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Hej och välkommen till del 1 av onlineutbildningen 24/7 
Tanken med Framtidskortet är ett flexibelt, kreativt verktyg som tillåter dig som användaren att 
skapa, dela och anpassa material utifrån sina idéer och arbetsmetoder. För att möjliggöra detta 
har vi byggt in funktioner som kräver visst digitalt tålamod. Belöningen kommer när du efter en 
tids användning upptäcker att du vill anpassa materialet. Förhoppningsvis uppskattar du då alla  
som inledningsvis kan uppfattas som krångliga. Målet med denna lilla onlinekursen är att du 
ska känna dig bekväm med att använda verktyget och förstå hur systemet är uppbyggt.

Kursen är indelad i följande moduler. 

1. Hur allt hänger ihop 
2. Kopiera över samtalsunderlag till ditt bibliotek 
3. Skicka ut inbjudan till din övningskamrat 
4. Sortera kortlekar från din övningskamrat 
5. Efterredigera din kortsortering
6. Vägledningssamtal utifrån din kortsortering
7. Lägg till kortlekar i ett samtalsunderlag och skicka ut en inbjudan
8. Avslutning och utvärdering

Till varje avsnitt finns det ett skriftliga instruktioner, filmklipp och bilder. I vissa övningar agerar 
du både i rollen som vägledare och respondent. Du och din övningskollega bestämmer själva 
hur ni ska träffas och lägga upp kursen. 

Uppstår problem eller om har synpunkter, skicka ett mejl till någon av oss. Vi svarar så fort vi 
har möjlighet.
lars.hugsen@norrtalje.se 
agneta.andersson@karlshamns.se 
borje.lindqvist@amf.lulea.se 

mailto:lars.hugsen%40norrtalje.se?subject=
mailto:agneta.andersson%40karlshamns.se?subject=
mailto:borje.lindqvist%40amf.lulea.se?subject=
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1. Hur allt hänger ihop
Innan vi ger oss in i systemet ska Helena Sändare ta med oss på en 7 minuter lång helikop-
tertur för att visa hur de olika delarna i verktyget sitter ihop och förklara begrepp som finns i ord-
listan nedan. Du behöver inte lägga alla detaljer på minnet utan luta dig tillbaka och njut av ord 
som samtalsunderlagsmallar och systemkortlekar (finns snart i Svenska Akademiens ordbok). 

Helikoptertur över Framtidskortet

Ordlista

Respondent: Den som besvara samtalsunderlaget (elev, student, klient, sökande)
Mina kortlekar, de kortlekar som du kopierat och/eller skapat själv.

Användare: Vägledaren, coachen, den som har ett konto och skickar ut ett underlag.

Organisations och samtalsunderlagsmall: Underlag (vanligtvis med inbäddade kortlekar) 
som är klara att kopieras och användas och eventuellt anpassas. 

Mina kortlekar: De kortlekar som du kopierat och/eller skapat själv

Organisations och systemkortlek: Kortlekar som är skapade av andra än dig själv och 
som du fritt kan kopiera, anpassa och använda efter dina önskemål.

Svarsvy: Där du ser resultatet av de kortlekar som besvarats efter svajpning och som 
skickas ut till respondenten. 

Bibliotek: Samtalsunderlagsmallarna och systemkortlekarna som alla användare har 
tillgång till för att kopiera och använda.

https://youtu.be/OfLPQVII3uw
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2. Kopiera över samtalsunderlag till ditt bibliotek

För att förenkla finns det färdiga samtalsunderlagsmallar som du kan kopiera över till ditt bib-
liotek och använda. I den här övningen ska du kopiera över ett samtalsunderlag som heter 
Onlineutbildningen 24/7.

1. Klicka på samtalsunderlagsmallen Onlineutbildning 24/7
2. Kopiera underlaget
3. Döp om underlaget till valfritt namn (syns endast internt) och klicka på spara
4. Titta under ”Mina samtalsunderlag” för att se att underlaget har kopierats över till ditt bib-

liotek

Se filmklipp som visar hur du kopierar över samtalsunderlag till ditt bibliotek 

Döp om samtalsunderlaget till valfritt 
namn. 

