
Din guide till en 
digitaliserad lärmiljö



itslearning - vilka vi är
Vi har över 7 miljoner aktiva användare världen över. Vad är det 
som attraherar alla dessa förskolor, skolor och universitet att välja 
just itslearning som lärplattform?

För skolledare, lärare och elever är svaret enkelt...

Utformningen är modern och intuitiv!

• Enkelt att komma igång och att använda
• Användarvänlig navigering i plattformen
• Lätt att skapa planeringar och att bygga ett pedagogiskt innehåll i plattformen
• Tillgänglig var som helst, när som helst på alla typer av enheter

 
itslearning erbjuder ett brett utbud av funktioner som är skapade för att uppfylla 
dina önskemål. Med itslearning får du tillgång till alla verktyg från dag ett, såväl 
grundläggande som mer avancerade funktioner.  
 
En enkel guide till en intuitiv plattform, ta en titt på vad vi har att 
erbjuda...



Kommunikation 
Kopplar samman elever och lärare genom webbaserat lärande 

INTERN 
KOMMUNIKATION
Genom 
meddelandefunktionen 
kan lärare och elever 
föra dialog med varandra 
direkt  i plattformen.



AVISERINGAR 
Med aviseringar får du 
uppdateringar om viktiga 
händelser, exempelvis när 
en inlämningsuppgift blivit 
bedömd.



ANSLAG
Nyheter och 
uppdateringar, 
schemalagda eller direkta 
kan snabbt och enkelt 
kommuniceras ut till 
grupper av användare.

 

 “ Kommunikationsverktyget är 
fantastiskt, och plattformen 
erbjuder en fullständig 
översikt över alla mina kurser 
utan att behöva gå in på 
andra ställen och titta.”  

 



VIDEOKONFERENS 
Virtuella mötesrum för 
videokonferenser och 
textbaserad chat.

Möjlighet att integrera 
externa tjänster, 
exempelvis Zoom och 
Adobe Connect.


PROJEKT
En samarbetsyta där 
elever och/eller lärare 
kan samlas för att 
diskutera gemensamma 
intressen eller arbeta 
tillsammans på 
gemensamma projekt.


GOOGLE APPS OCH 
OFFICE 365
Lärare kan skapa 
dokument för samarbete  
i Google Apps och Office 
365 direkt i itslearning.

Samarbete
Samarbeta med en kollega eller en elev, för 
att stärka lärandet och öka måluppfyllelsen 



GRUPPARBETEN
Inlämningsuppgifter kan 
tilldelas individuellt eller 
till grupper av elever för 
gemensamma arbeten. 


BIBLIOTEK 

Lärare kan samarbeta 
och dela material med 
kollegor på sin egen 
skola, med lärare på 
andra skolor och/eller 
med samtliga användare 
i itslearning.


 “ itslearning ger mig tillgång till 
material, inklusive externa 
länkar, vilket ger mina elever 
den bästa möjliga grunden för 
att lyckas. Detta är särskilt 
viktigt när man arbetar med 
elever som känner sig osäkra 
på ett specifikt område.” 

 



Mobilt lärande 
En webbaserad digital lärmiljö 
finns tillgänglig överallt, när 
som helst och på alla enheter 

MOBILAPPEN
Med fullt stöd för Android 
och iOS fungerar itslearnings 
mobilapp på samtliga ledande 
mobila enheter. 

Stöd för aviseringar (push-
notiser) och pinkod för enkel 
inloggning efter den första 
autentiseringsprocessen.


RESPONSIV WEBDESIGN 
OCH UTFORMNING
Webbaserad SaaS service 
som fungerar på Mac- och 
Windowsdatorer, surfplattor och 
smartphones. 

Stöd för alla moderna webbläsare, 
inklusive Chrome, Firefox, Safari, 
Edge och Internet Explorer.

Responsiv design säkerställer 
tillgänglighet oberoende av 
plattform och skärmstorlek.

MOLNBASERAD 
PLATTFORM
99.9% tillgänglighet i en trygg 
och säker miljö med stöd från 
vår tekniska support.





Resurser och 
aktiviteter 
Använd multimediala verktyg 
för en interaktiv lärmiljö 

LADDA UPP FILER
Ett brett spektrum av 
material kan läggas 
till i kurser för att 
stötta lärande. Ladda 
upp filer och mappar 
från din dator, Google 
Drive, Dropbox eller 
OneDrive.

 

MULTIMEDIA  
Video och ljudfiler kan 
laddas upp och spelas 
direkt i itslearning.

Innehåll från externa 
källor så som Youtube, 
Vimeo och SoundCloud 
kan bäddas in i 
itslearning.

