
Den 24 januari 2023 ordnas en  workshop i grunderna i 

Itslearning och användningen av verktygen Planeraren och 

Test.  

DEL 1: Itslearnings grunder  

kl. 08.30 - 10.00 

Introduktion i Itslearning och lärplattformens funktioner. Användar-

möjligheter samt utmaningar med Itslearning i skolans verksamhet 

diskuteras gemensamt. Deltagarna får instruktioner och handled-

ning i det egna arbetet med Itslearnings grunder, t.ex. skapa kurser, 

anslag, lägga till deltagare. Del 1 riktar sig till nybörjare och mindre 

vana användare. Deltagare från del 1 rekommenderas att även an-

mäla sig till del 2, som är en direkt fortsättning för att komma igång 

med lärplattformen tillsammans med elever.   

DEL 2: Nya planeringsverktyget 

kl. 10.15 - 12.15 

Presentation av planeringsverktyget och instruktioner i hur uppgifter 

och material kan tilldelas elever i Itslearning. Deltagarna ges tid att 

under handledning arbeta med planeringsverktyget och innehållet 

för eleverna. Här tangeras även hur uppgifter kan bedömas utifrån 

läroplanens mål. Del 2 riktar sig till deltagare från del 1 samt till an-

vändare med viss vana att arbeta med det ”gamla” planeringsverkty-

get och som vill bekanta sig med det nya.  

DEL 3: Testverktyget  

kl. 13.15 - 15.00 

Presentation av testverktyget i Itslearning och instruktioner i hur 

verktygets olika varianter av frågor kan användas för att bygga upp 

ett test. Deltagarna ges sedan möjlighet att under handledning 

skapa egna test. Del 3 riktar sig till användare med viss vana av Itsle-

arning och som vill bekanta sig med testverktyget. Del 3 lämpar sig 

även för de som deltagit i del 1 och 2.  Medtag egen dator.  
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för nya och vana användare 

 

 

 

Målgrupp: 

Nya och vana användare 

 

Tidsåtgång/tillfälle 

Ca 1,5 h + 2 h + 1,45 h 

 

Datum 

24 januari 2023 

 

Tid 

08.30 - 10.00 

10.15 - 12.15  

13.15 - 15.00 

 

Plats 

Ålands landskapsregering,  

mötesrum Rödhamn, 

ingång Lagtinget 

 

Föreläsare 

Erika Ståhlman 

 

I februari/mars 2023 plan-

eras också en workshop i 

verktyget IUP. Information 

och anmälan kommer i 

januari 

Sista anmälningsdag  19 januari 2023  

Anmälning via länken https://bit.ly/itslearningworkshop_jan23 

För frågor kontakta  Carola Eklund, carola.eklund@regeringen.ax eller  

Erika Ståhlman, erika.stahlman@gmail.com 
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