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Inloggningsuppgifter 

 Får du via din mejl eller vid introduktion.  

Om du glömt ditt användarnamn eller 

lösenord kan du använda dig av ”Glömt 

lösenord” på inloggningssidan! 



Glömt lösenord 
 Du behöver bara 

veta ditt eget 

personnummer 

för att använda 

”Glömt lösenord” 

 Däremot måste 

du ha antingen 

mejladress eller 

mobilnummer 

sparat i Vklass. 



Vklass är en Community 

 Därför måste du vid första 

inloggningstillfället godkänna villkoren för 

användning av Vklass. 

 

 Du loggar alltid in på www.vklass.se  

 

 

http://www.vklass.se/


Inställningar 
 Det första du bör göra när du loggar in är att ändra dina 

inställningar. 

 Du gör detta genom att trycka på inställningar uppe till 
höger. 



Inställningar 

 Klicka här för att byta lösenord, och 

användarnamn. 



Byt lösenord 

 Klicka på ”Byt lösenord” eller ”Byt 

användarnamn”. 



Byt lösenord 

 Ange det 

gamla 

lösenordet 

och sedan 

skriver du in 

det nya två 

gånger och 

sparar 

därefter! 



Byt användarnamn 

 När du byter användarnamn väljer du ett nytt 

och anger sedan ditt lösenord och sparar. 

 



Inställningar 

 Ladda upp en Profilbild under ”Porträtt”.  



Ladda upp porträttbild 

Läs reglerna 

och tryck 

därefter på 

”Bläddra”. 



Ladda upp porträttbild 

Du får då 
upp ett nytt 
fönster och 
kan leta upp 
bilden på din 
dator. 

Dubbelklicka 
eller 
markera och 
tryck på 
öppna. 



Ladda upp porträttbild 

När du ser 

filen i rutan 

trycker du på 

”Ladda upp”. 



Ladda upp porträttbild 

Dra sedan 

rektangeln över 

bilden och se till 

att ditt ansikte 

syns. 

Tryck därefter på 

”Spara”! 

Du kan inte se ditt 

foto förrän en 

administratör 

godkänt den. 

 



Inställningar 
 Fyll i din mejl och ditt mobilnummer så att 

din lärare kan nå dig via de funktioner som 
finns i Vklass. 

 



Inställningar 
 Du kan välja vad du vill visa för andra.  Även fast 

du väljer ”ingen” kan din lärare kontakta dig om 

du fyllt i dina uppgifter. 



Inställningar 
 Fyll gärna i en kort personlig presentation.  



Inställningar 

 Kom ihåg att trycka 

på knappen ”Spara” 

längst ner till höger 

när du gjort 

ändringar på din sida. 

 Du kan när som helst 

gå in och ändra 

informationen igen.  



Mitt hem 
 Under ”Mitt hem” kan du se den information du 

sparat. Foto ser du när det är godkänt. 



Mitt hem 
 Även fast du ser dina personuppgifter som du har 

valt att dölja så kan ingen annan se dem om du bara 
kommit ihåg att ”spara” under inställningar. 



Startsidan 

Genom att  

trycka på  

Vklassikonen 

 i vänstra fältet 

återvänder du 

ALLTID  

till startsidan 

oavsett var du 

befinner dig! 



Startsidan 
På startsidan hittar du nyheter för dig som elev. 

Ta för vana att gå igenom nyheterna varje gång du loggar in! 



Startsidan 

Klicka på 

rubriken för 

att se hela 

nyheten! 

Ett gem visar 

att nyheten 

innehåller en 

bifogad fil! 



Startsidan 
Du navigerar på startsidan via panelen 

till vänster och ikonerna längst upp. 



Nya händelser 

 Du ser alltid om det hänt något på Vklass genom 
ikonerna den röda siffran vid ”Mitt hem”, 
”Gästbok”, ”Meddelanden”, ”Relation” och 
”Händelser”. 

Klicka på ikonerna för att se vad som hänt! 



Händelser i räkneverket 
Räkneverket nollställs när du klickar på det men 
händelserna finns kvar.  

