Veckans uppdrag
Syftet är att eleverna på ett lustfyllt sätt ska få träna på några av de kunskaper och
förmågor som omfattas av begreppet medie- och informationskunnighet:


Att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information



Att kunna uttrycka sig och själv skapa innehåll i olika medier



Att förstå mediers roll i samhälle

Vill du testa Monica Löfgrens ”veckans utmaning” så har du lite länktips/tips här:
Säker på nätet:
http://isa.msb.se/
Att söka på nätet:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/tips-searching-internet#1TC=windows-7
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/infosok/sasoker-du-information-1.152153
http://pedagogstockholmblogg.se/skolbiblioteksbloggen/2015/02/12/googleskola-i-repris/
Källkritik:
http://mik.statensmedierad.se/finna-analysera-och-kritiskt-varderainformation/informationssokning#c-box__article-lesson_tips
UR.se – Filmer: Är det sant?
http://www.ur.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik
Olika sökmotorer:
http://mik.statensmedierad.se/finna-analysera-och-kritiskt-varderainformation/sokmotorer
Söka lagliga bilder mm
http://search.creativecommons.org/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/upphovsratt/creativecommons/sok-med-creative-commons-1.232881
Källkritik/bilder:
http://mik.statensmedierad.se/finna-analysera-och-kritiskt-vardera/bilder

Källkritik:
http://mik.statensmedierad.se/finna-analysera-och-kritiskt-vardera-information/kallkritik
http://www.ur.se/Produkter/177419-Ar-det-sant-Att-vara-pa-internet
Källkritik innan du delar:
http://www.metro.se/nyheter/viralgranskaren/
Film om hur eleverna skaffar konto på sli
https://www.youtube.com/watch?v=jUMyJQFuqVs
Läromedel med färdiga lektionstips kopplade till Lgr11
http://mediasmart.se/material/arskurs-4-6/
Digitala skolresurser:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitalalarresurser/soka
Kompensatoriska hjälpmedel, visserligen en del rätt gamla tips men innehåller många
som fortfarande är bra:
http://www.ungkompensation.se/
Länksamling för dig som vill lära dig nya verktyg:
http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
Tangentbordsgenvägar/kortkommando, Windows:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/keyboard-shortcuts#keyboardshortcuts=windows-7
Fingersättning:
http://www.kunskapsstjarnan.se/tangentbordet.php
Kom igång med Windows 8:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/how-to
Skärminspelningsprogram och film med instruktioner:
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.patriciadiaz.se/skarminspelning/
Jättebra gratis korta kurser i allt möjligt inom IKT/MIK:
http://kurs.webbstjarnan.se/
Skapa diagram:
För vuxna: http://office.microsoft.com/sv-se/excel-help/skapa-diagram-fran-borjan-tillslut-HA104042319.aspx?CTT=1
För elever:
Office support: http://office.microsoft.com/sv-se/support/?CTT=97

Kort feedback/exit/utvärdering:
http://answergarden.ch/
No hands up
http://primaryschoolict.com/random-name-selector/

Mobilappen PINGPONG
Söka användare – lägg till användare
Du når dina kontakter via ikonen Sök användare, du kan även lägga till personer till din
kontaktlista genom att söka efter dem. Du kan söka efter både personal samt elever.
Skicka och läs snabbmeddelanden - PIM
När du får ett nytt PIM plingar det till i telefonen (om du via telefonens inställningar har
angett att appen ska skicka notiser till dig). Du kan svara på inkomna PIM, genom att
öppna meddelandet och skriva i den nedre rutan. För att skicka det du skrivit om du
använder iPhone klickar du Retur.
Om du vill skicka ett nytt PIM kan du göra det antingen genom att via PIM klicka på
listikonen uppe till höger och där starta ny konversation. Du hamnar då i vyn för dina
kontakter. Där kan du även söka efter personer. För att skicka ett PIM klickar du på
personens namn. Du kan även gå direkt via Sök användare och skicka ett PIM genom att
klicka på personens namn och därefter på knappen PIM.
Läsa eller spara ned dokument
Under ikonen Dokument hittar du dina Mina dokument i Hjärntorget, för att nå
aktivitetens dokument går du istället in via ikonen Aktiviteter och vidare till Dokument
inne i aktiviteten.
Du kan spara ned dokument direkt till dina Mina dokument i Hjärntorget via mobilen.
Det gör du genom att i mobilens webbläsare öppna det dokument du vill spara ned. Om
du därefter trycker någonstans på dokumentets yta får du upp knappen Öppna i..., där
väljer du Ping Pong. I nästa steg väljer du var under Dokument som du vill placera filen.
Om du vill placera filen i en mapp öppnar du den, vill du bara lägga filen direkt under
Dokument klickar du istället direkt på listikonen uppe till höger och därefter på knappen
för att ladda upp den aktuella filen.
Samma procedur gäller om du exempelvis vill spara ned ett dokument från din Dropbox i
mobilen direkt till dina Mina dokument i Hjärntorget.
Ta ett foto/filma med din mobilkamera och ladda upp bilden/filmen direkt i
Hjärntorget
Du kan filma eller ta ett foto med din mobilkamera som sedan direkt laddas upp till dina
Mina dokument i Hjärntorget. Klicka på ikonen Dokument och därefter på listikonen

uppe i det högra hörnet. Då visas valen Ladda upp från fotoalbum samt Ladda upp
kamerabild. Om du redan har tagit en bild du vill ladda upp väljer du det första
alternativet. Om du istället vill ta en ny bild väljer du det andra alternativet, vilket startar
upp mobilkameran. Efter att du tagit samt namngett filmen/bilden laddas den upp i
Hjärntorget.
Hoppas du fått lite inspiration… Lycka till!
Monica Löfgren
Monlof20@gmail.com

