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SLIK BRUKER DU ULIKE FUNKSJONER I IT’S LEARNING 

Slik oppretter du et nytt fag (f.eks for å dele med kolleger, trene på funksjoner etc.) 

1. Klikk på ”Fag” i den blå hjelpelinja øverst.  

2. Klikk på ”Legg til fag”-knappen 

3. Skriv inn tittel på fag. Klikk på lagre.  

4. ITL åpner nå ditt nye fag, og du kan redigere videre.  

Slik redigerer du et oppslag:  
1. Første gangen: Klikk på ”Legg til oppslag”-knappen. Andre gang: Enten klikk på ”Legg til 

oppslag” for å legge til et nytt oppslag, eller klikk på tittelen til det gamle oppslaget for å 

redigere det.  

2. Skriv inn / forandre tittelen på oppslaget. Skriv oppslagets beskjed i den store ruta.  

3. Vil du endre bokstavenes farge / størrelse, bruk knappene i hjelpelinja.  

4. Når du har skrevet ferdig, klikk ”Lagre”.  

Slik hyperlenker og setter du inn elementer inne i et oppslag:  
1. Vil du hyperlenke fra oppslaget til noe du har lagret i mappene til faget, marker ordet / 

ordene du vil hyperlenke fra. Klikk deretter på ”Sett inn”, scroll ned til ”Trepeker” og klikk på 

denne.  

2. I den nye ruta som kommer opp, finn objektet du vil hyperlenke til 

(Det kan være et word-dokument, en quiz, en oppgave etc – men det må allerede ligge i en 

av mappene). Klikk på dokumentet, så på ”Sett inn”.  

3. I oppslaget vil nå ordet du markerte ha blitt blått og understreket. Det betyr at en hyperlenke 

har blitt opprettet. Husk å klikke ”Lagre”.  

 

4. Vil du forandre bakgrunnsfargen til oppslaget? Klikk på den lille 

fargepaletten øverst til høyre på oppslaget, og velg en ny farge.  

 

5. Vil du hyperlenke til en nettside, markerer du ordet du vil hyperlenke og klikker på 

denne tasten. Deretter kopierer du inn adressa til nettsida (URL’en) i adressefeltet. Klikk så 

”OK”.  

 

6. Vil du sette inn et bilde, klikker du på ”Sett inn” og ”Bilde”. Du kan enten klikke på ”Last 

opp og sett inn”, hvis du har et bilde 

liggende i en av mappene dine, eller du 

kan klikke på ”Sett inn URL-adresse for 

bilde”, hvis du har funnet et bilde på internett som du vil bruke. Hvis du velger et bilde fra 

internett, sørg for at nettadressen slutter på .jpeg, .bmp, .png eller andre bildeformater, 

ellers vil det ikke virke. Når du har satt inn adressen, velg om du vil ha bildet til høyre eller 

venstre, og klikk på ”Sett inn bilde”. Hvis bildet er for stort, justér størrelsen ved å klikke på 

et av hjørnene og hold museknappen nede mens du drar bildet i riktig størrelse. Klikk til slutt 

på ”Lagre”.  
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7. Vil du sette inn en youtube-video i et oppslag, klikker du på ”Sett inn”, scroller ned til 

”Web 2.0-innhold” og kopierer inn adressa (URL’en) i adressefeltet. Klikk så ”OK”. Selve 

videoen blir ikke synlig i oppslaget før du har klikket ”Lagre”. Samme framgangsmåte gjelder 

for annet Web 2.0-innhold som TeacherTube, GoogleMaps, Flickr med flere.  

 

8. Vil du sette inn et lydopptak eller videopptak, klikker du på ”Sett inn” og ”Nytt 

lydopptak”. Da kommer det opp en liten innspiller-boks. Klikk på den røde knappen for å ta 

opp, klikk på firkantet knapp for å stoppe opptaket. Klikk på ”Sett inn”. Lydopptaket blir ikke 

synlig i oppslaget før du har klikket ”Lagre”. Samme framgangsmåte gjelder videoopptak. 