Klicka på kursen eller filen! 



Mina kurser 

 Tryck på ikonen mina kurser för att se alla 

dina kurser. 



Mina kurser 

 Tryck på respektive kurs för att komma till 

kursens hemsida! 



Kurshemsidan 

På kurshemsidan navigerar du genom att trycka 

på flikarna! 



Fliken Info 
Här kan du hitta skriva allmänna frågor om kursen under 
diskussion och se lärare, kurskamrater, betygskriterier 
och nyheter publicerade under kursen  



Fliken utbildningsmaterial 

Här hittar du allt material för din kurs under 

”Delade filer” och ”Webbmaterial”. 



Webbmaterial 

 Under webbmaterial hittar du kursmoment 
och kursplanering som läraren byggt i 
webbläsaren 



Webbmaterial 

 Klicka på respektive rubrik för att komma 

till kursmomentet 



Webbmaterial 

 Så här kan ett 

kursmoment i 

webbmaterial se ut. 

Lägg märke till den 

inbäddade 

Youtubefilmen! 

 Den kan du se i 

webbmaterialet 

genom att trycka på 

play symbolen. 



Delade filer 

Klicka på delade filer! 



Delade filer 

Här kan du se 
olika mappar 
med dokument 
som din lärare 
laddat upp. 

Tryck på 
mappen för att 
komma in och 
föregående 
mapp för att 
komma ut. 



Elevfiler 

 Under fliken ”Elevfiler” kan du som elev ladda 

upp filer som de andra på kursen kan se. 

 Lämna Inte in inlämningsuppgifter här! 



Reslutat 

 Inlämningsuppgifter kan du se under 

”Reslutat” men du har också en översikt 

under ”Kalendrar” 



Inlämningsuppgifter 

 Inlämningsuppgifter lämnar du in under 

”Digitalt inlämnade uppgifter” 



Inlämningsuppgifter 

Här kan du se de olika uppgifterna som du laddat 
upp. 

Tryck på ”Lämna in uppgift” för att lämna ett 
färdigt dokument. 



Lämna in uppgift 

 Välj rätt kurs! 



Lämna in uppgift 

Välj uppgift, 

skriv en titel 

och 

kommentar 

och tryck 

sedan på 

bläddra. 

Kom ihåg att 

spara! 



Lämna in uppgift 

Du kan också 

lämna in ett 

grupparbete. 

 

Sätt ett kryss i 

rutan 

”Grupparbete” 



Grupparbete 

Välj sedan ut de 

personer du lämnar 

in tillsammans med 

genom att sätta ett 

kryss i rutan 

framför deras 

namn. 



Inlämnade uppgifter 

Du hittar sedan dina inlämnade uppgifter under Resultat 
”inlämnade uppgifter”. 

Klicka på uppgiften för att se den! 



Inlämnade uppgifter 
Här kan du se ett elevarbete och eventuella 
kommentarer som läraren ger eller laddar upp samt 
betyg om ett sådant sätts på uppgiften. 



Mina resultat 

 Under Resultat och ”Mina Resultat” kan 

du se närvaro och uppgifter du lämnat in. 



Mina resultat 
Här kan du se din närvaro och registrerade 

resultat! 



Verktyg 

Du kan 

också 

lämna in 

uppgifter 

och se 

inlämnade 

uppgifter 

under 

ikonen 

”Verktyg”.  



Hjälp/Support 

 Om du vill veta mer 

om Vklass eller 

behöver hjälp så 

trycker du på ikonen 

”Hjälp/support”! 



Hjälp/Support 

 Här finns en användarmanual för hela 

Vklass! 



Hjälp/Support 

Du kan också lägga upp supportärenden! 

Eller hitta redan upplagda ärenden! 



Lägg upp supportärende 
Skriv en passande rubrik till ditt ärende och försök att 
beskriva ditt problem.  

Du kan ladda upp skärmklipp när ärendet är upplagt 



Logga ut 

 Du loggar ut från Vklass genom att trycka på 

ikonen ”Logga ut”! 



Lycka till med studierna! 


