Onlinekursen 24/7 – Eget utskick
Arbeta som användare från eget konto
På egen hand eller med övningskamrat

Hej och välkommen till onlineutbildningen 24/7
Tanken med Framtidskortet är att erbjuda ett flexibelt, kreativt verktyg som tillåter dig som användare att skapa, dela och anpassa material utifrån dina 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
kommer du då uppskatta alla funktioner som inledningsvis kunde uppfattats som krångliga.
Målet med kursen är att du ska förstå och känna dig bekväm med att använda verktyget.
Kursens innehåll
1. Hur allt hänger ihop
2. Kopiera över samtalsunderlagsmall från ”biblioteket” till mina samtalsunderlag
3. Skicka samtalsunderlag
4. Sortera kortlek
5. Efterredigera kortsortering
6. Arbeta i svarsvyn
Till varje del i kursen finns skriftliga instruktioner, filmklipp och bilder. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.
Norra Sverige
borje.lindqvist@amf.lulea.se
Mellersta Sverige
lars.hugsen@norrtalje.se
Södra Sverige
agneta.andersson@karlshamn.se
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1. Hur allt hänger ihop
Innan vi börjar arbeta ska vi ta med dig på en 7 minuter lång ”helikoptertur” för att visa hur de
olika delarna i verktyget sitter ihop och förklara begrepp som finns i ordlistan nedan. Du behöver inte lägga alla detaljer på minnet utan luta dig tillbaka och njuta av ord som samtalsunderlagsmallar och systemkortlekar (finns snart i Svenska Akademiens ordbok).
Helikoptertur över Framtidskortet (7 minuter).
Ordlista
Systemet: De samlade funktionerna som finns i Framtidskortet exempelvis kopiering av
samtalsunderlag och kortlekar samt olika inställningar för egen anpassning av verktyget.
Respondent: Den som besvarar samtalsunderlaget exempelvis deltagare, klient eller studerande.
Användare: Ägaren av användarkonto och som skickar ut samtalsunderlag exempelvis
coach, vägledare eller arbetsmarknadskonsult.
Organisations- och samtalsunderlagsmall: Systemets eller egna organisationens
samtalsunderlag som är klara att kopieras och eventuellt redigeras utifrån målgruppens
behov. Sparas automatiskt under mina samtalsunderlag. Fortsättningsvis i kursen kommer
vi enbart använda begreppet samtalsunderlagsmall (ej organisation).
Mina samtalsunderlag: De samtalsunderlag 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, redigera och använda efter dina önskemål. Måste bäddas in i ett
samtalsunderlag.
Mina kortlekar: De kortlekar som du kopierat och/eller skapat själv.
Svarsvy: Den del i Framtidskortet där användaren och respondenten kan se och arbeta
med resultatet (av inskickad kortsortering).
Bibliotek: Det finns två bibliotek, ett för organisations- och samtalsunderlagsmallar och ett
för organisations- och systemkortlekar som alla användare har fri tillgång till att kopiera och
använda.
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2. Kopiera över samtalsunderlagsmall från ”biblioteket” till mina
samtalsunderlag
Se video som visar hur du kopierar över samtalsunderlagsmallar till mina samtalsunderlag (1
minut).
För att förenkla finns det färdiga samtalsunderlagsmallar som du kan kopiera över till
mina samtalsunderlag och använda. I den här övningen ska du kopiera över en samtalsunderlagsmall som heter Onlineutbildning 24/7.
1. Logga in i Framtidskortet
2. Klicka på samtalsunderlag
3. Välj fliken Org.underlag & samtalsunderlagsmallar
4. Sök efter Onlineutbildning 24/7
5. Kopiera samtalsunderlaget
6. Döp om samtalsunderlaget till valfritt namn (syns endast internt) och klicka på spara
7. Du hittar nu samtalsunderlaget under mina samtalsunderlag
Sök efter samtalsunderlaget Onlineutbildning 24/7

Kopiera samtalsunderlaget

Döp om samtalsunderlaget till valfritt
namn. När du klickat på spara hamnar det
kopierade samtalsunderlaget under Mina
samtalsunderlag
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3. Skicka samtalsunderlag
Se video som visar hur du skickar ut ett samtalsunderlag (4 minuter).
Nu har du kopierat över ett samtalsunderlag till Mina samtalsunderlag och det är det dags
att skicka samtalsunderlaget till dig själv eller din övningskamrat.
Alternativ 1: Skicka samtalsunderlaget via ditt mejlprogram (Outlook)
1. Gå in på Mina samtalsunderlag och klicka på samtalsunderlaget som du kopierat och döpt
om.
2. Kopiera den publika länken
3. Klistra in länken i ett mejl till dig själv eller din övningskamrat
Alternativ 2: Skicka samtalsunderlaget via en funktion i systemet.
1. Klicka på knappen Skapa ny inbjudan.
2. Fyll i fälten (se bild på nästa sida) och skicka i väg underlaget till dig själv eller din övningskamrat.

