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Hva er itslearning? 

Itslearning er en nettbasert læringsplattform som ble etablert i Bergen i 1999. Den fungerer som et 

klasserom på internett der elever, ansatte og foresatte kan dele informasjon og kommunisere. 

Itslearning har nå millioner av brukere i mange europeiske land og brukes av både grunnskoler, 

videregående skoler og høyere utdanning. Nettverket krever pålogging og er lukket for andre enn 

brukere. 

Itslearning støtter læringsprosesser, nye læringsformer og gir elever kontroll over egen læring. 

Itslearning er en arena for kommunikasjon og samarbeid, samt et verktøy for administrasjon, 

evaluering og oppfølging av elever. Man kan bl.a. tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev på 

en helt annen måte enn før. Vestby kommune tok i bruk itslearning for fullt ved skolestart august 

2012, og følger en sentral milepælsplan for implementering. Denne kan du se utdrag fra på 

kommunens hjemmesider. 

 

Hva kan elevene bruke itslearning til? 

 Itslearning skal følge elevene gjennom både barneskolen og ungdomsskolen. Hver elev har tilgang til 

en oppslagstavle og ulike fagmapper på sitt trinn.  

- Levere oppgaver 
- Ta tester.  
- Jobbe med prosjekter og samarbeide med 
andre elever. 
- Kommunisere med andre brukere av 
itslearning. 

- Skrive inn i ulike diskusjonsforum (opprettet i 
itslearning). 
- Følge faglenker. 
- Jobbe med prosessorienterte dokumenter. 
- Lese og/eller laste ned planer. 
- Motta info fra skolen.

 

Hva kan lærerne bruke itslearning til? 

- Legge ut planer og info til elevene.  
- Kommunisere med elever og foresatte. 
- Samarbeide og kommunisere med andre 
lærere.  
- Lage tester og lese testresultatet direkte i 
itslearning.  
- Legge ut pekere (lenker).  

- Legge ut og motta oppgaver.  
- Legge ut forklaringssekvenser som kan 
forklare et emne trinnvis. 
- Bruke ulike måter å kommunisere på: tekst, 
bilder, lyd, video.  
- Opprette diskusjonsgrupper.  
- Jobbe med mappevurdering. 

 
Hva kan foresatte bruke itslearning til? 

- Kommunisere og samarbeide med skolen. 

- Motta og lese info fra skolen. 

- Følge med på egne barns skolearbeid. 

- Gå inn i egne mapper for foreldre 

 

Velkommen inn i fremtidens skole!                


