
 

 

Länksamling Nyhedens Digitala kompetens dag 

Digital kompetens 

Kunskap: man behöver veta hur IT system fungerar i stort och vad man kan använda dem till rent 

praktiskt i vardagen men också kunskap om olika verktyg 

Förmågor: kunna söka information bedöma trovärdighet och relevans bearbeta den till kunskap och 

sedan producera material som kan kommunicera kunskapen till andra.  

Förståelse: vad IT har för möjligheter och begränsningar, vad passar bra att använda till vad. Man 

behöver också kunna reflektera över digitala mediers roll i samhället och för sitt lärande  och hur det 

påverkar vår identitet. 

Attityd: både en kritisk reflekterande inställning och en nyfikenhet för utveckling 

 

NE 

Upphovsrätt och Creative commons 

 http://youtu.be/v9Hx8ewxLgg     5,14 min, enklare film mer fullständig 

http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/ 

mer om Creative commons av Kristina Alexandersson 8 min  

https://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk#t=13 

upphovsrätt av Kristina Alexandersson 5,58 

https://www.youtube.com/watch?v=hz_agK8bd4Y 

Hur man lånar bilder på NE mm 

sök en bild , välj bild, under finns en byline där det står vem som står bakom bilden, du får länkadress 

dvs öppna i nytt fönster och kopiera adressen. Man får inte låna bilder och sedan lägga ut på 

Internet. 

Google sök med fria bilder,  

avancerad sökning,  

 

  

Inställningar 

http://youtu.be/v9Hx8ewxLgg
http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
https://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk#t=13
https://www.youtube.com/watch?v=hz_agK8bd4Y


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalaverktyg.se/tipsbanken/soek-fria-bilder 

 

Hur man söker i NE 

Sökmästare 

Sökmästaruppgifter http://www.ne.se/static/school/kurs/index.jsp   olika svårigheter och 

lärarhandledning http://www.ne.se/static/school/kurs/lararhandledning_smu_6_gy.pdf 

Skapa kopplingar mellan UR-program och artiklar 

Sök halloween välj starttid stopptid 

Lägg till text, dela på lilla pilen bredvid ”mer” 

http://www.ne.se/ur/program/134307/avsnitt/965067/ 

http://www.ne.se/ur/program/177547/avsnitt/965068/ 

Testa kunskapsjakten 

http://www.ne.se/static/school/kunskapsjakten/index.jsp 

Skapa läropaket, du hitta dem under Mina tjänster 

Läropaket llängre upp i listan är andras sökbara, den längre ner är dina egna läropaket 

Skapa nytt, lägg till filmer eller texter från NE (ha ett annat fönster öppet om du vill se vad de 

innehåller), förhandsgranska, redigera med pennan, ladda upp egna dokument, dela till dina elever 

via adressen i webläsaren som du kopierar och skickar till dem med mail. 

Exempel: 

http://www.ne.se/laropaket/8113759/upphovsratt-for-krokoms-pedagoger-7-9 

 

 

 

användningsrättigheter 

http://www.digitalaverktyg.se/tipsbanken/soek-fria-bilder
http://www.ne.se/static/school/kurs/index.jsp
http://www.ne.se/static/school/kurs/lararhandledning_smu_6_gy.pdf
http://www.ne.se/ur/program/134307/avsnitt/965067/
http://www.ne.se/ur/program/177547/avsnitt/965068/
http://www.ne.se/static/school/kunskapsjakten/index.jsp
http://www.ne.se/laropaket/8113759/upphovsratt-for-krokoms-pedagoger-7-9


 

 

Läxhjälpen – sökbara redan färdiga övningar 

Läxhjälpövning – där skapar du en egen övning, skriva egna frågor, ge tips på artikel där de kan få 

hjälp, spara övningen gå ur redigeringsläge och lägg till dina egna Mina sidor för att kunna lägga in 

den i ditt paket. 

E-språk 

Läsförståelse på svenska, hitta en text, kopiera frågorna, skriv svaren i word. 

Läsförståelse på annat språk, använd ljudet, läsa efter?, öppna språklexikon i annan flik för att söka 

ord du inte förstår, 

MOOBis, bloggverktyg anpassat till skolan 

Visa villkoren 

Visa mallarna 

Visa filmen skapa blogg 3 minuter 

Visa adminpanelen – gör ett inlägg – lägg till bild 

Exempel på bloggar 

http://www.naturlikt.se/biologi/celler/ 

http://solgrammatik.blogspot.se/ 

http://bokcirklari7a.wordpress.com/7a1-tanker-och-skriver-sa-har/ 

http://svabloggpark.skolbloggen.se/ 

http://orrviken45.skolbloggen.se/ 

 

Movenote kolla inlogg innan,  

Välj fyra bilder att visa, spela in ljud och bild. Kom ihåg att tillåta programmet att använda din 

webkamera och mikrofon. 

Google formulär 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=AE3EE6B2394541AB 

 

www.mentimeter.com 

 Lycka till! 

http://www.naturlikt.se/biologi/celler/
http://solgrammatik.blogspot.se/
http://bokcirklari7a.wordpress.com/7a1-tanker-och-skriver-sa-har/
http://svabloggpark.skolbloggen.se/
http://orrviken45.skolbloggen.se/
http://www.youtube.com/view_play_list?p=AE3EE6B2394541AB
http://www.mentimeter.com/

