
VÄGLEDNING
Så genomför du undervisningen om din skola måste stängas

itslearning har skapat denna guide för 
att kunna hjälpa er i en situation där 
skolor måste stänga på grund av det 
pågående virusutbrottet.

På nästa sida finner du enkla tips som 
du och dina lärare kan använda för att 
genomföra undervisningen även om 
skolan är fysiskt stängd.



1. Be lärare och elever att ladda ner 
itslearnings app. Appen gör det enkelt för 
elever att hitta information, genomföra 
aktiviteter och ha en dialog med skolan 
och lärare. Appen finns i App Store och i 
Google Play.

2. Aktivera Massutskick för skolans ledning. 
Då kan skolledningen göra ett utskick som 
når hela skolan, eller grupper inom skolan. 
Detta är kostnadsfritt.

3. Kontrollera att 360o-rapporter är 
aktiverade. Då kan lärare enkelt följa upp 
elevernas aktivitet och framsteg även om 
de jobbar hemifrån.

Vad behöver administratörer 
förbereda?
Till att börja med behöver inte administratörer göra några speciella förberedelser för att 
undervisningen ska bedrivas i itslearning, men här är några tips som gör det enklare för 
lärare och elever att lägga upp och ta del av undervisningen hemifrån.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://itunes.apple.com/app/id951619066


Att vara borta från skolan är svårt för elever, men verktyg för online-
kommunikation har gjort det lättare att hålla kontakten. Eftersom itslearning 
följer riktlinjer för GDPR och sätter sina användares datasäkerhet främst, kan ni 
fortsätta att kommunicera på ett säkert sätt via itslearning.

Sex tips för   
online-undervisning

1. Nå ut med information till eleverna 
Med meddelandefunktionen kan du skicka individuella meddelanden eller starta 
gruppkonversationer med dina elever. Dessa ger push-notifieringar i mobilen. I 
meddelandefunktionen skriver du namnet på mottagaren. Du kan skicka till en hel 
undervisningsgrupp genom att skriva namnet på kursen i mottagarfältet.

2. Skapa en planering för lärande hemifrån 
Klicka på Planeringar i den aktuella kursen. Välj datum för planeringen och lägg in en 
beskrivning. Här kan du välja att filma eller spela in dig själv, utöver att skriva text eller bädda 
in innehåll från t ex Youtube. Välj befintliga resurser och aktiviteter, eller skapa nytt. (Se 
nedan för tips på innehåll) Har du tillgång till ett digitalt läromedel kan du enkelt bädda in 
länkar i planeringen så att elever kan gå direkt till sitt läromedel från planeringen. Eleverna ser 
automatiskt en planering med aktuellt datum när de går in i kursen. På detta sätt är det enkelt 
för eleverna att veta vad de ska göra. 

3. Använd verktyget Uppgift 
Med verktyget Uppgift kan du instruera eleverna att göra olika uppgifter som inte ska lämnas 
in. Du kan till exempel använda en Uppgift för att tala om för eleverna att de ska läsa vissa 
sidor i en lärobok eller räkna i matteboken. Eleverna kan markera Uppgiften som slutförd när 
de är klara och på så vis får du en bra översikt över hur långt de har kommit.

4. Video och ljud i Inlämningsuppgift 
Det är enkelt att jobba med muntliga aktiviteter även om skolan är stängd. Ge eleverna en 
Inlämningsuppgift och be dem att besvara den med hjälp av videoinspelaren. Du kan se och 
höra eleverna och ge dem återkoppling på Inlämningsuppgiften, med en egen videoinspelning 
om du så önskar.

5. Sök och dela i Biblioteket 
I huvudmenyn i itslearning hittar du Biblioteket. Här kan du söka efter färdiga, digitala 
lärresurser som du kan använda med eleverna. Sök på nyckelord och kolla in resultatet. Hittar 
du något du vill använda är det bara att klicka på Lägg till och välja kurs eller planering.

6. Följ elevernas progression 
I kurserna har lärare och elever funktionen 360o-rapporter. Dessa rapporter är användbara 
då du kan följa elevernas arbete och se vilka resurser och aktiviteter de är klara med och även 
skicka individuella uppföljningsmeddelande till dem.



Om itslearning
Vår lärplattform är designad för lärare. Vi har byggt 
tekniska lösningar som höjer kvaliteten på lärande 
och hjälper elever att nå sin fulla potential sedan 
1999. Från vårt huvudkontor i Bergen, Norge och 
Boston, MA, hjälper vi dagligen miljoner människor 
världen över. 

Om du vill läsa mer, gå till itslearning.com/se

Checklista

Ladda ner itslearnings app (Google Play eller App Store) 1

Ta fram en plan för online-lärande om din skola ska stängas2

Förse elever och föräldrar med tydliga instruktioner3

Skapa en samlingsplats för alla lektionsplaneringar och lärresurser4

Säkerställ öppna och fungerande kommunikationskanaler5

Kör ett övningsscenario med alla inblandade6

http://itslearning.com/se
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://itunes.apple.com/app/id951619066