Video och ljud kan 
också spelas in direkt 
i itslearning för att 
stärka återkoppling och 
instruktioner.

 

OFFICE ONLINE
Word, PowerPoint, 
Excel och PDF-filer 
bäddas automatiskt in 
i itslearning för direkt 
åtkomst till redigering 
och visning, utan 
krav på licens eller 
lokal installation av 
Microsoft Office.

Lärare kan även skapa 
nya Office Online-
dokument från grunden 
i itslearning. 

 

INTERAKTIVA 
RESURSER
itslearning ger dig 
tillgång till resurser 
och aktiviteter med 
funktioner så som 
diskussionsforum, 
undersökningar, 
inlämningsuppgifter, 
självrättande tester och 
quiz till dina kurser. 

Stöd för inbäddning ger 
möjligheter att lägga till 
innehåll från tredje part 
så som Quizlet och Prezi.

 



Bedömning 
Genomför och återkoppla på 
uppgifter i en och samma plattform 

INLÄMNINGSUPPGIFT 
Inlämningsuppgifter 
kan genomföras och 
bedömas online. För 
både lärare och elever 
finns möjlighet att 
spela in ljud och bild, 
bädda in material samt 
bifoga filer. Lärare kan 
ge återkoppling och 
elever kan kommunicera 
direkt genom 
inlämningsuppgiftens 
gränssnitt.

Stöd för anonym 
inlämning och 
plagieringskontroll.



UPPGIFT
Dokumentera och 
bedöm aktiviteter som 
genomförts utanför 
itslearning.

Kommunicera läxor och 
hemarbeten.

Skapa ytor för samarbete 
med Google Apps eller 
Office 365.



TEST
Självrättande test med 
en mängd frågetyper 
kan användas som 
diagnosverktyg eller 
inlärningsstöd för 
exempelvis begrepp och 
glosor.

Stöd för ljud, bild och 
inbäddat material i både 
frågor och svar.



KOMMENTERA 
ONLINE
Elevers inlämnade 
uppgifter kan visas och 
kommenteras online 
direkt i plattformen.





 “Status och uppföljning gör att jag snabbt och enkelt 
kan överblicka och identifiera elever som kan vara i 

behov av anpassningar i undervisningen.”  

MATRISER
Använd matriser med 
kunskapskrav som 
stöd i en formativ 
bedömningsprocess.


LÄRANDEMÅL
Koppla syfte, 
centralt innehåll och 
kunskapskrav till kursens 
resurser, aktiviteter, 
planeringar och 
bedömningar.

Överblicka elevers 
utveckling i förhållande till 
kursens mål.

BEDÖMNINGS- 
ÖVERSIKT
Samtliga bedömningar 
för kursen samlas i 
bedömningsöversikten. 
 
Exportmöjligheter till 
Excel för vidare analyser.



E-PORTFOLIO
Kursspecifika och 
personliga portfolios 
kan skapas av elever 
och lärare för att dela 
arbeten och framsteg, i 
och utanför itslearning.


INDIVIDUELLA 
UTVECKLINGS- 
PLANER
Mentorer kan arbeta 
med elever och lärare 
för att skapa och följa 
mål för individuella 
utvecklingsplaner och 
kompetensutveckling.

 
BLOGG
Varje elev och lärare 
har tillgång till sin egen 
blogg för reflektion, 
med möjlighet att föra 
anteckningar som kan 
delas, även utanför 
itslearning.

 “ Vi upplever flera värden av 
vår investering i itslearning. 
Vår pedagogik och elevernas 
lärande har blivit mer 
individanpassat, särskiljer 
sig och är igenkännande.” 

Reflektion  
& utveckling
Arbeta med individanpassat lärande 
för att möta elevens behov  



 
Engagerade 
vårdnadshavare
Använd appen för vårdnadshavare 
när du är på språng 

STARTSIDA FÖR 
VÅRDNADSHAVARE
Vårdnadshavare får en 
detaljerad vy över alla sina 
barn på en plats.

Överblicka och stötta dina 
barn med deras hemarbeten 
och andra uppgifter. 

Tillgång till ePortfolios, 
individuella utvecklingsplaner 
och ämnes-, kurs-, och 
lektionsplaneringar.

Insyn i den formativa 
processen genom åtkomst 
till bedömningar och 
återkoppling från lärare.

APPEN FÖR 
VÅRDNADSHAVARE*

Kostnadsfri app för Android och iOS 
där vårdnadshavare får åtkomst till 
information om alla sina barn även om 
de går på olika skolor.

Enkel och säker åtkomst till 
information.

Håll dig uppdaterad om hemarbeten, 
händelser och meddelanden på din 
telefon.
*Kommande funktionalitet.

