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adam.ek@elev.stockholm.se

Stockholm

Gärdesskolan

Adam

Ek

Din e-postadress
Om du inte kan din e-postadress loggar du in på 
outlook.com/elev.stockholm.se
Kopiera adressen och klistra in i första fältet under 
”Bli medlem” 
 
Det är till det här e-postkontot som ditt 
bekräftelsemeddelande skickas. 
 
OBS! inloggningen till webmailen fungerar inte 
från administrativa nätet i skolan (lärardatorer och 
dylikt) men överallt annars. Även i mobila enheter.

Adam Ek (elev)
adam.ek@elev.stockholm.se
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Gå till sli.se/medioteket.  
 
1 Välj ”Skapa konto”.  
 
2 Skriv in din e-postadress, förnamn.efternamn@
elev.stockholm.se.  
När markören ställs i nästa fält kommer dina 
uppgifter upp automatiskt och fälten blir gråa och 
låsta.  
 
3 Klicka på ”Gör mig till medlem”.

Se nedan om du inte kan din e-postadress.  
 
När du fyllt i formuläret är det dags att aktivera 
kontot. Gå till din e-post och klicka på länken du 
fått för att slutföra registreringen.

1
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Söka  
Sök
I sökrutan kan du fritextsöka i utbudet.
Du kan använda olika filter för att precisera din sökning.  

Filter
Valda filter ser du i rutan längst upp. Du kan enkelt ta 
bort eller lägga till nya filter.

Kom ihåg att ta bort (klicka på krysset) valda filter för att 
göra en ny sökning.

Du har även möjlighet att spara ett filter. Då används den 
som en standardsökning nästa gång du söker. Du kan 
ändra standardsökningens innehåll eller ta bort den helt.

Boxar
Dina valda filter kan du spara som en box. En box skapar 
ett snabbval till innehåll och visas på startsidan. Boxen 
uppdateras automatiskt när det sker förändringar i 
utbudet. Du kan spara fler boxar med olika filter. 

Spela filmen Filmhandledning

Samsök
Här kan du få sökträffar i SLI.se, NE, Wikipedia, Landguiden samt Mitt bibliotek.
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Strömma media  
Vi har ett stort utbud av strömmande filmer och radioprogram, vilket innebär att du kan se/höra dem direkt via t.ex. datorn, telefonen eller 
surfplattan. Välj strömmande video/ljud som filter för att få fram de strömmande artiklarna. Tryck på ”Se filmen” eller ”Lyssna”.

På listen under uppspelningsfönstret kan du välja i vilken kvalitet du vill spela filmen. Till en del program finns också olika textnings- 
alternativ. Har programmet flera ansnitt går de att välja här.

Dela/Skapa klipp  
Du kan enkelt skapa ett klipp i en film med en start och stopp-
punkt.

En film eller ett klipp kan t.ex. delas på sociala medier eller 
via e-post. Klippet kan också sparas i dina favoriter genom att 
klicka på stjärnan.



Adam Ek (Elev)

Gärdesskolan
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Favoriter  
Om det är en film som du gillar eller vill använda dig av fler gånger kan du trycka på stjärnan. Den blir då gul och markerad som en favorit. 
Du hittar dina favoriter under menyvalet ”Favoriter”. 

App  
Nu har du möjlighet att se strömmande filmer i mobila enheter. Ladda ner appen SLI.se Play 
från AppStore eller Google Play. Logga in med dina vanliga uppgifter.

Inställningar  
Under kugghjulet administrerar du ditt konto. Här finns ”Inställningar” där du kan ändra e-postadress, 
lösenord etc. Du kan också redigera dina boxar och samsöktsinställningar.

Glömt lösenordet?  
Klicka på hänglåset och sedan ”Glömt lösenordet?”. Fyll i den e-postadress du använde när du skapade 
ditt konto. Ett meddelande skickas till din e-postadress med en länk. Klicka på länken för att ange ett 
lösenord.
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Behöver du hjälp?  
Fråga i första hand din lärare. Oss på Medioteket når du på  
mediebokning@stockholm.se eller telefon 508 33 481.
 

sli.se/medioteket