Alternativ 2

Alternativ 1

Klicka på Skapa ny inbjudan för
att skicka samtalsunderlaget från
systemet (se bild på 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.
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Du kan lägga in upp till 50 e-postadresser i ett och samma utskick

Om du vill att eleven ska kunna mejla
tillbaka till dig skriver du in din e-postadress (rekommenderas).		
Systemet fyller automatiskt i den e-postadress som är kopplat till ditt användarkonto vilket förmodligen är din e-postadress
Om du skriver in din e-postadress som
avsändare kan det vara bra att skriva in
Framtidskortet här.

Inbjudan har kommit
fram

Du kan spara ett utkast för
redigering vid annat tillfälle

Inbjudan (samtalsunderlaget) har inte kommit fram
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Kopiera en e-postinbjudning
(sparar mycket tid)

4. Sortera kortlekar
Nu ska du agera elev/klient och sortera kortlekar som du har skickat till dig själv eller fått från
din övningskamrat. Öppna mejlet och klicka igång samtalsunderlaget.
OBS! Har meddelandet inte kommit fram bör du kolla ditt skräpfilter. Finns det inget meddelande där skickar du ut samtalsunderlaget enligt instruktionerna i denna film.

5. Efterredigera kortsortering
Se video om hur du som elev/klient kan efterredigerar en inskickad kortsortering (2 minuter).
Fortsätt att agera elev/klient. Öppna kortsortering via pinkoden i bekräftelsemejlet som
skickats till dig och bearbeta svaret enligt instruktionerna nedan.
Efterredigering av kortleken egenskaper.
1. Se över din sortering och eventuellt vikta om dina svar.
2. Markera med valfri symbol de fem egenskaperna (korten) som du tycker är de mest framträdande hos dig.
Efterredigering av kortleken värderingar.
1. Se över din sortering och eventuellt vikta om dina svar.
2. Markera de fem värderingarna som är viktigast för din arbetssituation med samma
symbol som du använt i kortleken egenskaper.
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6. Arbeta i svarsvyn - på egen hand eller tillsammans med en
övningskamrat (nästa sida)

Se video som visar hur du kan kan arbeta med en inskickad kortsortering (3,5 minut).
6.1 På egen hand (bilder finns på sid 10)
Det första du ska göra är att hämta resultatet av din kortsortering.
1.
2.
3.
4.
5.

Logga in som användare.
Klicka på Sök i toppmenyn (det blå fältet).
Skriv in ditt namn i fritextfältet.
Klicka på Sök eller använd Enter tangenten.
Klicka på namnet för att öppna din kortsorteringen.

Öppnat kortleken ”egenskaper”
1. Scrolla ner till svaren från kortleken egenskaper.
2. Titta på resultatet. Reflektera. Vad ser du? Vad får du för tankar?
3. Använda filtreringsfunktionen ovanför svaren att få fram en vy där endast markerade kort
synliga.
4. Öppna de fem kort som du markerat med en symbol genom att klicka på texten. Beskriv i
noteringsrutan en situation (på arbetet eller fritiden) där du använt den här egenskapen.
5. Testa att markera flera kort med symboler genom att klicka på fyrkanten framför kortet.
6. Testa att ange ett nytt värde på genom att klicka på viktningssiffran. Tänk på att resultatet
inte sorteras om förrän du uppdaterat sidan (klicka på F5).
Öppnat kortleken ”värderingar”
1. Scrolla till svaren från kortleken värderingar.
2. Titta på resultatet. Reflektera. Vad ser du? Vad får du för tankar?
3. Öppna de fem kort som du markerat med en symbol genom att klicka på texten. Beskriv i
noteringsrutan vad värderingen betyder/innebär för dig kopplat till arbete.
4. Testa att ange ett nytt värde genom att klicka på viktningssiffran. Tänk på att sidan inte
sorteras om förrän du uppdaterat sidan (klicka på F5).
5. Testa att flytta kort mellan och inom kolumnen genom att greppa tag i den grå ytan (se
bild på sidan 10).
6. Testa att markera ytterligare kort med valfri symbol genom att klicka på fyrkanten framför
kortet.
Avsluta med att skapa en sammanställning
1.
2.
3.
4.
5.