När du klickat på spara hamnar det 
kopierade samtalsunderlaget under 
Mina samtalsunderlag

https://youtu.be/95lQPVZDqyU
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3. Skicka ut inbjudan till din övningskamrat
Nu har du kopierat över ett samtalsunderlag till ditt bibliotek dvs. Mina samtalsunderlag och 
det är det dags att skicka samtalsunderlaget till din övningskamrat. 

1. Gå in på Mina samtalsunderlag och klicka på samtalsunderlaget som du kopierat och döpt 
om.

2. Klicka på den knappen Skapa ny inbjudan 
3. Fyll i fälten (se bild på nästa sida) och skicka iväg underlaget till din övningskamrat

Se filmklipp

Klicka här för att skicka iväg 
samtalsunderlaget

När du skickat iväg underlaget kan 
du klicka på länken Visa inbjud-
ningar för detta underlag för att 
se om inbjudningarna kommit fram 
(se bild nästa sida)

Alla samtalsunderlag har en unik URL 
adress (som en webbsida). Du kan 
klicka på Kopiera knappen om du vill 
klistra in länken i ett mejl, lärplattform 
eller på er webbsida.

https://youtu.be/_2zPv0tmlgo
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Du kan lägga in upp till 50 e-post-
adresser i ett och samma utskick

Om du vill att eleven ska kunna mejla 
tillbaka till dig skriver du in din e-post-
adress. Rekommenderar detta.

Om du skriver in din e-postadress som 
avsändare kan det vara bra att skriva in 
Framtidskortet här.

Systemet fyller automatiskt i den e-post-
adress som är kopplat till ditt användar-
konto vilket förmodligen är din e-post-
adress

Inbjudan har kommit fram Du kan spara ett utkast för 
redigering vid annat tillfälle

Inbjudan (samtalsunderlaget) har inte kommit fram

Kopiera en e-postinbjudan 
(sparar mycket tid)

Se exempel på mejl där jag angett mig själv som avsändare + ämnesrad = Framtidskortet

https://framtidskortet.se/wp-content/uploads/2021/11/Exempel-pa-mejl.png
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4. Sortera kortlekar från din övningskamrat
Nu ska du agera elev/klient och sortera kortlekarna i samtalsunderlaget som din övningskamrat 
skickat till dig. Om tekniken fungerat och din övningskamrat tryckt på rätt tangenter har ett sam-
talsunderlag landat i din inkorg. Öppna inbjudan och följ instruktionerna. 

Se film om denna övningsmodul

OBS! Har meddelandet inte kommit fram bör du kolla ditt skräpfilter. Finns det inget medde-
lande där skickar du ut samtalsunderlaget enligt instruktionerna i denna film. 

5. Efterredigera din kortsortering
Nu ska fortsätta att agera elev/klient och efterredigera din inskickade kortsortering. Öppna din 
kortsortering via pinkoden i bekräftelsemejlet som skickats till dig och bearbeta svaret enligt 
instruktionerna nedan. Om du inte fått ett bekräftelsemejl med pinkoden kan din övningskamrat 
skicka den manuellt. Hur det går till visar vi i den här filmen. 

Efterredigering av kortleken egenskaper. Se filmklipp

1. Se över din sortering och vikta om ev. svar som du tycker har fel värde.
2. Välj ut fem kort som du vill fördjupa dig i och markera dem med valfri symbol.
3. Klicka på kortet för att fram noteringsfunktionen och skriv i vilken/vilka situationer du får 

användning av egenskaperna i de fem kort du valt. Situationen kan vara på fritiden, ar-
betet etc. 

Efterredigering av kortleken värderingar. Se filmklipp

1. Markera ca. 10 värderingar som påverkar och är viktiga för din arbetssituation med sam-
ma symbol som du använt i kortleken egenskaper.

2. Vikta de markerade korten utifrån hur väl din nuvarande arbetssituation och arbetsuppgif-
ter uppfyller värderingarna. 10 innebär att din nuvarande arbetssituation och arbetsuppgif-
ter uppfyller värderingarna till 100%.

