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Välkommen till Community! 
 
Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte 
många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer nytta av Community! 
 
 

Om Community 

 
Community är ett verktyg som närmast kan liknas vid ett Facebook, fast för skolan, utan reklam 
och där du och dina uppgifter inte är en handelsvara. Det som skrivs och skapas i Community 
tas bort i samband med att lärare och elever avslutar sina konton. 
 
Fördelen med ett Community direkt på GR-SLI är bl.a. enkelheten att dela innehåll samt det 
faktum att alla med ett konto på GR-SLI även enkelt når Community. Att slippa använda sitt 
privata Facebook-konto är en annan fördel. 
 
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. 
 
Elever är begränsade i vad dom kan göra. T.ex. kan elever inte skapa egna grupper. Elever kan 
dock vara delaktiga och posta i de grupper som lärare skapat. Det är därför ditt ansvar som 
lärare att vara närvarande i de grupper du skapat. Skapar du inga grupper - då finns ingenstans 
för eleven att diskutera. 
 
 

Hur du går med 

 
Du är inte medlem i Community automatiskt. För att aktivera funktionen måste du klicka på 
menyvalet Community och godkänna de användarvillkor som finns där. 
 
Dina elever får användarvillkor som fokuserar på upphovsrätt och hur man uppträder mot andra. 
En diskussion kring dessa frågor är lämplig i klassen i samband med att man börjar använda 
Community. 
 
När du accepterat villkoren som lärare blir du automatiskt medlem i de grupper du angett att du 
undervisar i. Det gör att du kan hålla dig uppdaterad om t.ex. nya filmer som passar i din 
undervisning. Om du vill ändra vilka ämnen du undervisar i kan du göra det när du är inloggad 
via kugghjulet i menyn och där välja "Inställningar". 
 
Lärare blir dessutom medlem i en gemensam grupp, ”GR Utbildning, Göteborg”. 
 
Både lärare och elever blir också medlem i en grupp som heter samma sak som skolan man 
tillhör. Det gör att man lätt hittar varandra. Gruppen kan ansvarig för skolan själv ta över och 
använda som en informations/diskussions-yta för elever & lärare. 
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Bekanta dig med Community 
 
 

   Händelser 

När du klickar på Community 

kommer du till Händelser. Här 

ser du aktivitet i de grupper du är 

medlem i samt vad vänner gjort. 

Du kan även skriva en "status";   

Det är ungefär som att säga 

något högt ute på stan - dom 

som är dig närmast hör dig. 

Kanske du hellre vill posta i den 

grupp du vill nå med budskapet? 

I så fall, gå till gruppen och skriv 

ett inlägg där istället.  

Grupper jag är 
medlem i 

Under händelser i den högra 

spalten ser du också alla grupper 

du är medlem i. 

Du kan enkelt nå dessa grupper 

genom att helt enkelt klicka på 

dem. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Du & din sida 

Du har en egen sida där du bl.a. 

kan presentera dig själv med 

omslagsbild och en avatar (liten 

bild). 

Du ser dig själv uppe i vänstra 

hörnet. 

Om du klickar på ditt namn eller 

på din avatar kommer du till din 

sida. 

 

Navigering 

I menyn under ordet Community 

finns t.ex "Meddelanden", 

"Grupper", "Vänner", mm. 

"Bjällran" i menyn visar en siffra 

som talar om hur många 

Aviseringar du har. På bilden har 

vi klickat på symbolen och ser då 

de senaste. Klicka på en rad för 

att gå dit eller klicka på flagg-

symbolen för att markera som 

läst. 

Klicka på "Visa alla" för att se 

alla och samtidigt markera alla 

som lästa. 
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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. 

Du kan här ange i vilket landskap 

samt skriva en text som syns på 

din sida. 

När du klickat "Spara" visas 

texten "Visa din uppdaterade 

profil" - klicka där och se hur det 

blev! 

Notera; För att ändra ditt namn - 

gå till kugghjulet i menyn uppe till 

höger och "Inställningar". 

 

 

Ladda upp en avatar 

Du kan välja en bild på dig själv 

eller på något annat som du 

tycker symboliserar dig. 

Klicka på ditt namn om du står 

under Community / Händelser, 

eller om du är på din sida - sätt 

muspekaren över den grå 

avatar-symbolen uppe till höger 

och välj "Ändra bild".  
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avatar, forts... 

Du kommer nu att få ladda upp 

en bild genom klicka på knappen 

"Bläddra..." där du väljer bild. 

Klicka sedan "Ladda upp bild." 

Du ser nu bilden du valt. 

Nu ska bilden beskäras till 

lämplig storlek: 

Klicka och dra ut en rektangel på 

bilden. Justera till dess att du blir 

nöjd och klicka sedan "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 

men också mindre än 5Mb för att 

kunna användas. 

