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Genom 
itslearning finns 
flera olika vägar 
till att öka 
elevers 
delaktighet

När elever kan påverka 
sin skolgång ökar deras 
motivation för skolarbete. 
De får bättre skolresultat 
och ökar sin demokratiska 
kompetens.

www.skolverket.se

Några exempel på hur elever kan vara mer delaktiga i det 
digitala klassrummet:

• Kommunikation med lärare och andra deltagare genom 

Anslag, Meddelanden och Diskussionsverktyget

• Omröstning i verktyget Sida

• Utvärderingar av kurser och moment genom att 

använda Undersökning

• Möjligheten att förbättra sin förståelse av betygskrav 

genom Kamratbedömning

• Elevledda utvecklingssamtal och reflektioner



Kommunicera
Anslag, meddelanden och gruppchat



• Genom Anslag kan 
lärare och elever 
kommunicera kring till 
exempel läxor och 
uppgifter.



• Genom att 
skicka 
meddelanden 
kan lärare och 
elever 
kommunicera 
med varandra 
eller med hela 
grupper. Hela 
konversationer 
syns till exempel 
på elevens 
profilkort.



Man kan välja att skicka 
individuella 
meddelanden eller att 
starta en 
gruppkonversation.



Diskutera och utvärdera
Diskussion, omröstning och undersökning



• I en skriftlig 
diskussion kan alla 
elever komma till tals. 
I texteditorn kan de 
länka till filmer och 
text och starta nya 
diskussionstrådar. 





• Läraren kan se hur 
mycket varje elev har 
deltagit i 
diskussionen. 



I 360-rapporten går 
det också att se hur 
delaktig en elev är i 
kursen.



Genom att lägga en 
omröstning i ett 
innehållsblock i 
resursen Sida, kan 
lärare få snabba svar 
från elever.





•Genom att genomföra 
en utvärdering av kurs 
eller moment kan 
lärare låta elever 
komma med 
synpunkter och vara 
med i utformningen 
av kursen. Ett sätt är 
att använda 
Undersökning.







Elevledda utvecklingssamtal
Inlämningsuppgift och IUP



Lärare på en skola kan 
tillsammans ta fram en 
formulering för att 
hjälpa eleven att 
utvärdera sitt arbete i 
kursen. 
Inlämningsuppgiften 
kan finnas i en mallkurs 
så att alla lärare enkelt 
får tillgång till den.

Lärare på en skola kan 
tillsammans ta fram en 
formulering för att 
elever, i en 
inlämningsuppgift, ska 
få hjälp att utvärdera 
sitt arbete i kursen. 
Inlämningsuppgiften 
kan finnas i en mallkurs 
så att alla lärare enkelt 
får tillgång till den.



När eleven har gjort 
utvärderingen av sitt arbete 
kan läraren göra en 
bedömning med 
bedömningsskala eller 
matris samt välja att ge ett 
kort svar i feedback-rutan 
eller att starta en diskussion 
med eleven.



I en individuell 
utvecklingsplan kan 
eleven ges tillfälle att 
fortlöpande reflektera 
över de mål som satts 
upp tillsammans med 
mentor under 
utvecklingssamtalet.



Kamrat-
bedömning

• Elever lånar idéer av sina kamrater för att utveckla sina 
svar och lägga till ny information.

• Elever blir medvetna om textens syfte när de bedömer 
andras texter, vilket bidrar till en förbättring av deras 
egna texter.

• Elever får en ökad förståelse för bedömningskriterierna 
när de själva ska tillämpa dessa.

• Läraren sparar tid då eleverna har hunnit komma 
längre med sin text innan läraren ska bedöma den.



• Genom att läraren 
väljer Kamratrespons
vid skapandet av en 
inlämningsuppgift 
delas kopior av 
elevernas inlämningar 
ut automatiskt och 
slumpmässigt till det 
antal elever man 
väljer.



• Eleven kan se vilka 
texter som finns att ge 
respons på och vilken 
respons hen har fått 
på sin text. Det går 
bra att koppla en 
matris till uppgiften 
om man vill.



• Eleverna kan fylla i 
matrisen och skriva en 
kommentar till sina 
klasskamrater.





Samarbete i kursytor och i 
länkade dokument



Läraren kan ge särskilda 
behörigheter till elever 
så att de kan lägga till 
eget innehåll i en 
mapp. T ex Test eller 
Undersökning. 



Genom att ge elever behörighet att redigera och 
skriva kan de skapa exempelvis test och 
undersökningar till varandra i utvalda mappar. 
Läraren kan också lägga till ett Office Online 
dokument som elever får rättigheter att 
redigera.



• I en uppgift kan 
man tilldela olika 
kursgrupper 
varsitt dokument 
där deltagarna 
kan jobba 
tillsammans med 
till exempel ett 
manus för en 
muntlig 
redovisning. 



I uppgiften har läraren 
då tillgång till elevernas 
manus och kan bedöma 
deras muntliga 
redovisning, på ett 
ställe i itslearning.
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