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Startsidan 

På startsidan (Play / Hem) hittar du 

aktuell information från oss samt 

dina "boxar", för personlig bevak-

ning,  som du själv skapar på sidan 

"Sök". 

Menyraden längst upp finns på alla 

sidor. Innehållet i menyraden beror 

på vilka tjänster din skola har. Ibland 

kan ytterligare tjänster finnas under 

menyvalet "Mer...". 

Under händelser  visas med-

delanden till dig, t.ex. om det finns 

elever som manuellt behöver god-

kännas. 

Vid symbolen  når du dina in-

ställningar och kan logga ut. 

Skapa konto 

Klicka på hänglåset uppe till höger, 

och välj menyalternativet "Skapa 

konto". 

När du fyller i kommun och skola, får 

du en lista på "träffar" på det du skri-

ver. Välj rätt alternativ i listan. 

När du fyllt i alla dina uppgifter och 

klickat på knappen "Gör mig till med-

lem" skickas ett e-postmeddelande 

till dig. Klicka på länken i det för att 

slutföra registreringen. 

Elevkonton behöver också godkän-

nas av en lärare på skolan. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Sök 

Om du söker med ett sökord 

hamnar du på denna sida. 

Du kan också klicka in på denna 

sida utan att ange ett sökord. 

Klicka igång en film direkt från 

sökresultatet på den lilla play-

knappen, märk den som favorit 

genom att klicka på stjärnan. Om 

en film har en handledning visas 

en symbol även för det. 

Vill du läsa mer, klicka på titeln. 

Att söka med sökord 

Längst upp finns en sökruta. 

Skriv något i textrutan så dyker 

en lista med möjliga träffar upp. 

Om du ser det du söker i listan 

kan du välja artikeln direkt. 

Tryck "Enter" för att göra en full-

ständig sökning.  

http://www.grkom.se/laromedel
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Spara filter, lägga till 

"box" på startsidan 

Under "Valda filter" ser du vad 

som skapat det sökresultat du 

ser. 

 Du kan ta bort alla eller de-

lar av filtret på "x"-knapparna. 

 Skapar en personlig bevak-

ning som syns längst ner på din 

startsida som en box. 

 Om du vill spara ditt filter så 

att det används i fortsättningen 

för dina sökningar, klicka på 

spara-knappen. 

Filtrering - vad vill du 

se för träffar? 

Klicka dig fram till ett ämne 

överst på sidan för att få mer 

precisa träffar. 

Du kan också filtrera dina träffar i 

högerspalten genom att klicka på 

de filter du önskar inkludera 

(klicka på ordet). 

Du kan sortera efter relevans, 

nyhetsordning eller titel. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Kommentarer 

Du har även möjlighet att ge dina 

kommentarer, t.ex. om hur du 

använt filmen i undervisningen. 

Den kommentar du själv har 

skapat kan du själv ta bort. 

Om du ser något olämpligt som 

någon annan har skrivit kan du 

klicka på knappen "Anmäl kom-

mentar". Vi kommer då snarast 

titta på detta och vidta lämplig 

åtgärd. 

Se på film och lyssna 

på ljud 

När du klickar på en produkt vi-

sas denna sida med fakta och 

ev. relaterade produkter. 

I spelaren kan du välja textning, 

kvalitet och i förekommande fall 

avsnitt. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Elevkonton - Bjud in dina elever! 

Alla godkända elever kan själva se på film på GR-SLI.  

1. Eleven ansöker enl. instruktionen på s.3 och anger att hen är en elev. 

2. En siffra syns vid symbolen på samma skolas lärarkonton varpå en lärare ska behandla ansökningen.  

3. Läraren gör ev. justeringar (obs. elevens ålder) på bekanta elever och klickar på "Acceptera". De obekanta finns kvar 

tills annan lärare hanterat dem (som längst 3 mån). 

4. Vid godkännande får eleven ett bekräftelsemail och kan logga in!  

Obs! Listan ses av alla lärare på skolan. Ta inte bort en elev om du inte är helt säker på att den inte finns där. 

 

 

Administrera elever 

Under symbolen hittar du alternativet ”Administrera elever”. Funktionen är under utveckling och kommer att bli mer lätthanterlig 

framöver, men gå gärna in och testa. På sidan får du en överblick över samtliga elever på skolan som är aktiva samt de som 

ansöker om ett elevkonto (se ovan). 

 

Dela / Skapa klipp 

Du kan dela en film t.ex. via e-post, 

på Facebook, eller genom att bädda 

in filmen ("</>"-symbolen) på en 

blogg eller lärplattform. 

Du kan också enkelt skapa ett klipp 

med en start och stopp-punkt samt 

förhandsgranska hur det kommer att 

bli. 

Klippet kan sparas i dina favoriter 

genom att klicka på favorit-stjärnan 

under "Dela / Skapa klipp". 

Du kan också ignorera åldersbe-

gränsning på filmen när du delar den 

till dina elever. 

http://www.grkom.se/laromedel


 8 

  

Skapa ditt Samsök 

Klicka på menyvalet "Hantera 

sökfönster". 

Beroende på vilka tjänster din 

skola/kommun har presenteras 

här några olika alternativ. Kryssa 

för de fönster du vill ha och 

klicka på "Spara". 

Du kommer nu tillbaka till föregå-

ende bild och kan nu dra-släppa 

fönster och själv bestämma stor-

lek och placering. Allt sparas så 

att det automatiskt ser ut som du 

vill nästa gång du använder 

Samsök. 

Samsök 

Under menyvalet Samsök kan 

du skapa din egen design och 

själv bestämma vilka resurser du 

vill söka i. 

Vilka resurser du kan använda 

beror på vilka avtal din skola/

kommun har med externa leve-

rantörer. 

Vi jobbar kontinuerligt på att in-

kludera fler relevanta söktjänster 

som passar i Samsök. 

 

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

För att skapa en mapp, klicka på 

ikonen  skriv namnet på 

mappen - klart! 

Nu kan du dra t.ex. filmer från 

Play till mappen. Du kan alltså 

blanda resurser som t.ex. böcker 

och filmer i samma mapp. 

Om du vill skapa en undermapp, 

tryck på ikonen  igen, ge 

den ett namn, och dra-släpp se-

dan mappen till där du vill ha 

den. 

Favoriter 

Överallt där du ser en stjärna 

tillsammans med en titel eller ett 

klipp kan du spara det som en 

favorit. 

Alla favoriter samlas under resp. 

tjänsts namn, t.ex. "Play", 

"Läshörnan", etc. 

Efter ett tag kan den listan bli 

lång. Man kan därför då även 

organisera favoriterna i mappar. 

De finns dock fortfarande kvar 

under t.ex. Play. 

http://www.grkom.se/laromedel
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Kontakta oss för mer information 

Göteborgsregionen, Läromedel, Göteborg  

Tel: 031-335 53 98 
E-post: laromedel@goteborgsregionen.se 

 

 

www.goteborgsregionen.se/laromedel 
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