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Skapa klassrum
När du har loggat in och aktiverat ditt läromedel kan du som 
lärare skapa klassrum. I ditt klassrum kan du skapa konton till nya 
elever och aktivera läromedel åt eleverna. Du kan också dela ut 
uppdrag och följa elevernas aktivitet. Ett smidigt hjälpmedel i din 
undervisning – både för dig och för dina elever. 

Skapa klassrum
1. Välj Skapa nytt klassrum.
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2. Ge klassrummet ett namn.
3. Markera det läromedel du vill skapa ett klassrum till.
4. Välj Skapa.

Du har nu skapat ett klassrum!

Lägg till elever i klassrummet
Nästa steg är att lägga till elever. Antingen kan du som lärare lägga till elever i klassrummet 
eller så kan eleverna själva gå med. 

 
Lägg till elever som redan har ett konto på Studentlitteratur:

Importera elever från ett av dina tidigare klassrum.

1. Gå in under Elever. 
2. Fäll ut Lägg till elever. 
3. Välj Importera elever från ett klassrum. 
4. Välj det klassrum i listan som du vill hämta elever från.  
5. Gå vidare genom Välj och importera. 
6. Elevöversikten uppdateras med de elever som är kopplade till klassrummet.
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Koppla elever till klassrummet

1. Gå in under Elever. 

2. Fäll ut Lägg till elever.

3. Välj Koppla elev till klassrummet. 

4. Sök efter eleven. Skriv antingen in användarnamn eller e-postadress för att hitta de 
elever du vill koppla. 

5. Välj Hitta elev(er).

6. Om du sökt på användarnamn visas det elevkonto som har det exakta 
användarnamnet. 

7. Om du sökt på e-post kan du få ett eller flera elevkonton i din lista. Markera det/de 
elevkonton du vill koppla till klassrummet.

8. Kontrollera för-, efternamn och e-postadress eller användarnamn för att säkerställa 
att det är rätt elev du kopplar till ditt klassrum. 

9. Välj Lägg till.  
Elevöversikten uppdateras med de elever som är kopplade till klassrummet. 

Skapa konto åt elever som inte tidigare har konto på Studentlitteratur:

1. Gå in under Elever i huvudmenyn.

2. Fäll ut Lägg till elever. 

3. Välj Skapa konton åt nya elever. 

4. Skriv in elevens för- och efternamn, en e-postadress samt önskat användarnamn  
och lösenord. 

5. Om du vill så kan användarnamn och lösenord skapas automatiskt när du skrivit  
in alla elever. Lämna kolumnerna Användarnamn och Lösenord tomma och  
lägg till alla elever först. Välj Skapa användarnamn och lösenord automatiskt  
så fylls fälten i. 

6. Kryssa i rutan att du som lärare har behörighet att godkänna personuppgiftsvillkoren 
alternativt rutan som låter eleverna själva godkänna personuppgiftsvillkoren 
(exempelvis om skolan inte inhämtat tillstånd från föräldrarna för yngre elever  
eller om eleverna är äldre). 

7. Välj Skapa konto.
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Så här går eleverna själva med i ditt klassrum:

1. Försäkra dig om att eleverna har aktiverat det aktuella läromedlet i sin bokhylla. 
2. Visa klassrumskoden med hjälp av projektor och tavla eller skicka den via e-post till 

dina elever. Du hittar klassrumskoden i bokhyllan på ditt klassrumskort (bild A). 
3. Eleven går in på på sitt namn i sin bokhylla och väljer sedan Gå med som elev i 

klassrum (bild B). 
4. Eleven skriver in klassrumskoden och väljer Gå med i klassrum.

Eleven är nu ansluten till ditt klassrum och du kan följa elevens aktivitet bland 
läromedlets övningar.

A) Här finns klassrumskoden. Visa 

alternativen med pilen till höger 

om klassrumskoden och välj Visa 

som helskärm eller Visa som 

e-post. 

B) Så här ser det ut i elevens 

bokhylla. 
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Lägg till lärare till klassrummet
Om du vill kan du ansluta fler lärare till klassrummet.

Så här gör du:

1. Gå in i ditt klassrum och välj Lägg till lärare i vänstermenyn.
2. Ange e-postadress till den lärare som du vill bjuda in till ditt klassrum.  

