Instruktioner till elever som använder Vklass
1. Gå in på Vklass.
2. Gå till ”Mitt konto”.
3. Lägg in din e-postadress. Detta är viktigt, annars får du inte de e-postmeddelanden
som din lärare kan skicka ut.
4. Ta bort ditt mobilnummer om du inte vill att det ska synas för alla, alternativt klicka i
rutan ”Visa bara för vänner”.
Du kommer åt dina kurser och pedagogiska planeringar så här:
1. Tryck på ”Mina kurser”, välj den kurs du vill titta på.
2. Då kommer du till ”Info”-fliken. Här hittar du grundläggande information och nyheter
om kursen.
3. Gå till fliken ”Utbildningsmaterial” och välj ”Pedagogisk planering”.
4. Läs informationen om vad kursen/momentet innehåller.
5. Titta genom vilka filer som ev är upplagda för momentet.
6. Läs genom matrisen för att se vad du förväntas kunna när momentet är över.
7. Under ”Elevlogg” kan du kommentera, få bedömningar, göra anpassningar och annat
kring kursen. Det här ser bara jag och du.
8. Under ”Prov, läxor och inlämningar” ser du vilka arbeten som ska lämnas in under
momentet. Titta på respektive beskrivning för att se vilken deadline respektive uppgift
har.
Du lämnar in en uppgift så här:
1.
2.
3.
4.

Klicka på kugghjulet till höger på sidan.
Välj ”Lämna in en uppgift”
Välj kurs.
Välj inlämningsuppgift om du vill/kan, annars skriver du lämpligen vad det är för
uppgift i rutan ”Titel på arbete”.
5. Skriv kommentar i Kommentarsrutan om du vill.
6. Klicka på ”Välj fil”.
7. Välj ”Spara”.
Bedömning av lästa arbeten
1. Du får en notis vid fliken ”Händelser” (längst upp på sidan). Klicka på fliken.
2. Då kommer du till din inlämnade uppgift som är kommenterad. Den kan vara:
• Kommenterad i slutet av sidan under ”Diskussion”.
• Kommenterad i ett nytt dokument under det dokument du lämnat in
• Betygsatt/Bedömd
För att se alla dina bedömningar och resultat, gå till den kurs du vill titta på. Klicka på
”Resultat-fliken” och ”Mina resultat”.

