Startsidan
Inloggning

Beställ en kurs

Navigationsruta
I denna ruta hittar du
det mesta du söker.
Länkarna förändras
beroende på var du är
i systemet

Kurskategori att klicka på
Kurser att klicka på
Information

Kurssidan
Navigationslista
Se var du är och ta en genväg dit du vill

Din profil
Se alla dina kurser.
Ändra din profil.
Byt lösenord.
Logga ut.

Navigationsrutan
Se var du är och ta en
genväg dit du vill

Min startsida
Se alla dina kurser

Symboler för
progression
Klicka här
eller i
kursspalten
för att öppna

Symboler för forum
Ställ en fråga och få svar
eller sök bland frågor och
diskussioner

Symbol för föreläsning
Öppnas i nytt fönster

Symbol för Kunskapstest

Betyg
Se dina resultat

Besvara ett antal frågor. Du har tre
försök på dig att komma upp i 80%
rätt som är vårt kurskrav. Du bör
plugga på lite till om du missar ett
försök.

Rutan kryssas
automatiskt i när du
öppnat en föreläsnign
eller fått poäng i ett test

Kurssidan

Exminationsavsnittet
Dessa avsnitt är låsta tills du visar att du har tillräckligt stor
möjlighet att klara av examinationen. Det betyder att du måste
ha godkänt på instuderingsfrågorna för att examinationen ska
öppnas.

Det kan finnas en del 1 och 2
Del 1 kan t.ex vara snabbrättande med 90% rätt. Mellan varje
försök måste du vänta 24 timmar. Då du klarat del 1 låses del 2
upp. Då kan du läsa på ytterligare för att bli godkänd.
Förutsättningarna för examination framgår tydligt i varje kurs.

Kursintyg
Kursintyg är gråtonad och låst till dess du
klarat av examinationen. Du får en pdf‐fil
som du kan skriva ut hemma. Vi har en
QR‐kod på intyget som verifirar äktheten
i intyget.

Exempel på föreläsning
Tillhörande filer
T.Ex pdf‐filer som kan
skrivas ut för att anteckna i

Klickbar meny

Sök på ord i
presentationen

Volymkontroll

Spela, Pausa

Här är du. Dra
i listkanten om
du vill

Starta om
denna sida

Bläddra
framåt eller
bakåt.

Exempel på forum

Löneforum
Lägg till en ny fråga eller
ett diskussionsämne

Avsändarna
Diskussionsämnets
rubriker

Antal svar

Tidpunkter
för senaste
inlägg

Att lägga till en ny fråga eller
diskussionsämne i forum
Ämnesrubrik –
formulera en bra rubrik
som är lätt att förstå

Utökad formatering!
Frågans formulering
eller meddelandets
innehåll. Du kan infoga
bilder och formatera
texten som du vill.
Länkar och bifogade
filer.

Lägg till bilaga t.ex pdf‐fil. Du kan också dra
den till rutan under från utforskaren
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