Pc’en din må ha webkamera for at du skal kunne ta opp en video av deg selv uten 

ekstrautstyr.   

 

9. Vil du sette inn en lenke til en side på NDLA, klikk på ”Sett inn” og velg ”NDLA. Da vil 

NDLA åpne seg i et nytt vindu, og du kan finne fram til siden du vil lenke til. Når du har funnet 

den, klikk på ikonet nederst på siden.  

Lenken blir ikke synlig før du har klikket ”Lagre”.  

 

10. Vil du sette inn en lenke til et klipp fra NRK Skole,  

klikker du på ”Sett inn” og ”NRK Skole”. Da vil NRK Skole åpne seg i et nytt vindu. Finn fram til 

klippet du vil sette inn, og klikk deretter på dette ikonet som ligger til høyre på siden. Lenken 

blir ikke synlig før du har klikket ”Lagre.  

 

Slik legger du til en ny innholdsblokk 
1. På fagsida, øverst til høyre, klikk på ”Legg til innholdsblokk”.  

2. Velg hva slags innholdsblokk du vil legge til. Du kan velge disse 

(dette kan variere litt fra bruker til bruker - du kan legge til flere ved å klikke «Bla gjennom 

App-bibliotek, nederst):  

Kort forklaring på hva 

innholdsblokkene er:  

Atekst: Digitalisert artikkelarkiv 

fra norske papiraviser.  

Atekst søkeboks: Boks som lar 

deg søke direkte i Atekst fra ITL.  

Avstemning: Du stiller spørsmål, 

elevene stemmer.  

Bilder: Sette inn bilde.  

Filer: Sette inn filer.  
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NDLA: Sette inn innhold fra NDLA direkte, så elevene slipper lete etter side.  

Nbdigital søkeboks:  Søkemotor for Nasjonalbiblioteket. Gir deg mulighet til å gå videre bil 

bokhylla.no, der bøkene er lagret digitalt.  

NRK Skole: Sette inn tv-programmer fra NRK Skole. Noe begrensa hvilke programmer som er 

relevante for språkfag, men verdt å prøve.  

Pekere: Sette inn en peker / lenke til en nettside.  

Rikt innhold: Sett inn en kombinasjon av bilder, tekst og lenker. Kan foreløpig ikke sette inn Web 2.0-

innhold her, dessverre.  

RSS: Sett inn en RSS-feed, for eksempel fra en nettavis. I boksen du setter inn, får du lenke til de 

nyeste artiklene i kategorien du har valgt.  

Vil du se etter flere app’er til å sette inn, klikk på denne: 

3. Avhengig av hvilken type innholdsblokk du velger, vil neste trinn variere. For bilder, pekere, 

NDLA og NRK Skole, se forklaring under forrige hovedoverskrift. For Atekst søkeboks og 

Nbdigital søkeboks trenger du bare å klikke ”Sett inn”. For Avstemning og Rikt innhold, se 

punkt 6 og 7.  

4. Når du har opprettet en ny innholdsblokk, kan du flytte den dit du vil ha den ved å klikke på 

den og dra den i rett posisjon. Vil du forandre bakgrunnsfargen gjør du det på samme måte 

som beskrevet under punkt 4 under forrige hovedoverskrift.  

5. For RSS-feeder, gå til en nettavis eller nyhetsside på nettet. Klikk på et «tema», f.eks her, 

Guardians nettside om «Environment». Se etter 

det oransje RSS-ikonet.  

Når du klikker på ikonet, kommer 

du til en oversiktsside over RSS-feeder som 

har med dette temaet å gjøre. Du kan enten 

kopiere adressa i URL-feltet øverst, eller du kan 

søke til høyre, for å begrense hvilken RSS-feed 

du vil «abonnere» på. Legg URL’en inn i RSS-feltet i 

It’s Learning, og velg hvor mange «elementer» du vil 

ha i oppslaget ditt (5 er mer enn nok).  
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Slik lager du en avstemning: Klikk på ”Legg til innholdsblokk” og ”Avstemning”. Da får du opp 

dette bildet:  

 

 

Her skriver du tittel 

Her skriver du 

spørsmålet 

Her skriver du 

svaralternativer 

Her legger du til flere 

svaralternativ 

Her velger du hvem 

som skal se resultatet 

av avstemninga, og 

når 

For å velge disse to alternativene også, må du scrolle litt ned.  