3. Välj ut minst 5 valfria kort som du markerat men inte viktat med värdet 10 och beskriv i 
noteringsrutan: Vad är det i din arbetssituation som gör att du inte sätter viktningsvärdet 
10? Hur skulle denna siffra eventuellt kunna bli högre?

https://youtu.be/Exaac3zOfqs
https://youtu.be/LyJpBZm1dYw
https://youtu.be/NVFzl7mSMRI
https://youtu.be/H67eiTSqU5k
https://youtu.be/ys3OdoLTlYs
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6. Vägledningssamtal utifrån din kortsortering
Nu är det dags att träffas och använda kortsorteringen. Ni turas om att agera vägledare och 
leda samtalet. 

Se filmklipp om denna övning.

Logga in som användare (vägledare) i Framtidskortet och ta fram din övningskamrats kortsor-
tering och titta på sorteringen från kortleken om egenskaper.

1. Titta på sorteringen tillsammans och fråga respondenten; 
• Vad ser du? 
• Vad får du för tankar? 
• Stämmer det du ser?

2. Gå tillsammans igenom noteringarna på korten. Vägledaren leder samtalet och ställer 
lämpliga undersökande frågor kring det som det som skrivits i noteringsrutan.  

3. Komplettera noteringar och eventuellt vikta om kortet. 

Titta sen på sorteringen från kortleken om värderingar.

1. Titta på sorteringen tillsammans och fråga respondenten; 
• Vad ser du? 
• Vad får du för tankar? 
• Stämmer det du ser?

2. Titta över din övningskamrats kort där det finns noteringar och ställ undersökande frågor 
utifrån det som skrivits i noteringsrutan. 

3. Komplettera eventuella noteringarna och eventuellt vikta om korten (du kan även av-
markera/markera nya kort)

4. Avsluta med att skapa en pdf. export med markerade kort. 

https://youtu.be/YDVGW4F_xPU
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7. Lägg till kortlekar i ett samtalsunderlag och skicka en 
inbjudan
I denna övning ska du lägga till kortlekar i ett ”tomt” samtalsunderlag för att skapa material som 
är anpassade till den målgrupp du arbetar med. På nästa sida finns en bild över vilka inställ-
ningar du kan göra när du är i redigeringsläge.

1. Gå in på det gemensamma biblioteket av samtalsunderlagsmallar 
2. Kopiera samtalsunderlagsmallen Lägg till egna kortlekar
3. Döp om underlaget 
4. Gå in på Mina samtalsunderlag och lägg underlaget i redigeringsläge genom att klicka på 

pennan
5. Lägg till en eller flera kortlekar som är anpassade för din verksamhet (se bild på nästa sida).
6. Ändra inledningsmeddelande, tackmeddelande, E-postbekräftelse
7. Klicka på knapppen Tillbaka i övre högra hörnet.
8. Testa att skicka ut underlaget till din övningskamrat.

Se filmklipp om hur du lägger till kortlekar i ett samtalsunderlag

https://youtu.be/b4T_UkxV0S0
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Klicka på rubriken för att ändra i de olika meddelanden.

Det första meddelandet som syns när elev/klient klickar igång ett samtalsunderlag

Avslutningsmeddelande som dyker upp när elev/klient skickat in en kortsortering

E-postmeddelande som skickas till elev/klient när hen har skicka in en kortsortering

Lägg till en eller flera kortlekar

Gå tillbaka när du redigerat klart
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Utvärdering och avslutningsord

Nu är du klar! Bra jobbat!. Ge dig själv och din övningskamrat en stor applåd för ert digitala 
tålamod. Vi hoppas att du knäckt koden och fått tillräckliga kunskaper för att kunna använda 
Framtidskortet. Kanske du är redo för  den stora kursen där du lär dig att skapa eget material?

Supertack för att du fyller i den här utvärderingen. Din feedback är viktig för oss.

Tips! När du är inloggad i Framtidskortet kan du lämna förbättringsförslag via en länk längst 
ned på varje sida. 

Med den här filmen säger vi tack för oss.

Agneta, Börje och Lars

Agneta Andersson
Vuxenutbildningen i 
Karlshamns kommun

Lars Hugsén
Vuxenutbildningen i 
Norrtälje kommun

Börje Lindqvist
Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Luleå

http://norrtalje.proofx.se/rVrKBVnliV99jwVsvdnLmG/
https://youtu.be/PmVv3xIB2J8