Skriv ett personligt meddelande och välj Skicka inbjudan. 
3. Läraren får en inbjudan i sin inkorg inom ett par minuter. 
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Ändra klassrumsnamn eller ta bort klassrum
Om du vill ändra namn på ett klassrum, eller ta bort klassrummet helt, kan  
du göra det i din bokhylla. 

Visa alternativen med de tre lodräta punkterna i högra hörnet på klassrumskortet 
och välj Ändra klassrumsnamn eller Ta bort klassrum. 
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Överblicka klassrummet, 
eleverna och deras konton
Klassrummets olika funktioner ger dig en smidig överblick 
över elevernas aktivitet och deras konton. Du kan också se 
läromedlets samlade övningar – ett bra underlag om du vill 
skapa uppdrag åt klassen!
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Startsida

När du öppnar ett klassrum kommer du till en startsida. Till vänster ser du antal elever 
och lärare som är kopplade till klassrummet. Du ser vilket läromedel som är valt och du 
kan även byta mellan olika läromedel i en serie. Från klassrummet kan du också öppna 
elevböcker samt lärarhandledning om du har dessa produkter aktiverade i din bokhylla.

Mitt på startsidan ser du klassrummets aktiva uppdrag. Ett uppdrag är en tidsbestämd 
uppgift som du som lärare skickar ut till alla eller några av dina elever. 

Till höger ser du om du har några nya meddelanden från dina elever. Du ser också när 
dina elever har skickat in ett uppdrag.

Om du behöver hjälp hittar du vanliga frågor och svar samt kontaktuppgifter till vår 
kundsupport genom att klicka på ditt namn längst upp till höger. 
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Klassens uppdrag

Under Klassens uppdrag får du en översikt över samtliga uppdrag som du har skapat.

Under Publicerade hittar du de uppdrag som du har gjort tillgängliga för eleverna. 
Aktiva uppdrag är de uppdrag eleverna har tillgång till och där slutdatum ännu inte 
är passerat. Under Slutdatum passerat hittar du de uppdrag som har varit aktiva. 
Kommande är de uppdrag som du kan ha förberett och schemalagt för framtida 
publicering.

Under Utkast hittar du uppdrag som du har påbörjat men inte publicerat.

Under Arkiverade hittar du de uppdrag som du har arkiverat.
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Läromedlets övningar 
Genom att välja Läromedlets övningar ser du läromedlets samtliga övningar.  
Här kan du se hur många elever som har påbörjat eller gjort klart övningarna i ett 
visst kapitel eller en viss övning. Gå in på en enskild övning för att se mer detaljer.

Innan eleverna har påbörjat en övning är stapeln grå. Sedan visas det med ljusblått 
vilka elever som påbörjat övningen och med mörkblått vilka som har gjort klart. 

På övningskortet finns också en länk som öppnar den aktuella övningen.
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Elever

Under Elever kan du lägga till och administrera eleverna i ditt klassrum.  
Du får också en översikt över deras aktivitet. 

Koppla elever till klassrummet genom Lägg till elever. Har eleverna redan konto på 
Studentlitteratur kan du lägga till eleverna med hjälp av deras användarnamn eller 
e-post. Välj då Koppla elev/er. Vill du kan du hämta in eleverna från ett annat av dina 
klassrum. Välj då Importera elever från ett klassrum. 

För nya elever som inte tidigare arbetat med Studentlitteraturs digitala läromedel 
behöver du skapa konto. Välj Skapa konton åt nya elever. 

Eleverna behöver det digitala läromedlet i sin bokhylla för att kunna arbeta i det.  
Du aktiverar elevens läromedel genom att välja Aktivera produkt. 

I översiktsvyn ser du antal gjorda övningar och antal klara uppdrag.  
Du ser också senaste inloggningen. Du kan själv välja det tidsintervall du vill använda 
för att se data.

Genom att gå in på elevens namn visas elevkortet där du får mer specifik information 
kring vilka övningar och vilka uppdrag som eleven har gjort.
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Elevkort

Genom elevkortet får du mer specifik information om eleven. Klicka på elevens namn 
för att komma till elevkortet. 

Här ser du vilka uppdrag och övningar eleven påbörjat och gjort klart. Du kan även se 
status för elevens aktiveringskod. 

Du kan också se elevens kontouppgifter som användarnamn och e-post. Om eleven 
är under 12 år kan du som lärare återställa elevens lösenord vid behov. 

Bläddra mellan elevkorten med pilarna. På flikarna visas:

Tidslinje – elevens senaste aktivitet i kronologisk ordning. 

