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Onlineutbildning 24/7 - del 2   

I den här delen av kursen ska vi vara kreativa med fokus på att ”skapa”. Uppgifterna är mer fria 
med fokus på att förklara funktionerna som går att aktivera. Vår förhoppning är att du efter kur-
sen har skaffat dig tillräckligt med kunskaper för att börja skapa eget material.

I del 3 informerar vi om möjligheterna att dela material med varandra i systemet. Här hittar du 
även en film som där vi berättar om en utvecklingsidé som kanske kan vara intressant att gå 
vidare med. 

Kursen är indelad i följande moduler.

1. Skapa kortlekar
2. Skapa samtalunderlag
3. Delningsmöjligheter i systemet
4. Arbeta med bilder
5. Slutord

Uppstår problem, frågor eller om du har synpunkter, skicka ett mejl till någon av oss. Vi svarar 
så fort vi har möjlighet.

lars.hugsen@norrtalje.se
borje.lindqvist@amf.lulea.se
agneta.andersson@karlshamn.se

mailto:lars.hugsen%40norrtalje.se?subject=
mailto:borje.lindqvist%40amf.lulea.se?subject=
mailto:agneta.andersson%40karlshamn.se%20?subject=
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1. Skapa kortlekar
Huvudprincipen i Framtidskortet är att du skapar kortlekar separat för att sen lägga till dem i ett 
samtalsunderlag. Kortlekar kan endast skickas ut via ett samtalsunderlag. 

I denna modul ska du skapa två kortlekar. En kortlek med knappar som svarsalternativ och en 
kortlek där respondenten ska svara genom viktning (siffror). I varje kortlek ska du även lägga 
in minst ett frågekort (fritextsvar) och ett informationskort. Prova gärna att lägga till en video till 
något av korten.

Tips! Fokusera på att lära dig funktionerna istället för att få till den perfekta kortleken. Gör en 
kortlek om något som intressera dig tex. blommor, fåglar, tyska verb.  

Det finns tre typer av kort ord/fras kort, fråge- och informationskort. Under kortet kan du ha 
två typer av svar.  Antingen svar via knappar med 2 till 4 svarsalternativ eller viktning i två skalor 
1-5 eller 1-10. Väljer du att respondenten ska svara med knappar kan du skriva text på knappar-
na, lägga till en symbol eller kombinera text och symbol. Under korten kan du lägga till komplet-
terande förklaringstexter och/eller video. 

Se video om hur du skapar en kortlek med vikning som svarsalternativ

Se video om hur du skapar en kortlek med knappar och symbol som svarsalternativ

Tips om lämplig text ovanför korten i en viktningskortlek (30 sekunder) 

Frågekort (fritextsvar) Ord/fras kort (bildkort)

Informationskort

https://www.youtube.com/watch?v=k7Yk-nsJj7I
https://www.youtube.com/watch?v=swXMrTug7Qw
https://youtu.be/xybkPFrckwU
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Ange en intern titel som endast är synlig för dig eller andra du delar kortleken med.

Här väljer du mellan två olika alternativ att svara på 

1. Svarsalternativ = knappar under korten (se bild 1 ovan)
2. Viktning = siffror under korten (se bild 2 ovan)

OBS! Vi ska ändra på texterna i systemet som är aningen förbryllande.

Bild 1
Bild 2
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Titel: Namnet på kortleken som endast är synlig för dig eller de som du valt att dela kortleken med.
Intern beskrivning: Här anger du vad kortleken handlar om, syns endast internt.
Text ovanför korten: Den fras som ligger ovanför samtliga kort i kortleken.
Text på första kortet: Alla kortlekar måste ha ett startkort där du berättar för respondenten (eleven/klienten) 
vad kortleken handlar om. Denna funktion är viktigt eftersom det går att lägga in flera kortlekar efter varandra 
och finns det inget startkort förstår respondenten inte att det kommit till en ny kortlek. Texten du skriver här 
skapar ett kort som lägger sig först i kortleken.

Glöm inte att publicera kortleken när du är klar. 
Gör du inte det kan du inte lägga in den i ett 
samtalsunderlag (vanligt fel).

Klicka på den lilla pilen för att välja 
vilken typ av kort du vill skapa.
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Texten du skriv in här hamnar under en knapp un-
der kortet (systemet skapar en knapp med ”texten 
läs mer”)

Systemet skapar en ”videoknapp” om du klistrar in 
en URLadress till en video

Växla mellan ljus och mörk bottenplatta för 
att framhäva ordet/frasen på kortet.

Om du aktiverar denna funktion syns endast ikonen 
på knappen. Du måste alltid skriva in en titel som 
endast syns när du exporterar (skriver ut) data till 
Excel som inte kan hantera bilder. 

Markerar du en symbol blir det text 
med symbol på knappen (kombination). 
Symbolen lägger sig framför texten.

Bilderna nedan är ett komplement till informationen som visas i de filmer som tillhör denna mo-
dul. 

Bild 1 visar hur du skapar ord&fras kort (bildkort).
Bild 2 och 3 visa hur du kan använda symboler på knapparna under kortet.

Bild 2

Bild 3

Bild 1

Lägg till svarsalternativ
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I bekräftelsemejlet till respondenten kan du bifoga 
en pdf. fil samt en länk som ger åtkomst till kortsorte-
ringen. Länken är öppen i 10 dagar. Efter det måste an-
vändare skapa en ny pinkod för att respondenten ska 
komma åt sin kortsortering.