 

Når du har satt inn tittel, spørsmål og spørsmålsalternativer, klikker du på ”OK”. Boksen med 

avstemninga vil da stå øverst til venstre på fagsida. Vil du flytte den, klikker du på den og drar den dit 

du vil ha den. Selve kakediagrammet blir ikke synlig før du selv har stemt!  

Slik setter du inn en innholdsblokk med rikt innhold: Klikk på ”Legg til innholdsblokk” og ”Rikt 

innhold”. Da får du opp dette bildet:  

 

Skriv inn tittelen her 

Skriv inn tekst her 

 

Sett inn bilde her 

Sett inn lenke til 

nettside her 

 

Klikk OK når du er 

ferdig 
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Slik bruker du en «side» i It’s Learning 
 

For å lage en side, klikk på «Legg til» i margen til venstre, og deretter på «Legg til side». 

 

Deretter, gi siden et navn ved å klikke på overskriften (Ny side). Nå er du klar til å enten legge til stoff 

selv, eller å gi elevene tilganger til å gjøre dette. Hvis du vil endre på oppsettet, klikker du på «Endre 

oppsett» - og da kan du bestemme om sida skal ha en eller to spalter, for eksempel. Du setter inn 

elementer ved å klikke på Legg til innholdsblokk, og du 

redigerer elevenes tilganger ved  

å klikke på Rediger tilganger. Skal elevene ha muligheten til 

å legge til stoff, må du først gi dem tilgang til det. Klikk på 

Rediger tilganger, og deretter på Vis en detaljert oversikt 

over tilganger. Da får du opp denne ruta:  

For at elevene skal kunne legge noe inn på sida, må de ha en grønn V under «Rediger». Dette endrer 

du ved å klikke på Rediger tilganger (avansert) oppe til høyre. Da får du opp denne ruta:  

 

Klikk i «boksen» under rediger, på linja med Elev og lagre. Nå har alle elevene tilgang til å redigere 

(legge inn elementer) på denne sida.  

Elementene elevene (og du!) kan legge inn er 

disse:  
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Slik legger du til Planleggeren  
Planleggeren er et verktøy for å lage digitale uke/måneds/halvårsplaner. Den ligger litt godt skjult i 

It’s Learning - men det ER mulig å finne den! Gjør slik:  

Inne i det faget du vil bruke Planleggeren, klikk på «Innstillinger». 

I den neste ruta, klikk på «Fagegenskaper og funksjoner». 

 

Da får du opp en stor meny. Finn ruta der det står 

«Planlegger» og huk av i denne ruta. Scroll deretter 

ned og klikk på «Lagre».  

Du vil nå se at Planleggeren  

har lagt seg som et eget «punkt» 

under «Faginnhold» i margen 

til venstre:  

 

Nå kan du begynne å legge inn stoff i Planleggeren.  
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Slik bruker du Planleggeren 
Når du klikker på ikonet for Planleggeren, får du opp en arbeidsside som ser slik ut:  

 

 

Her gir du 
leksjonen navn. 
F.eks «Kapittel 1». 
Klikk på «Legg til 
Leksjon» for å 
starte. 

Her beskriver du 
hva måla eller 
aktivitetene for  
leksjonen er, f.eks 
kompetansemål 
eller hva som skal 
vurderes 

Her avgrenser 
du leksjonen  - 
du kan endre 
dette senere 
hvis det tar 
lengre eller 
kortere tid enn 
forventa.  

Her skriver du 
inn hvor mange 
undervisningsti
mer denne 
«leksjonen» skal 
ta.  