Uppdrag – vilka uppdrag som eleven håller på att arbeta med och vilka som är 
inlämnade. 

Övningar – vilka övningar som eleven håller på att arbeta med och vilka som är klara.
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Skapa uppdrag
I klassrummet kan du skapa tidsbestämda uppgifter till alla 
eller några av dina elever, så kallade uppdrag. Uppdragen kan 
användas till exempelvis läxor eller veckouppgifter. Du som 
lärare har också möjlighet att skicka påminnelse när slutdatum 
närmar sig. 

Så skapar du uppdrag: 
1. Välj Klassens uppdrag i menyn.
2. Välj därefter Lägg till uppdrag. 
3. Ge uppdraget en titel.
4. Beskriv vad eleverna ska göra. 
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5. Nu lägger du till det innehåll som uppdraget ska ha. Uppdragen kan du fylla med  
olika typer av innehåll: 

• Från boken – här hittar hittar du det material som finns i elevens digitala läromedel.  
   Du kan välja specifika övningar från det kapitel ni arbetar med, välja sidor från 
   elevboken som eleven ska läsa – allt som eleven har i sin digitala elevbok.  

• Extern länk – ge eleverna en länk till material på nätet som de ska läsa, titta på eller 
   fundera kring.  

• Öppen fråga – formulera en egen fråga till eleverna som de svarar på direkt  
   uppdraget. Du ger frågan en titel och skriver eller spelar in frågan till eleverna. Dina 
   elever kan välja att antingen skriva eller spela in sina svar. Du kan förbereda för din 
   rättning genom att skriva ett par punkter som du vill att eleverna ska nämna. Eleverna 
   kan inte se ditt exempelsvar utan detta är för att underlätta din rättning. 

Du kan alltid justera innehållet i uppdraget genom att flytta deluppgifterna, redigera eller 
ta bort dem.

6. Nu ska du välja vem som ska få detta uppdrag. Visa elevlistan med Välj elever. Du kan 
markera alla eller välja en eller flera elever som ska få detta uppdrag.
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Hur ser eleverna uppdragen?
Eleverna ser de aktiva uppdragen längst upp på startsidan i sitt läromedel. 
De kan även se alla sina uppdrag via Uppdrag i vänstermenyn. 
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Så här utför eleven uppdraget: 

1. Eleven klickar på uppdraget för att öppna det.
2. Via listan kan eleven gå direkt till de olika deluppgifterna i uppdraget.
3. Eleven markerar själv när en del eller hela uppdraget är klart och lämnar  

in till läraren. 

Eleven kan från det specifika uppdraget skicka ett meddelande till dig som lärare. 
Eleven skriver eller spelar in sitt meddelande och klickar på Skicka.  
Du ser elevens meddelande på klassrummets startsida. 
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Inskickade uppdrag

När en elev har lämnat in ett uppdrag kan du se resultat på självrättande övningar,  
rätta eventuella öppna frågor och skicka feedback till eleven.  

Gå in på uppdraget och välj den elev vars uppdrag du vill titta på. Om allt ser bra ut 
kan du godkänna uppdraget och skicka feedback till eleven. Om eleven råkat lämna 
in uppdraget innan det var klart, kan du välja att inte godkänna det och skicka tillbaka 
uppdraget till eleven. Välj någon av de fördefinierade feedbackfraserna eller skriv en 
egen kommentar. Du kan också välja att spela in din feedback. 

Eleven ser att du skickat feedback på startsidan i sitt läromedel och kan gå in i 
uppdraget och läsa dina kommentarer.
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Skicka påminnelse
När du har ett aktivt uppdrag ser du som lärare det på din startsida. Här ser du också 
vilka elever som har klarmarkerat allt i uppdraget, vilka som har påbörjat uppdraget och 
vilka som ännu inte har börjat arbeta med uppdraget. Du kan skicka en påminnelse till 
dina elever – kanske när slutdatum är nära. Du kan skicka påminnelse till de elever som 
har status Påbörjat eller Ej påbörjat.

Så här gör du: 

1. Välj Mer bredvid uppdraget och därefter Skicka påminnelse.
2. Skriv ett meddelande till dina elever och välj de elever du vill skicka påminnelse till. 
3. Avsluta med Skicka påminnelse.

Eleven får nu en påminnelse i sitt digitala läromedel.


