
Fokuser på resultatet, ikke verktøyet

• Microsoft Office 
Integrasjon

• Office Online

• One Drive

• Office 365



Microsoft Office Integrasjon

Klikk mindre. Undervis mer

• Spar tid

• Del ressurser enkelt

• Legg til ressurser fra OneDrive til
itslearning

• Arbeid i Office Online dokumenter
direkte inne i itslearning

◦Gratis

◦Behøver ikke Microsoft konto

• Legg til filer direkte fra MS Teams og
din skole sin SharePoint-konto

• Koble til Office 365 kontoen til
itslearning

• Ett klikk for å opprette en kopi av en
innleveringsoppgave for alle elever

◦Elever får en mal for sine innleveringer

◦Struktur og orden for lærerne

◦Raskere vurdering



Innebygget Office 
Online – Dele & 
Samarbeide

itslearning + Office Online:

• Gratis, ingen lisens nødvendig

• Driftes av itslearning

• Ingen lokal installasjon

• Vise/rediger i nettleseren

• Samarbeid i sanntid

• Færre klikk, mindre forvirring



itslearning + OneDrive/Office 365

Enkelt å sette opp:

• Du trenger kun å koble til
OneDrive/O365 en gang.

• Office 365 krever lisens

• OneDrive er en skytjeneste
som lar deg lagre, dele og
synke dine filer.

Legg enkelt til Office dokumenter til:

• Fag

• Planlegger

• Oppgaver

• Gjøremål

• Biblioteket



Ett inngangspunkt for alle Microsoft skytjenester



OneDrive + itslearning

Maler:

• Lag en separat kopi av et 
Office dokument for hver elev 
med kun ett klikk

• Elever får en mal/format for 
sine innleveringer

• Struktur og orden for lærere

• Vis/vurder direkte i 
innleveringsverktøyet

• Legg til kommentarer direkte i 
innleveringsdokumentet

• Støtter samarbeid og 
gruppeoppgaver



Lag en kopi– Office

Hva er det?

• Ett klikk for å lage en kopi av Office dokumentet til hver
elev inne i itslearning.

• Elevene jobber med oppgaven inne i itslearning.
• Lærere vurderer arbeidet direkte I itslearning ved bruk av

alt-i-ett vurderingsverktøyet.

Pedagogiske fordeler

• Støtter vurderingsprosessen.
• Alle elevene jobber direkte i svardokumentet.
• Gir studentene et veiledet rammekverk.
• Fremmer konsistens.

Fordeler - Lærer

• Enkelt og bedre arbeidsflyt.
• Ikke flere papirutdelinger.
• Bruk alle vurderingsfunskjonene i itslearning –

medelevvuridering, plagiatkontroll, grupper, etc.
• Varsling når innleveringer er klare til å bli vurdert.
• Alt-i-ett vurdering– vurdere direkte i itslearning.
• Ingen ned- eller opplasting av filer.
• Gi lyd-/video tilbakemelding.

Fordeler - Elev

• Blir varslet når oppgaven er tilgjengelig.
• Arbeid med oppgaven med ett klikk, direkte i itslearning.
• Automatisk lagring.
• Fortsett å jobbe fra der du sist avsluttet
• Ingen ned- eller opplastning, eller unnskyldninger som at 

hunden spiste oppgaven. 



Lag en unik kopi 
til hver elev

Lag en separat kopi til hver 
elev i klassen din

Knytte oppgaven til læringsmål

Aktiver plagiatkontroll eller
medelevvurdering



• Standardiserte 
arbeidsdokumenter: 
Bedre struktur

• Raskere vurdering

Enkelt for 
elevene å 
fullføre
oppgaven
direkte i
itslearning



Se hvor maler fungerer og hvordan du sparer tid



Alle “Aktive” 
O365 tjenester
er tilgjengelige

• Legg enkelt til filer direkte fra
MS Teams og din skole sin 
SharePoint.

• Forenkle bruken av Teams og
itslearning

• Gjør filer tilgjengelige for alle
deltakerne i faget


