilgang til 
informasjon om alle sine barn 
selv om de går på ulike skoler. 

Enkel og sikker tilgang til all 
informasjon.

Hold deg oppdatert på lekser, 
hendelser og meldinger via 
din telefon. 

 

 “ Når sønnen min kommer hjem 
fra skolen, tar han fram pc-en 
sin, logger på itslearning og 
ser hva han har i lekse. Som 
forelder kan jeg også logge 
på og se hvor lang han har 
kommet og få en oversikt 
over fremgangen hans.”  
Forelder



RAPPORTER PÅ  
KURSNIVÅ
Et stort utvalg av 
rapporter som gir 
lærere et overblikk 
over elevens fremgang, 
aktivitet i faget samt 
kunnskapsutvikling 
basert på læreplanmål.

 

 

ADMINISTRATIVE 
RAPPORTER
Standard rapporter 
for innlogging, lagring 
og besøk i fag er 
tilgjengelig på siter.

  

UTVIDET 
RAPPORTERING
En samling rapporter 
som gir skoleledere 
og annet personale 
mulighet til å ta del 
i elevenes læring og 
progresjon. Faginnhold, 
bruk av læreplan samt 
læreplanmål i faget. 

 

SKREDDERSYDDE 
RAPPORTER
Med utvidet 
rapportering får du 
via vårt API tilgang 
til datalager som  
muliggjør egne 
rapporter. 

itslearning kan også 
skreddersy rapporter 
etter deres ønsker og  
behov. 

 

Rapportering
En helhetlig oversikt over  
elevens fremgang og læring. 



 “Rapporteringsverktøyet er et av mine 
favorittverktøy i itslearning. Her kan jeg se hvem 
som ikke har levert inn leksen sin og enkelt 
vurdere oppgaver uten å måtte ha med store 
rettebunker hjem.”  



Planlegging
Del og gjenbruk planer    

KALENDER
En samlet oversikt over 
alle dine fag i samme 
kalender. 

Personlig kalender.

Muliggjør ressursbooking.

Viser alle planer for 
fagene dine.  


REGISTRERING
Alloker og book tider for 
ulike ressurser.  

Håndter mentorsamtaler, 
gruppearbeid, 
foreldremøter osv. 


PLANLEGGER
Lar lærere samarbeide 
når de lager planer for et 
spesielt emne.

Koble læreplanmål 
direkte mot relevante 
ressurser og/eller hele 
planer. 

Elevene ledes steg for 
steg igjennom de ulike 
elementene i planen. 

 

 “For meg er planleggeren 
avgjørende. Muligheten 
til å planlegge timer, 
inkludere ressurser og 
dele dette med flere 
klasser, over flere år, gjør 
at jeg sparer mye tid.”   
 



Øvrige tjenester
Med itslearning får du alt du trenger og litt til...

PLAGIERINGS- 
KONTROLL
Spar tid ved vurdering 
av skolearbeid med  
integrert plagiatkontroll 
i itslearning, som 
rapporterer om potensiell 
plagiering av innhold i 
elevenes innleveringer. 



PRØVEMODUS- 
NETTLESER
Valgfritt tillegg til 
testverktøyet som “låser” 
elevenes enhet mens de 
tar testen. 

Forhindrer at andre 
nettleservindu eller 
applikasjoner åpnes 
innen testen er fullført. 

INTEGRASJON
Om du vil dele 
informasjon med ditt 
administrative system 
eller andre system, sørger 
vi for at det er mulig. 

Integrasjoner gjøres 
etter behov. Vi jobber 
tett med dere for å 
utvikle og levere en 
integrasjonsplan. 



SINGLE SIGN-ON
Ville det ikke være fint 
å ha tilgang til alle dine 
digitale tjenester via en 
innlogging?

Via brukerkontoen på 
skolen din får du tilgang 
til itslearning, Microsoft 
Office 365 og Google 
Apps.  

Autentiseringsmetoder 
i henhold til gjeldende 
standard sørger for at 
passordet ditt lagres 
trygt og sikkert.  





Om itslearning
itslearning ble utviklet av en gruppe med 

dataingeniører ved Høgskolen i Bergen og er i dag 
Europas ledende læringsplattform. 

Selskapet ble grunnlagt i 1999 og vår visjon 
er at effektiv bruk av teknologi skal bedre 
skolehverdagen både for lærere og elever. 

Med over 7 millioner bruker verden over 
er itslearning et unikt pedagogisk verktøy i 

undervisnings- og læreprosesser, og bidrar til 
forbedret resultat, enklere kommunikasjon og økt 

individuell tilpasning. 

Vi elsker kunnskap.

For mer informasjon, besøk: 
itslearning.com

itslearning AS, Solheimsgaten 7D, 5058 Bergen