 

 “ När min son kommer hem 
från skolan, tar han sin dator, 
loggar in i plattformen och går 
igenom vilka uppgifter han 
har att göra. Jag som förälder 
kan också logga in för att se 
hur långt han har kommit, 
och få en bild av vilka 
framsteg han har gjort.”  



RAPPORTER PÅ 
KURSNIVÅ
Ett stort utbud av 
rapporter som ger 
lärare möjlighet att 
överblicka bland annat 
elevers framsteg, 
aktivitet i kursen samt 
kunskapsutveckling 
i förhållande till 
Skolverkets mål.

 

ADMINISTRATIVA 
RAPPORTER
Rapporter för 
inloggning, lagring 
och kursbesök finns 
tillgängligt i alla 
installationer av 
itslearning.

  

UTÖKAD 
RAPPORTERING
En samling rapporter 
som ger en översikt för 
skolledare och annan 
personal att ta del av 
de studerandes lärande 
och progression. 
Kursinnehåll och 
användning av läroplan 
samt lärandemål i 
kurserna.

 

SKRÄDDARSYDDA 
RAPPORTER
Med itslearnings utökade 
rapporter får du via vårt 
API även tillgång till vårt 
datalager som möjliggör 
egna rapporter.

itslearning kan även 
tillhandahålla skräddarsydda 
rapporter efter era 
önskemål och behov.

 

Rapportering
En helhetsöversikt för dina elevers 
framsteg och lärande



 “Att bedöma inlämningsuppgifter är en av mina 
favoritfunktioner i itselarning. Här kan jag se 
vem som inte har lämnat in sitt arbete och jag 
kan enkelt bedöma uppgifter utan att behöva ta 
stora pappershögar med mig hem.”  



Organisation
Dela och återanvänd planeringar 

KALENDER
Samlad vy för alla dina 
kursers kalendrar.

Personlig kalender.

Möjlighet till 
resursbokning.

Visar alla dina och dina 
elevers kursplaneringar.


REGISTRERING
Allokera och boka tider 
för olika resurser. 

Hantera mentorssamtal, 
grupparbeten, utflykter, 
föräldramöten osv.


PLANERINGS-
VERKTYGET
Låter lärare samarbeta 
i skapandet av 
detaljerade planeringar 
för specifika områden 
inom undervisning och 
inlärning. 

Koppla lärandemål 
direkt till enskilda 
lärresurser och/eller hela 
planeringar.

Eleven guidas stegvis  
genom planeringens olika 
moment.

 

 “För mig är planeraren 
en nyckelfunktion. 
Möjligheten att planera 
en lektion, tillknyta 
resurser och dela ut 
detta till flera olika 
klasser, under flera års 
tid, gör att jag sparar 
mycket tid.”  
 



Övriga tjänster
Med itslearning får du alltid det du behöver och lite till...

PLAGIERINGS-
KONTROLL
Spara tid vid 
rättningstillfället 
genom att integrera 
plagieringskontroll 
i itslearning som 
rapporterar potentiellt 
plagierat innehåll i 
elevers inlämningar.



TESTLÄGESLÄSARE
Valbart tillägg till 
testverktyget som “låser” 
användarens enhet under 
testet.  

Tillägget förhindrar 
att andra fönster eller 
applikationer öppnas 
innan testet är färdigt.

INTEGRERA
Oavsett om du vill dela 
information med era 
administrativa system 
eller andra system, ser vi 
till att det är möjligt.

Integrationer byggs efter 
era specifika behov. Vi 
arbetar nära er för att 
utveckla och leverera en 
integrationsplan.



SINGLE SIGN-ON
Vore det inte trevligt att 
genom en inloggning 
få tillgång till alla dina 
digitala tjänster? Genom 
användarkontot på din 
skola kan du få tillgång 
till itslearning, Microsoft 
Office 365 och Google 
Apps, närvarosystem, 
digitala läromedel m.m. 
 
Autentiseringsmetoder 
enligt rådande standard 
säkerställer att ditt 
lösenord lagras tryggt 
och säkert.





Om itslearning
Vi är Europas ledande lärplattform och grundades år 1999 som ett 

examensarbete av universitetsstudenter i Bergen, Norge. Kännetecknande för 
itslearning är en genuin vilja att underlätta för såväl lärare som elever, genom 

digitalt lärande. 

Med över 7 miljoner användare globalt är itslearning ett unikt pedagogiskt 
redskap i undervisnings- och lärandeprocesser, och bidrar till förbättrade 

resultat, enklare kommunikation och ökad individanpassning. 

Vi älskar kunskap.

För mer information, besök 
itslearning.com

itslearning AB, Djäknegatan 4, 211 35 Malmö I +46 40 627 04 90 I marketing.se@itslearning.com


