
360° Rapporter

• Kursdeltagare 360° rapporter

• Mentor 360° rapporter

• Meddelandefunktion
(Meddela från 360° rapporter)

• Sammanfattningar veckovis
(Sammanfattningar från 360° rapporter)



Kursdeltagare 
360° rapporter

Få studerande engagerade i 
sina framsteg för att motivera, 
informera och stödja 
individuellt lärande.



Studerande Lärare Skolledare

Studerande får möjlighet att få 
daglig information om sitt lärande

Studerande ser bara sina egna 
rapporter

Se alla eller utvalda rapporter –
Aktivitetet, Framsteg, 
Bedömningar

Högre grad av engagemang stöder 
och motiverar individualiserat 
lärande

Realtidssammanfattning av framsteg, 
aktivitet och bedömningar

Bättre engagemang med studerande 
på flera nivåer

Lärarna kontrollerar åtkomst, 
bestämmer vilka rapporter 
studenterna ser

Ta reda på vilka studerande behöver 
vilken typ av uppmärksamhet

Bättre inblick i vad som fungerar 
och vad som inte fungerar

Information om var att fördela 
resurser,

Förbättrad engagemang och 
resultat

Större grad av tillfredsställelse 
från föräldrar, lärare och 
studenter

Fördelar för:



Aktivitetsrapport

Kursdeltagare ser:
• Hur ofta de har besökt 

kursen
• Kommunikationsaktivitet
• Vecka för vecka 

förändringar i engagemang



Framstegsrapport

Få en översikt över:
• Generell progression i en kurs
• Kursinnehåll
• Slutförda uppgifter
• Resurser öppnade
• Aktiviteter utförda



Bedömningsrapport

Ta del av:
• Bedömningsgenomsnitt
• Bedömningstrend
• Prestationer på bedömningar

• Inlämningsuppgifter
• Tests
• Uppgifter



360° rapporter 
för mentor
• Holistisk inblick i studerandes framsteg

• Tillåter riktade akademiska stöd

• Se enbart dina mentorselever

• Ta del av informationen per studerande, 
kurs eller aktivitet, framsteg och 
bedömningar

• Jämför eleverna mot kursgenomsnittet

• Möjlighet att skicka meddelande till en eller 
flera av mentorseleverna

• Använd informationen som ett stöd i 
dokumentation



Meddela från
360° rapporterna

Skicka ett meddelande till en 
eller flera av kursdeltagarna

• Gruppmeddelande: Skicka 
från sammanfattande vyn

• Individuella meddelande: 
Skicka från individvyn

Konversation i realtid

Eleverna kan svara på 
meddelandena

Mentorer kan också skicka 
meddelanden från sina 360°
rapporter



Summeringar 
från 
360° rapporter

Håll reda på hur dina elever 
utvecklas

itslearning skickar lärare en 
regelbunden veckoöversikt

Information levereras som ett 
snabbmeddelande

Aktivera / avaktivera när som 
helst