Tillåt fler än ett svar innebär att de inskickade sva-
ren hamnar i en lista kopplat till samtalsunderlaget. 
Avaktiverar du denna funktion stängs samtalsunder-
laget när 1 person har skickat in sitt svar (kortsorte-
ring) 

Automatisk rensning av inkomna svar innebär att 
svaret raderas permanent efter det antal dagar du 
angett. Redigerar du svaret nollställs den automatis-
ka rensningen och en ny ”nedräkning” påbörjas. 

Intern namn som endast är synligt för dig

Kopierar du samtalsunderlagsmallen Lägg till egna kortlekar får du ett eget samtalsun-
derlag med de ”vanligaste” inställningarna att utgå ifrån.

Bygg från grunden

2. Skapa samtalsunderlag och lägg till kortlekar
Nu ska skapa ett samtalsunderlag och lägga till den kortlek du skapade. Gå igenom alla inställ-
ningar och se över texterna i inledningsmeddelandet, tackmeddelandet och e-postbekräftelsen 
När du skapat underlaget skickar du iväg det till din övningskollega.

Se video om hur du skapar ett samtalsunderlag

https://www.youtube.com/watch?v=2BeSANlnHLA
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Lägg till en eller flera kortlekar i underlaget
Skapa formulärfrågorna som dyker upp när den 
sista kortleken är sorterad. 

Ska personen få en E-postbekräftelse måste det 
finnas ett formulärfält där respondenten skriver 
in sin e-postadress.

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

Avslutningsmeddelande som dyker upp efter en kortsortering

E-postmeddelande som skickas till respondenten efter en kortsortering

Lägg in bilder, länkar, video
Lägg till rubrik
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3. Hur du kan dela material i systemet
 I systemet går det att dela samtalsunderlag på tre nivåer

1. Systemkortlekar och systemsamtalsunderlag
2. Organisationskortlekar och organisationssamtalsunderlag
3. Dina kortlekar och dina samtalsunderlag

Se video om delningsmöjligheterna i Framtidskortet

Se video om möjligheterna med organisationsunderlag

Systemkortlekar och systemsamtalsunderlag 
Kan endast skapas av Super adm. som har den högsta behörigheten i systemet. Tanken är att 
vi ska ”plocka” upp bra kortlekar som skapats i systemet och göra dem till systemkortlekar som 
blir tillgängligt att använda (kopiera eller användas som de är) av andra användare. Naturligtvis 
skapar vi endast en systemkortlek med tillåtelse från den som skapat kortleken. 

Systemkortlekar uppdateras centralt och använder du en systemkortlek i ett samtalsunderlag 
kommer även den att uppdateras. Det kan därför vara bra att använda systemkortleken i ett 
samtalsunderlag och inte kopiera den. En kopierad systemkortlek blir din egen och uppdateras 
inte.

Organisationskortlekar och organisationssamtalsunderlag
Det är även möjligt att endast dela material inom sin egen organisation. Du aktiverar delnings-
funktionen när kortleken eller samtalsunderlaget är i redigeringsläge. Du kan även aktivera att 
alla svar från samtalsunderlaget ska delas inom din organisation. Detta innebär att alla använ-
dare i din organisation kan se svaret (kortsorteringen).

Organisation = Skola, kommun, företag (vad som ska vara en organisation bestämmer ni). 

Dina kortlekar och dina samtalsunderlag
När du kopierat ett delat samtalsunderlag eller en delad kortlek blir det din kopia som du kan 
redigera utan att det påverkar originalet. Du kan i sin tur dela ditt material med övriga inom din 
organisation. Vill du skapa en systemkortlek måste du kontakta super adm. som äger den möj-
ligheten.  

Vad ser Super Adm. i systemet?
Det är endast ägarna till Framtidskortet, Norrtälje, Luleå och Karlshamns kommun, som kan 
logga in som super adm. Super adm. kan endast se de kortlekar som du skapat (inga svar eller 
samtalsunderlag). Med jämna intervaller kollar vi igenom de kortlekar som skapats i systemet. 
Hittar vi en kortlek som efterfrågats/är intressant kontaktar vi ägaren till korkeken för att eventu-
ellt skapa en systemkortlek. Vi skapar endast systemkortlekar med ägarens tillåtelse. Den som 
ger sin tillåtelse till att skapa en systemkortlek får även hjälp med att bildsätta sin kortlek. 

Börje LarsAgneta

https://youtu.be/e4FFFSqJ1do
https://www.youtube.com/watch?v=6TBWCbwQzwc
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4. Skapa bildkortlek (ord&fras kortlek)
Att arbeta med bilder är riktigt roligt men tidskrävande. En annan sak som du bör tänka på är 
upphovsrätten. Du är ansvarig för det kortlekar du skapar i systemet. På pixabay finns gratisbil-
der som du kan ladda ner och använda i bildkortlekar. 

Om du har en idé och vill skapa en systemkortlek (som alla användare har tillgång till) kan vi 
hjälpa till att bildsätta kortleken.

Besök pixabay

5. Slutord
Förhoppningsvis har du knäckt nöten och förstått hur verktyget fungerar och idén bakom sys-
temstrukturen. Vi är väl medvetna om att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller ord, 
förklaringar och begrepp i systemet. Vad som ska förbättras/utvecklas kan du påverka genom 
att komma med synpunkter och idéer. 

En bärande idé med Framtidskortet är möjligheterna till samarbete mellan användare och orga-
nisationer. I systemet syns det kanske tydligast i möjligheterna att dela material med varandra. 
Vi kommer även att anordna erfarenhetswebbinarier och initierar/samordnar kortlekssamarbe-
ten mellan användare som är inne på samma spår. 

Tack för att tog dig tid att utforska Framtidskortet. Hoppas att du är nöjd med vår kurs samt att 
du tecknar licens och hjälper till att vässa verktyget. 

Agneta, Börje och Lars

https://pixabay.com/sv/