Justera bilden genom att dra den 

vänster/höger/upp/ned tills du är 

nöjd och klicka sedan på "Spara 

ändringar". 
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Vänner  
 

 
  Hitta och bli vän med 

Om du klickar på "Medlemmar" i 

menyn kan du söka efter andra 

medlemmar. 

Du kan också bli vän med 

personer genom att klicka på 

deras namn och därmed besöka 

deras sida, där du kan klicka på 

knappen "Lägg till som vän". 

Elever kan inte söka bland 

medlemmar. Elever kan dock 

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 till dem samt 

omnämna dem i kommentarer 

genom att skriva "@" följt av 

några bokstäver för att välja rätt 

vän. 

Vänner ser det du postar och 

kommenterar så länge det inte 

sker i en stängd grupp där 

personen ifråga inte är medlem. 

Detsamma gäller omvänt, du kan 

följa vad dom skriver och 

kommenterar. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Organisera vänner 

Om du ofta skickar meddelande 

till en grupp av vänner 

underlättar det att organisera 

dessa 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". 

I dialogrutan skriv ett namn, t.ex. 

"Min NO-grupp". 

 

 

Lägg till i lista 

Direkt under vänner finns nu som 

vanligt alla vänner i en lång lista. 

I menyn till höger hittar du nu 

också "Min NO-grupp". 

Sätt muspekaren över en person 

så visas "Lista" till höger om 

namnet. 

I den listan, välj vilken lista 

personen ska ingå i. En person 

kan ingå i flera olika listor. 

Klickar du på "Min NO-lista" i 

menyn till höger ser du bara 

personer som ingår där. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Skapa en privat grupp för dig och dina elever 
 

 
  Skapa gruppen 

Klicka på "Grupper", klicka på 

"Skapa grupp", klicka på grupper 

och välj "Stängd grupp" samt 

skriv ett namn och klicka på 

knappen "Kom igång".  

Nu hamnar du i gruppens 

inställningar, som du senare kan 

ändra via "Inställningar" i 

gruppen. 

Ange "Detaljer", "Information" 

och ladda upp ett "Foto" som är 

motsvarande avatar fast för en 

grupp och klicka vidare till 

"Behörigheter". 

Behörigheter 

Det här är det viktigaste steget 

med att skapa en grupp. Om det 

är någon gång du ska vara extra 

vaksam så är det nu. 

Nu kan du, i detalj, bestämma 

vem som får se, och göra vad, 

med allt som sker i gruppen. 

Ta dig tid och fylla i dessa 

egenskaper så att det blir som 

du vill ha det. 

Du kan i efterhand ändra dessa 

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 blir det 

ett inlägg från gruppen. 

 

 

Hur det blev 

Medlemmar i gruppen får nu upp 

i sina händelser att du har gjort 

inlägget. 

Om du verkligen vill 

marknadsföra ditt inlägg så att 

utvalda personer även får 

meddelande om att du gjort 

inlägget, klicka på "Dela" vid 

inlägget. 

Nu kan du välja vilka som ska få 

ett meddelande på "bjällran". Om 

du har organiserat dina vänner i 

listor så blir det lättare.  

http://www.grkom.se/laromedel
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Sen då? 
 
Hoppas att du med dessa sidor har fått en överblick om vad verktyget kan ge dig. Meningen är 
inte att dessa sidor ska vara heltäckande  - vi lämnar en del kvar till dig själv att upptäcka. 
 
Men våga prova - det är faktiskt inte så svårt när man väl kommer igång! 
 
 

Om bilder, filmer och upphovsrätt 

 
Alla resurser, som t.ex. filmer du hittar på GR-SLI, kan användas i Community. 
 
Filmer från Vimeo och Youtube måste man vara lite mer försiktig med. Det finns massor med 
filmer som ligger där utan upphovsmannens tillstånd. 
 
Ett enkelt trick för att kolla 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 själv inte är upphovsman till bilden du vill använda gäller det att känna till om du får 
använda bilden. 
 
Skolverket t.ex. har en utmärkt information runt detta: "Bilder - upphovsrättsguide för lärare" 
 
Är du osäker, känns det inte helt ok? - avstå att använda just den filmen/bilden! 
 
 

Använda Community tvärs över Sverige 

Med Community kan du diskutera med kollegor över hela Sverige. 
 
Om du delar t.ex. en film från GR-SLI in i en sådan grupp kan det vara bra att känna till att 
kanske inte alla kan se den filmen. Kommer filmen från Utbildningsradion är det dock inga 
problem. 
  

http://www.grkom.se/laromedel
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