
Det viktigaste du som elev 
behöver veta

StudyAlong



Så här ser det ut när du har loggat in

Här klickar du för 

att se de kurser 

du går och för att 

komma till dina 

iRum



Här ser du vilka 

kurser du går just 

nu, klicka på kursen 

för att komma till 

iRummet

Du kan alltid 

klicka här på 

Min Sida för att 

komma tillbaka 

till startsidan



iRum

iRummet är som ett digitalt klassrum där 

du kan kommunicera med din lärare,

och de andra eleverna i gruppen om du 

till exempel dansar eller spelar i en 

ensemble. Kom ihåg att allt som skrivs 

på Anslagstavlan kan läsas av alla som 

är med i iRummet. 

Både du och din lärare kan lägga upp 

filmer, ljudfiler, bilder och PDF-filer i 

iRummet, de hamnar här

Läraren kan till exempel lägga upp ett 

videoklipp eller noter på det ni gjorde 

på senaste lektionen så att det blir 

lättare för dig att öva hemma 



I iRummet finns det en videochatt 

funktion,

med hjälp av den finns möjligheten 

att ha lektioner på distans. 

När läraren har startat en chatt 

kan du ansluta till den genom att 

klicka på ”Gå med i pågående 

videochatt” som dyker upp här 

uppe 

Videochatten



Ladda upp filmer, ljud eller bilder

För att ladda upp dina 

egna filmer, ljudfiler eller 

bilder går du till Min sida 

och klickar här

Här hittar du alla 

filer som lärare 

har lagt upp i 

dina iRum



Här klickar du för att 

komma till PlayAlong

biblioteket, där finns 

det massor av 

videolektioner på 

olika instrument och 

låtar att spela till

Play Along



I PlayAlong-biblioteket kan du välja bland 

olika instrument och ämnen.

Längst ner under ”Hitta videolektioner” kan 

du välja att söka på ett specifikt 

instrument/ämne. 

Du kan också välja olika svårighetsgrader 

och musikstilar



Om du till exempel väljer 

Piano & Keyboard ser 

det ut så här

Längre ned på sidan 

finns det låtar med olika 

band och artister 



Här klickar du för 

att hitta noter på 

en massa olika 

låtar och stycken

Noter



Så här ser det ut i Notbiblioteket

Längst ner på sidan kan du, precis som i 

PlayAlong-biblioteket, välja vilket 

instrument/ämne du vill söka på. 

Du kan även här välja olika 

svårighetsgrader och musikstilar. 


