
Medioteket

Introduktion till 
sli.se/medioteket 
                för lärare





  Innehåll
 4 Konto
   Logga in
   Bli medlem

 5 Söka
   Sök
   Filter
   Boxar
   Samsök

 6 Strömma media

 7 Kommentarer

 7 Dela/Skapa klipp

 8 Boka media och förlänga lånetiden

 9 Favoriter

 9 Inställningar

 9 Glömt lösenordet?

 9 App

 10 Kontakta oss



Konto  

(Obs elevregistrering görs på annat sätt. Se separat elevmanual)

Logga in
Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Fyll i din E-postadress och Lösenord. 

Bli medlem
All personal som arbetar på en skola/förskola som har ett avtal med Medioteket är välkomna att skapa ett personligt konto. 

Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Välj ”Skapa konto” och fyll i formuläret.  
Använd din arbetsmailadress! 

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.
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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 Boka filmen Filmhandledning

Samsök
Här kan du få sökträffar i SLI.se, NE, Wikipedia, Landguiden samt Mitt bibliotek (om du arbetar i en kommunal grundskola i 
Stockholms stad).
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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 datorn. 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.

Spela filmen

Filmhandledning
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Dela/Skapa klipp  
Du kan enkelt skapa ett klipp i en film 
med en start och stopp-punkt. Klicka på 
”Förhandsgranska” om du vill se hur klippet 
blev.

En film eller ett klipp kan t.ex. delas på 
sociala medier, via e-post eller bäddas in 
(”</>”) på en blogg eller lärplattform. Klip-
pet kan också sparas i dina favoriter genom 
att klicka på favorit-stjärnan.

Kommentarer
Du har möjlighet att ge kommentarer, t.ex. om hur du använt programmet i undervisningen. Den kommentar som du själv har 
skapat kan du också själv ta bort. Om du ser något olämplig som någon annan har skrivit så kan du klicka på knappen ”Anmäl 
kommentar”. Vi kommer då snarast att titta på detta och vidta lämlig åtgärd.

Du kan också betygsätta programmet genom att markera stjärnorna.
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Boka media och förlänga lånetiden  
Du kan även boka film och radioprogram för leverans till din skola. Tryck på ”Boka”.

Under menyn ”Bokningar” anger du vilket utförande du vill ha programmet i och till vilken dag du önskar leverans. Tryck på sedan på 
”Skicka”. Observera att det måste finnas en grön bock bredvid alla rader i orderblocket för att det ska gå att skicka en beställning. Program 
som inte ska beställas måste tas bort med det röda krysset till höger om datumet. 

Boka filmen
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I fliken ”Min kalender” kan du bl.a. se dina tidigare- pågående- och kommande lån. Om förlängning av lånetid önskas, klicka på en bokning 
så föreslås automatisk en låneperiod som är möjlig att förlänga med.



Anders Andersson (Lärare)

Askebyskolan

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. 
Alla favoriter samlas under respektive tjänsts namn t.ex. ”Play” och ”Läshörnan” under menyvalet ”Favoriter”. Här har du möjlighet att 
administrera dina favoriter samt skapa mappar med temainnehåll som underlättar vid undervisning.

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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Kontakta oss  

Om du har några frågor så når du oss på mediebokning@stockholm.se eller 508 33 481.

 

sli.se/medioteket