Her hyperlenker 
du til 
dokumenter du 
har lagt til i ITL, 
og også notater, 
internettsider 
og liknende. 

Her hyperlenker du 
til tester du har lagt 
i ITL  

 

I tillegg, hvis du har aktivert Kompetansemåla i It’s Learning, kan disse nå lett legges til hvert emne du 

legger inn i Planleggeren. Du kan ta vekk kolonner og legge til 

andre, slik det passer deg. For å  gjøre det, klikker du på 

«Planleggerinnstillinger» øverst til høyre.  

 

Du kan velge hvilke kolonner du vil ha med i Planleggeren her, 

ved å huke dem av - og også om enkelte kolonner bare skal 

være synlig for lærer og ikke elever.  

 

En hurtigredigeringsfunksjon finnes på 

selve arbeidssida også, klikk på 

firkanten her,  

og kryss av for hvilke 

funksjoner du vil ta vekk / 

legge til.  

 

 

For å redigere de ulike kolonnene, må du bare klikke på dem, og 

skrive inn det du vil. For «Ressurs» og «Aktivitet», får du opp en meny av hvilke elementer som er 

tilgjengelige for disse kolonnene.  
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 En Planlegger kan dermed se slik ut på arbeidssiden (for læreren) når du er ferdig med å redigere et 

par uker:  

På fagsida i It’s Learning, som elevene ser, vil samme planlegger se slik ut:  

Her er temaene for denne «leksjonen» 

Her er måla for «leksjonen» 

 

Her er ressursene vi skal bruke 

 

Her er en refleksjonstekst som skal leveres 

inn underveis  

 

Det er mulig å eksportere / importere en 

Planlegger, for eksempel fra ett skoleår til 

det neste. Klikk i så fall på «Importer / 

eksporter» i hjelpelinja og følg instruksene 

derfra. Får å få med alle ressurser og 

aktiviteter, må disse også kopieres fra ett fag 

til et annet, og det er mulig du må legge dem 

inn igjen på nytt når du kopierer et fag.  

Dette er bare en kort oversikt over 

Planleggeren, for mer detaljert info, se It’s Learnings hjelpesider:  

https://www.itslearning.com/help/nb-NO/ApplicationHelp_Left.htm#CSHID=1042|StartTopic=Content%2FCourses%2Flesson_planner.htm|SkinName=HTML Help Window 

https://www.itslearning.com/help/nb-NO/ApplicationHelp_Left.htm#CSHID=1042|StartTopic=Content%2FCourses%2Flesson_planner.htm|SkinName=HTML Help Window
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Nettvideoer som forklarer ulike funksjoner i ITL:  
 

It’s Learning sin youtube-side: http://www.youtube.com/user/itslearning?feature=watch  

Slik legger du til oppslag og notater i ITL: http://youtu.be/kBh0ABwlJUI  

Slik leverer du lydopptak i ITL: http://youtu.be/QsoZpjXp740  

Slik bygger du opp et dashbord på ITL: http://youtu.be/Pty4-QYuXto  

Slik legger du til innholdsblokk & Atekst søkeblokk, avstemning etc: http://youtu.be/fsiIy66NiGU  

Slik bruker du Atekst i ITL: http://youtu.be/C1ESg4GR27M  

Slik bruker du NRK Skole i ITL: http://youtu.be/ehTe8A8DV3s 

Slik legger du til innhold fra NDLA: http://youtu.be/5omghXq9Gv8  

Slik setter du inn ulike videoer i ITL: http://youtu.be/T_m1VzMHjKA  

Slik legger du til kompetansemål i fagene: http://youtu.be/LzFpAX8HKDI  

Slik legger du inn en PPT-presentasjon i ITL: http://youtu.be/aTAszEWWisA  

Slik legger du til RSS-feeds i ITL: http://youtu.be/QlTY3prSxSc  

Slik bruker du Planleggeren i ITL: http://www.youtube.com/watch?v=QsoZpjXp740  
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