Så här loggar du in i ItsLearning
(Steg 1) Börja med att logga in i webbläsaren Chrome

1. Öppna Chrome på datorn.
2. Klicka på Profil
uppe till höger.
3. Logga in på Google-kontot.
4. Användarnamn är din mailadress.
5. Mailadress för elever är förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se
6. Första gången du loggar in använder man sig av lösenordet: Nrk+födelsedata. Alltså
NrkÅÅMMDD
7. Svara ja på frågan om länkdata och acceptera synkronisering

(Steg 2) Du är nu inloggad i Chrome. Hitta till itslearning:
Enklast är nu att du går till denna adress https://komvuxnorrkoping.itslearning.com/.
Alternativt så går du till komvux.norrkoping.se, sedan Elev och klickar på länken till
itslearning

På nästa sida kan du se hur man loggar in (Steg 3).

(Steg 3) Nu kan du logga in till itslearning
1. Inloggad i webbläsaren Chrome går du till adressen:
https://komvuxnorrkoping.itslearning.com/index.aspx
2. Klicka på ”Logga in med Skolfederation”

3. Välj sedan Google

4. Där efter bör du bli automatiskt inloggad
5. Om det (punkt 4) inte stämmer kommer du hit
(se bild nedan)

6. I det fallet loggar du in enligt första instruktionen (Steg 1, från punkt 4)

OBS! detta sker inte alltid. Eventuellt blir du uppmanad att skriva en e-postadress. Skriv då in
en e-postadress som du använder.

Du kommer nu till en informationssida
Klicka på start eller kurser för att se dina kurser

Klickar du på Kurser kan du välja kurs och klickar du på Start får du upp lite mer information
från dina kurser. Här väljer du sedan vilken kurs du vill se.

Nu är du inne i kursen. Klicka på Innehåll för att se hela kursens innehåll.
Vid frågor kontakta din lärare genom meddelande i ItsLearning.

Ändra personliga uppgifter i itsLearning


Logga in i itsLearning



Klicka på ditt namn och sedan Dina inställningar



Klicka på Ändra information



Kontrollera din e-postadress.



Lägg in en bild. Klicka på överför fil för att lägga in en bild. Bilden letar du sedan efter
genom att Bläddra till den plats där du har sparat den i datorn. Klicka sedan på
Överför fil.

 Skriv in övriga uppgifter som du vill dela med dina kurskamrater (telefon och adress)

Aviseringar
Du kan få meddelanden/aviseringar skickade till din e-post. Då det kommer nya uppgifter i
en kurs och då ny anslag skapas. Önskas detta gör då följande (tänk på att du först måste ha
angett den e-postadress som du använder, se ovan)
Först klicka här
Sedan här

Sedan väljer du Aviseringar

Börja med att klicka på Aktivera
Sedan bockar du i de Aviseringar du önskar.
Glöm inte att klicka på spara!