Scrolla upp till knappen exportera (i övre högra hörnet)
Klicka på exportera knappen och välj exportformat Excel eller Pdf. (pdf. rekommenderas).
Bocka i den eller de symboler du ”märkt” korten med.
Skapa export genom att klicka på den blå knappen Skapa export.
Öppna filen.

Se video som visar hur du skapar en Export (sammanställning)
Fundera över: Vad är vägledningseffekten?
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6.2 Tillsammans med en övningskamrat (bilder finns på sid 10)
I den här övningen ska du bearbeta din övningskamrats kortsortering.
1.
2.
3.
4.

Logga in som användare.
Klicka på Sök i toppmenyn (det blå fältet).
Skriv in namnet på din övningskamrat i fritextfältet.
Klicka på namnet för att öppna din kortsorteringen.

Öppnat kortsorteringen ”egenskaper” från din övningskamrat
1. Scrolla ner till svaren för kortsortering för egenskaper
2. Titta på resultatet. Reflektera tillsammans. Vad ser ni? Vad får ni för tankar?
3. Använda filtreringsfunktionen ovanför svaren för att få fram en vy där endast markerade
kort är synliga.
4. Öppna de fem kort som din övningskamrat markerat med en symbol genom att klicka på
texten. Be övningskamraten beskriva en situation (på arbetet eller fritiden) där hen använt
den här egenskapen. Gör anteckningar i kortets noteringsruta.
5. Testa att markera flera kort med symboler genom att klicka på fyrkanten framför kortet.
6. Testa att ange ett nytt värde på genom att klicka på viktningssiffran. Tänk på att resultatet
inte sorteras om förrän du uppdaterat sidan (klicka på F5).
Öppna kortleken ”värderingar” från din övningskamrat
1. Scrolla till svaren från kortleken värderingar.
2. Titta på resultatet. Reflektera. Vad ser ni? Vad får ni för tankar?
3. Öppna de fem kort som din övningskamrat markerat med en symbol genom att klicka på
texten. Be din övningskamrat beskriva vad värderingen betyder/innebär för hen.
4. Testa att ange ett nytt värde på genom att klicka på viktningssiffran. Klicka på F5 för att
sortera om resultatet.
5. Testa att flytta kort mellan och inom kolumnen genom att greppa tag i den grå ytan (se
bild på sidan 10).
6. Testa att markera ytterligare kort med valfri symbol genom att klicka på fyrkanten framför
kortet.
Avsluta med att skapa en sammanställning
1.
2.
3.
4.
5.

Scrolla upp till knappen exportera (i övre högra hörnet)
Klicka på exporteraknappen och välj exportformat Excel eller Pdf. (pdf. rekommenderas)
Bocka i den eller de symboler du ”märkt” korten med.
Skapa export genom att klicka på den blå knappen Skapa export.
Öppna filen.

Se video som visar hur du skapar en Export (sammanställning)
Fundera tillsammans: Vad är vägledningseffekten?
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Använda den här funktioner för att
filtrera så att du endast ser markerade kort (rekommenderas)

Öppna kortet genom att klicka på
rubriken (för att skriva notering)
Klicka på siffran för att vikta om
kortet.
Klicka på symbolen för att
avmarkera kortet eller markera
med ny symbol

Markera (och håll kvar) i den grå
ytan för att flytta kortet mellan
eller inom svarskolumnen.

Så här ser kortet ut när du
öppnat kortet genom att klicka
på rubriken.

Här skriver du anteckningar kopplat
till kortet. Noteringarna syns när du
exporterar (skapar pdf. eller Excelfil)
en kortsortering.
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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.
Skicka gärna ett mejl till oss om du vill lämna ett meddelande eller förbättringsförslag.

Börje Lindqvist

Agneta Andersson

borje.lindqvist@amf.lulea.se

agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén
lars.hugsen@norrtalje.se
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