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KAMPUS
Kampus är Sanoma Utbildnings nya plattform för våra digitala läromedel. I Kampus kan du
redigera läromedlet du har köpt för att passa just dig och dina elever. Du kan välja vilka
delar av innehållet du vill använda och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga
till ett eget material t.ex. filmer, texter, länkar.
För HT-19 finns läromedel för moderna språk och svenska åk 7-9 i Kampus men fler
läromedel och ämnen är planerat att tillkomma under läsåret.

STARTSIDA
För att komma åt Kampus måste du antingen först loggat in via portalen (https://portal.sanomautbildning.se/)
eller på Kampus (kampus.sanomautbildning.se)
Min sida
Här kommer du tillbaka till Kampus startsida. På startsidan ser du dina läromedel och de grupper
som finns till dina kampusmetoder.
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Inställningar:
Här kan du navigera tillbaka till portalen för att administrera grupper, licenser och konton. Här kan
du också komma i kontakt med vår support eller gå till vår webshop samt logga ut.
Översikt:
Här visas elevernas progression i läromedlet. Du måste vara inne på en grupp för att komma åt
progressionen.
Manual:
Klicka här föra att komma åt lärarmanualerna.

LICENSER OCH KONTON
Licenser, konton och grupper administreras i portalen. Gå till portalen via knappen ”inställningar” →

MINA GRUPPER
Under mina grupper ser du alla grupper du har skapat till läromedel i Kampus.
Elever måste tillhöra en grupp för att få tillgång till
läromedlet.
Grupper skapas i portalen. För att komma dit,
klicka på ikonen i hörnet på en metod.
Det går också att gå via ”inställningar” i högermenyn och navigera tillbaka till portalen för att skapa grupper
där.
När du har skapat en grupp i portalen kan du komma tillbaka till Kampus via länken ”tillbaka till Kampus”.
En grupp skapar en kopia av läromedlet som läraren kan redigera och ändra så att det passar just hen. Du kan
dela med dig av ditt redigerade läromedel till andra lärare på skolan genom att dela gruppen.

SKAPA GRUPP I PORTALEN:
Grupper kan också skapas i portalen, antingen via fliken produkter som här:
Eller via fliken Grupper:
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MINA LÄROMEDEL
Under ”mina läromedel” visas Kampus-läromedel du har blivit tilldelad.
Du kan klicka in i ett läromedel för att se innehållet och fritt navigera runt i det.
För att ändra och redigera innehållet skapar du en grupp först och sen via gruppen redigerar du innehållet.

REDIGERA LÄROMEDLET
Poängen med läromedel i Kampus är att du som lärare kan redigera det utifrån sina egna preferenser. Kanske
vill du flytta om vissa avsnitt i läromedlet eller ta bort dom så eleverna inte ser dem, då kan du göra det i
Kampus.
Det går även att lägga till eget material så som filer, länkar eller avsnitt. Skapa en grupp och gå in i gruppen för
att redigera innehållet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Väl inne i läromedlet ser du innehållsförteckningen till
vänster. Klicka på ett kapitel för att fälla ut det och visa
underkapitel.
Klicka på ett underkapitel för att navigera till det.

LÄROMEDLETS INNEHÅLL
Läromedlets innehåll är uppdelat i:
•
•
•

Kapitel
Underkapitel
Kort (Texter, Övningar
eller lärarmaterial)
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REDIGERA INNEHÅLL
Det går att flytta och ändra ordning på allt innehåll i Kampus genom att klicka, dra
och släppa till önskad plats i läromedlets ordning.
Det går även att redigera innehållet om man klickar på de tre små prickarna i det
högra hörnet ett kort eller kapitel.
OBS! Om du tar bort ett innehåll går det inte att återskapa utan att skapa en helt
ny grupp. Bättre är att bara dölja innehållet om du inte vill att eleverna ska se det.
Då kan du alltid välja att ta fram det om du skulle ångra dig.

SKAPA NYTT INNEHÅLL
För att skapa nytt innehåll klickar man på ikonen på ett kort eller underkapitel för att ”redigera innehåll”.
Välj alternativet för att infoga innehåll före eller efter kortet. Det går att lägga till antingen fil eller länk

En lärare kan dela med sig av sin grupp till andra lärare eller grupper genom att skapa ny grupp från en befintlig
grupp.

KORTSYMBOLER

Underkapitel: Ett underkapitel kan innehålla flera kort för text och övningar.

Text: Ett textkort innehåller ett textavsnitt från läromedlet.

Övning: Ett övningskort innehåller en övning från läromedlet. I dagsläget är alla övningar
självrättande och eleverna får alltid två försök på sig att svara rätt.

Lärarguide: Kortet innehåller ett avsnitt från lärarguiden som endast är synligt för lärare.
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ÖVRIGA FUNKTIONER
Filter: Filtrerar innehållet på antingen text eller övningar.

Elevvy: Som lärare kan man se hur det ser ut för eleverna med denna funktionen.

Extramaterial: Till vissa avsnitt tillkommer extramaterial som t.ex. kartor eller ordlistor.

Lärarkommentar: Syns bara för lärare och är en specifik kommentar till övningen.
Lärarguide: Syns bara för lärare och är direkt hämtad från den tryckta lärarguiden.

ÖVNINGAR
När eleverna gör en övning får dom två försök på sig att svara rätt. En elev kan spara sina ifyllda svar för att
kunna lämna läromedlet och fortsätta vid ett senare tillfälle.
Facit till vissa övningar finns tillgängligt för eleverna efter det att svaret har lämnats in.
När en elev har lämnat in sina svar till en övning kan läraren se resultat via översikten.

ÖVERSIKT
När elever har svarat kommer lärare kunna följa klassens progression i läromedlet.
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