
Varje elev förtjänar bästa möjliga förutsättningar 
Engagera varje elev samtidigt som du arbetar strukturerat efter läroplan och kunskapskrav. 
Med itslearning kan alla lärare skapa kurser anpassade efter sina elever och sina 
elevgrupper, ge förutsättningar för att underlätta kommunikation och samarbete samt 
stötta eleverna så att de utifrån sina behov ska nå så nära kunskapskraven som möjligt.

Fokus på pedagogik
Med itslearning blir det enklare att arbeta efter 
olika pedagogiska metoder i undervisningen. 
I itslearning finns det verktyg som stöder 
pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, 
universalanpassat lärande, kollegialt lärande, 
formativ bedömning, flipped learning och 
många fler.  

Kommunicera
itslearning hjälper lärarna att kommunicera 
med eleverna. Genom itslearning är det enkelt 
att lägga upp anslag, skicka meddelanden till 
grupper eller enstaka elever, samt ge eleverna 
en lista med uppgifter att göra inom en viss 
tid. Lärare kan använda Planeraren för att 
kommunicera kring förväntningar och mål, 
lägga ut innehåll i ett flertal format samt boka in 
aktiviteter i kalendern. 

Planera
Genom Planeraren kan lärare koppla lektioner, 
resurser, aktiviteter och bedömningar till 
kunskapskraven och dessutom lägga till innehåll 
från biblioteket. Genom Planeraren får eleverna 
automatiska informationsuppdateringar 
som även länkas till mobilappen. Lärare kan 
samtidigt lägga in och arbeta med pedagogiska 
planeringar och välja när de vill göra dem synliga 
för eleverna.

Dela
Genom itslearnings bibliotek kan användare 
dela resurser med enstaka kollegor, hela skolan, 
kommunen eller alla som använder itslearning. 
Resurserna kan användare skapa tillsammans 
med andra och märka med nyckelord. Det är 
också möjligt att kopiera resurser, samarbeta i 
delade kurser och följa en användare som skapar 
material.

Bedöma
I itslearning kan lärare koppla bedömningar 
till kunskapskraven, arbeta med matriser, och 
ge eleverna återkoppling och framåtsyftande 
kommentarer.  Återkoppling kan ges via text, ljud 
eller video.
Lärare kan också skapa test med 10 olika 
frågetyper, inklusive sant/falskt, flervalsfrågor, 
frågor med flera korrekta svarsalternativ, korta 
svar, öppna svar, “fyll i det tomma fältet-frågor”, 
välj från en lista, para ihop, sortera och klicka på 
fält i bilden. Bedömningar kan inkludera ljud, 
video och bilder, samtidigt som  lärare kan tillåta 
omtagningar samt följa upp och bedöma arbete 
som görs utanför plattformen, off-line.

Personanpassa
Lärare kan personanpassa instruktioner genom 
att dela ut resurser eller aktiviteter till enskilda 
individer eller grupper. Det är också möjligt 
att analysera prestationer utifrån individens 
kunskapsnivå och mål samt använda anpassade 
aktiviteter för att ge eleverna personanpassade 
uppgifter. Lärare kan dessutom låta eleverna 
tillsammans skapa innehåll, undervisa och 
bedöma varandra och analysera resultat.
Elevernas inflytande och röst i klassrummet 
kommer bäst fram genom undersökningar, och 
diskussionsforum. De kan dessutom välja på 
vilket sätt de vill presentera t.ex. en uppgift.

Valet av enhet
Tack vare den responsiva designen kan en 
komplett version av itslearning användas på 
samtliga enheter, vare sig det gäller en dator, 
läsplatta eller en mobiltelefon. Mobilappen 
som finns för iOS och Android möjliggör 
direktkommunikation och notifieringar. 

“ För mig är itslearning 
som en livlina. Den ger 
mig möjlighet att enkelt 
nå och bemöta alla mina 
elever.” 

Petronella Ekström,  
Lärare 
Risbergska skolan, Örebro
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“ Jag har använt många 
lärplattformar, inklusive 
Google och Blackboard.  
itslearning är så mycket 
bättre än dem. Jag 
har kunnat förändra 
min undervisning och 
använder idag mig 
av metoder såsom 
flipped classroom och 
projektbaserat lärande.” 

itslearning är samlingspunkten för att hantera och 
strukturera upp undervisningen. itslearning är 
plattformen där man skapar och tillgängliggör 
kurser, uppgifter, bedömningar och mycket mer. Med 
itslearning i din kommun, skola eller organisation 
kan alla arbeta effektivt, samarbeta och 
kommunicera med varandra - på ett och samma 
ställe. En plattform som fungerar bra på de flesta 
mobila enheter. 

Områden där itslearning stödjer lärandet

Kommunicera 
• Undersökningar (interna eller externa)
• Sammankopplade diskussionsforum
•  Meddelandesystem
• Kalender för aktivitets- och resursbokning
• Föräldraportal

Planera / Bedöma 
• Anpassningsbar planerare
• Standardiserade matriser
• Uppgifter
• Test med 10 frågetyper
• Förloppsrapporter utifrån kunskapskraven
• Stöd för att följa upp off-line aktiviteter
• Rapporter om elevernas utveckling
• Säker testlägesläsare (Valfri)

Personanpassa 
• Anpassad aktivitet
• Bädda in innehåll från andra webbsidor
• Anpassningsbar kurssida
• Grupper för olika indelningar, grupparbeten 
eller nivåer
• Innehåll skapat av eleverna

Flexibla verktyg 
• Registreringsverktyg
• Plagiatkontroll (Valfri)
• Integrerad ekvationsredigerare
• Inspelningsfunktion för ljud och
   bild i alla delar av plattformen
 

Dela 
• Dela kursen som en mall (push  och pull
   funktionalitet)
•  Dela kurser i siten eller i en gemensam 
kurskatalog

Val av enhet/format 
• Responsiv design
• Mobilapp (iOS, Android)
• Ladda upp filer och länkar
 •  Se och redigera Office dokument  

via Office Web Apps
 • Ladda upp eller länka GAFE dokument
 •  Integrera med Google Drive och OneDrive
•  Stöd för LTI-baserade verktyg och resurser
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