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Bläddra i Learning på en stationär dator 
 
Översikt 
Det här hjälpdokumentet förklarar hur man hittar och påbörjar utbildningsinnehåll med Bläddra i Learning i 
Workday.   
 
Vem gör det här: Den anställda  
 
Saker att känna till: 

• Microsoft Edge  är den rekommenderade webbläsaren för Workday.  

• Det kan finnas innehåll som tillåter att du börjar på begäran eller som kräver att du registrerar dig.  

• När du registrerar dig på en kurs kommer du antingen att 
o kunna starta så snart du har skickat in registreringen 
o behöva vänta på godkännande av en chef om det är en blandad kurs 
o vänta på godkännande av Learning-administratören om orden ”Begränsat antal platser” ingår i 

kursnamnet.  
o Om godkännande krävs får du ett meddelande i Workday när din godkännandebegäran har 

behandlats. 

 

Steg 1 
Välj Learning-arbetspaketet. 

 

Steg 2 
Välj fliken Discover (Upptäck).  

 

Steg 3 
Välj Browse Learning (Bläddra i studierna).  
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Begränsa resultaten: 
 
A) Ange nyckelord och välj Sök.  
 

 
 
 
 
 
 

Och/eller 
 

 
 

 
B) Välj filter, inkl. språk, bedömning, ämne 

med mera.  

 

Steg 4 
Välj önskad kurs.  

 

Steg 5 
Granska innehållsöversikten: 

A) Namn 
B) Beskrivning 
C) Lektioner 
D) Kursinformation 
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Steg 6 
Om du vill gå den här kursen, tryck på den blå 
knappen för att 
 

A) börja (gå till steg 10 nedan) 
 

B) registrera dig  
 

C) eller kan du välja att spara den till 
senare. Sparat innehåll visas under 
fliken My Learning (Mina studier).  
 

 

Steg 7 
Välj Skicka. 

 

Steg 8 
Välj Klar. 
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Steg 9 
Välj Börja. 

 

Steg 10 
Välj att öppna/visa innehållet.  
 
Obs! Visst innehåll öppnas i ett nytt fönster. 
När du är klar, välj Avsluta kursen, Klar eller 
Stäng för att återvända till den här sidan och 
fortsätta.  
 

 

Steg 11 
Om tillämpligt, välj Nästa lektion för att 
fortsätta.  

 

”Kursen är klar!” visas när alla obligatoriska 
lektioner är avklarade.  
 
Överväg att ge återkoppling om innehållet 
genom att lägga till  

A) din bedömning av innehållet 
 

B) dina kommentarer och/eller insikter 
från utbildningen. Kommentarer är 
frivilliga. 

Steg 12 
Välj Learning-hemsidan för att återvända till 
Learning-arbetspaketet eller Översikt för att 
återgå till översikten över utbildningens 
innehåll.  

 
 

Obs! 
Om du behöver lämna innan du har avslutat 
kursen kan du komma tillbaka till kursen under 
fliken My Learning (Mina studier) vid 
Continue Learning (Fortsätt studierna). 
 

 


