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Översikt 
Din vägg för kursen som du 
delar med dina elever.
• Längst upp hittar du 

ingångar till läromedlen 
som är utdelade i kursen.

• Visar uppdrag och inlägg i 
ordning, senaste överst.

Inlägg
Skapa och se inlägg i 
kursen. Med inlägg kan 
du till exempel meddela 
dina elever om aktuella 
händelser, ge läxor och 
länktips.

Genvägar
Här kan du lägga in 
genvägar direkt till en 
särskild del, t.ex. kapitel 
eller uppgift, ur ett 
läromedel i kursen.

Senast besökta
Automatiska snabblänkar 
till de arbetsflöden, kapitel, 
och bildberättelser som du 
besökt senast i kursen.

Läromedel
Här ser du de 
läromedel som är 
utdelade i kursen. Om 
du har dolt läromedlen 
från kursens översikt 
kan du här göra dem 
synliga igen.

Mina resultat
Dina egna svar på uppgifter, 
frågor och övningar i 
samtliga läromedel som 
ingår i kursen. Du kan 
filtrera, redigera och hantera 
dina resultat i uppgifter, 
diagnoser och läraruppgifter.

Granska
Här hittar du elevernas svar 
på uppgifter, frågor och 
övningar i samtliga 
läromedel som ingår i 
kursen. Du får en överblick 
och kan ge återkoppling till 
enskilda elever.

Kursinställningar
Gör inställningar för den 
specifika kursen:
• Ändra namn på kursen
• Lägg till/ta bort läromedel
• Lägg till/ta bort lärare och 

elever
• Lås/lås upp diagnoser
• Dölj/visa facit
• Välj språk för gränssnitt 

(svenska, engelska)
• Välj start- och slutdatum 

för kursen
• Reglera automatisk 

licenstilldelning
• Arkivera kursen

Läromedel
Snabba ingångar till det 
eller de läromedel som du 
valt att dela ut i kursen.

Du kan välja att dölja 
läromedlen från kursens 
översikt (och göra dem 
synliga igen från menyn 
”Läromedel” till vänster).

Uppdrag
Skapa, se och granska 
uppdrag i kursen. Med 
uppdrag i valfritt antal 
steg väljer du ut innehåll 
från läromedlen, 
anpassar och delar ut 
det till dina elever.

Tillbaka till kursen
Kursnamnet syns överst 
på sidan t.ex. om du 
trycker på en genväg eller 
ett uppdrag. Genom att 
trycka på kursens namn 
överst på sidan kommer 
du enkelt tillbaka till 
kursens översiktssida.
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