En introduktion till Community i Mediekatalogen SLI

SLI Community intro 1.0 - 2015-10-05

Välkommen till Community!
Om Community
Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som
skrivs och skapas i Community tas bort i samband med att lärare och elever avslutar sina
konton.
Du kan skapa egna grupper där du och dina elever diskuterar. Du kan dela filmer, e-böcker,
pedagogiska planeringar, webbsidor, bilder, m.m. till gruppen. Gruppen kan vara öppen eller
stängd så att bara gruppens medlemmar ser innehållet.
Det finns även grupper där du kan diskutera med t.ex. andra mattelärare.
Det är pedagogen som kan skapa grupper, eleverna är delaktiga i grupperna och det är ditt
ansvar som lärare att vara närvarande i de grupper du skapat.

Gå med i Community
Du är inte medlem i Community automatiskt. För att aktivera funktionen klickar du på menyvalet
Community och godkänner användarvillkoren.
Elever får i sina användarvillkor information om upphovsrätt och hur man uppträder mot andra.
En diskussion kring dessa frågor är lämplig i klassen innan man börjar använda Community.
Du blir automatiskt medlem i de grupper du valde att du undervisar i, när du skapade ditt konto.
Det gör att du kan hålla dig uppdaterad och få direkta tips! Om du vill ändra eller komplettera
ämnen väljer du Inställningar under kugghjulet i menyraden.
Pedagoger blir automatiskt medlem i en grupp som Mediecentralen ansvarar för.
Pedagoger och elever blir också automatiskt medlem i en grupp med skolans namn. Gruppen
kan ansvarig för skolan själv ta över och använda som en informations/diskussions-yta för
elever och lärare.
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Bekanta dig med Community
Händelser
När du klickar på Community
kommer du till Händelser. Här
ser du aktiviteter i de grupper du
är medlem i och vad dina vänner
publicerat.
Du kan göra egna inlägg. Vill du
skriva i en av dina grupper – välj
gruppen först och skriv inlägget
där.

Grupper jag är
medlem i
Under Händelser ser du alla
grupper du är medlem i.
Du kan enkelt välja grupp genom
att klicka på den.
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Navigering
I menyn finns t.ex
"Meddelanden", "Grupper" och
"Vänner”.
"Bjällran" i menyn visar en siffra
som talar om hur många
aviseringar du har. Här har vi
klickat på symbolen och ser då
de senaste. Klicka på en rad för
att gå dit eller klicka på flaggsymbolen för att markera som
läst.
Klicka på "Visa alla" för att se
alla och samtidigt markera alla
som lästa.

Du & din sida
Du har en egen sida där du bl.a.
kan presentera dig själv med
omslagsbild och en avatar (liten
bild).
Om du klickar på ditt namn eller
på din avatar kommer du till din
sida.
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Presentera dig själv
Skriv en presentation
Klicka på länken/knappen
"Redigera profil" som finns i
föregående bild och på din sida.
Här kan du ange vilket landskap
du tillhör och skriva en text som
syns på din sida.
När du klickat "Spara" visas
texten "Visa din uppdaterade
profil" - klicka där och se
resultatet.
Notera: För att ändra ditt namn gå till kugghjulet i menyn uppe till
höger och välj "Inställningar".

Ladda upp en avatar
Välj en bild på dig själv eller
något som symboliserar dig.
Klicka på ditt namn när du står
under Community/Händelser,
eller är på din sida - sätt
muspekaren över den grå
symbolen och välj "Ändra bild".
Klicka på knappen "Bläddra...",
välj bild och "Ladda upp bild."
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Beskära till lämplig storlek:
Klicka och dra ut en rektangel på
bilden. Justera tills du är nöjd
och klicka på "Spara avatar".

Omslagsbild
Du kan göra din sida mer
personlig genom att välja en
omslagsbild. Klicka på "Lägg till
omslag" på din sida.
Bilden du laddar upp måste vara
av tillräckligt god kvalitet/storlek
och mindre än 5Mb för att kunna
användas.
Justera bilden genom att dra i
den till du är nöjd och klicka
sedan på "Spara ändringar".
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Vänner
Hitta och bli vän
Om du klickar på "Medlemmar" i
menyn kan du söka efter andra
medlemmar i ett landskap.
Du kan också bli vän med
personer genom att klicka på
namnet och besöka deras sida,
där väljer du "Lägg till som vän".
Elever kan bara lägga till vänner
via de grupper dom deltar i, t.ex.
gruppen för skolan.

