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Unionens lärplattform
Under mina kurser och aktiviteter på unionen.se hittar du dina kurser och 
aktiviteter som du har anmält dig till. När du klickar på en e-kurs eller kurs 
med blandade aktiviteter (självstudier, webbseminarium med mera) så 
hamnar du i lärplattformen. Här tar du del av allt lärmaterial i form av 
genomgångar, olika övningar och diskussionsforum.

Om en kurs har ett eller flera webbseminarier eller en träff på plats kan det 
vara vissa uppgifter som ska förberedas innan. Inför ett webbseminarium 
kanske du blir ombedd att skriva i ett forum eller lämna in en uppgift. I den 
här lathunden kommer du få en genomgång av det och andra 
funktioner i lärplattformen.

Startsidan i en e-kurs

 
Inne i kursen kan det se lite olika ut, beroende på om det är en e-kurs eller en 
kurs med flera delar.

För att starta kursen klickar du Börja lära dig nu eller så klickar du på valfritt 
innehåll i kursen.

I lärplattformen ser du också dina e-kurser genom att klicka på 
Användarmenyn och Start.

Under Användarmenyn finns Mina aktiviteter där du bland annat ser dina 
framsteg och aktiviteter i en kurs. Du kan även se hur mycket tid du lagt 
i en kurs.

Hur många delar är avslutade

Klicka här för att starta kursen

Innehåll i kursen

Användarmeny
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Kurs med flera delar syns i en lärplan
En kurs kan bestå av flera olika aktiviteter; Ett välkomstseminarium via 
Microsoft Teams, självstudier - en eller flera e-kurser och uppgifter som ska 
förberedes inför ett webbseminarium. Det kan också vara en fysisk träff på 
plats. Alla delarna tillsammans är en lärplan. 

Du kan se hur mycket som är avklarat av de olika delarna uppe i högra 
hörnet.

De olika aktiviteterna är synliga i listan under texten. För att komma till en 
del klickar du på bilden med länken.

Inbjudan till webbseminarium eller träffar på plats kommer du få via e-post.
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Växla mellan e-kurs och lärplan

När du klickat på en e-kurs som ingår i en lärplan kan du enkelt växla 
tillbaka till översikten i lärplanen genom att klicka på pilen bredvid pokalen. 
Då får du fram hela lärplanen. Klicka på pilen igen för att ”fälla ned menyn”. 

Forum
I en kurs kan det finnas ett forum där du ska skriva och reflektera kring ett 
ämne. Det kan vara så att du inför ett webbseminarium ombeds att skriva 
vilka frågor ni ska diskutera och byta erfarenheter kring.

Klicka på namnet för forumet.
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Klicka sedan på den diskussionstråd där du ska skriva.

För att skriva klickar du på Svara.

Lämna in en uppgift i en kurs
I en kurs kan det ingå en hemuppgift eller liknande där du ska formulera 
ett fritextsvar som du sedan lämnar in. Ett tips är att först skriva texten i ett 
Word-dokument eller liknande som du sedan sparar och klistrar in ifrån. På 
så sätt kan du vara på den säkra sidan att du alltid har sparat texten.

Klicka på länken i innehållet i kursen.

Klicka på Börja förfrågan
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Skriv eller kopiera in din text. Klicka sedan på Skicka för att lämna in ditt svar.



SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND  
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer  
och dessutom både egenföretagare och studenter. 
Vår vision är att tillsammans skapa framgång,  
trygghet och glädje i arbetslivet. Ve
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