Dina vänner
Genom att bli vän med en
person kan du enkelt skicka
meddelanden och omnämna
personen i kommentarer genom
att skriva "@" följt av några
bokstäver i namnet.
Vänner ser det du postar och
kommenterar så länge det inte
sker i en stängd grupp.
Detsamma gäller omvänt, du kan
följa vad dina vänner skriver och
kommenterar.
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Organisera vänner
Om du ofta skickar meddelande
till en grupp av vänner
underlättar det att organisera i en
lista. Du kan då t.ex. skicka ett
meddelande eller dela till alla på
en gång.
Gå in på menyvalet "Vänner",
klicka på "Lägg till lista" och ge
ett passande namn i dialogrutan,
t ex Min NO-grupp.

Lägg till i lista
I menyn till höger finns nu listan
"Min NO-grupp".
Sätt muspekaren över en person
så visas "Lista" till höger om
namnet.
I listan där väljer du vilken lista
personen ska ingå i. En person
kan ingå i flera listor.
Klickar du på "Min NO-lista" i
menyn till höger ser du vilka
personer som ingår där.
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Skapa en privat grupp för dig och dina elever
Skapa gruppen
Klicka först på "Grupper", sedan
"Skapa grupp" och välj
alternativet "Stängd grupp". Ge
gruppen ett namn och klicka på
"Kom igång".
Nu kommer du till gruppens
inställningar, som du senare kan
ändra via "Inställningar" i
gruppen.
Ange "Detaljer", "Information",
ladda upp ett "Foto" och klicka
dig vidare till "Behörigheter".

Behörigheter
Är det viktigaste steget med att
skapa en grupp! Nu bestämmer
du vem som får se, och göra vad
i gruppen.
Du kan i efterhand ändra
inställningar genom att klicka på
"Inställningar / Hantera".
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Posta i grupp
Nu kan du skapa din första post i
gruppen. Du kan länka till vad
som helst, t.ex. en film i Play.
Du som Administratör för
gruppen kan välja att posta
antingen som dig själv eller som
gruppen. Gör du inget val visas
det som ett inlägg från gruppen.

Hur blev resultatet?
Medlemmarna i gruppen får nu
upp ditt inlägg i sina händelser.
Om du vill marknadsföra inlägget
så att utvalda personer får ett
meddelande, klickar du på "Dela"
vid inlägget.
Nu väljer du vilka som ska få
meddelandet på sin "bjällra". Om
du har organiserat dina vänner i
listor blir det enkelt!
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Sen då?
Vi hoppas att du har fått en överblick av vad verktyget Community kan ge dig! Meningen är inte
att vara heltäckande – det finns mycket kvar att upptäcka. Lycka till!

Om bilder, filmer och upphovsrätt
Alla resurser, som t.ex. filmer, på SLI kan användas i Community.
Filmer från Vimeo och Youtube måste man vara försiktig med. Ett enkelt sätt att kontrollera om
filmen ligger där med upphovsmannens tillstånd är att se vem som har publicerat den. Är det
t.ex. en video från "Statens maritima museer" som publicerat en film om Birka kan man vara rätt
säker på att det är ok.

Bilder
Om du inte är upphovsman till bilden du ska använda gäller det att veta att det är ok.
Skolverket har en bra instruktion: "Bilder - upphovsrättsguide för lärare"
Är du osäker, känns det inte helt ok? - avstå från att använda just den filmen/bilden.

Använda Community tvärs över Sverige!
I Communityn kan du diskutera med kollegor över hela Sverige.
Om du delar en film från SLI i en sådan grupp kan bara de som har filmen på sin Mediecentral
se den. Är programmen från UR kan alla se, eftersom URs material är gemensamt för alla
Mediecentraler.
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