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OM DOKUMENTATIONEN PLATTCIRKLAR 

 

Dokumentationen från Bengts publicerade websidor för platt-

cirklar SPF/Vuxenskolan i Lund. 

Dokumentationen är digital man skriver själv ut valda avsnitt. 

 

Nybörjarcirkel I huvudsak kapitel 1 och följer  Vuxenskolans 

publikationen ”alla kan surfa… ” som erhålles i papperskopia 

vid cirkelstart ,  

Grundcirkel Kapitel 1-2 och delar av kapitel 3– 4 

Fortsättningscirkel  det mesta av materialet 

 

Cirklarna omfattar 4 träffar om 2 lektionstimmar och däremel-

lan  hemläxor att öva på. 

Dokumentationen är digital och tillgänglig under cirkeltiden och 

man skriver själv ut de avsnitt man vill spara på papper. 

 

Flera instruktioner är utan lösenord för att kunna pröva webba-

serad cirkeldokumentation på plattan eller i datorn . 
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KAPITEL 1  
VIKTIGA BASKUNSKAPER OM PLATTAN 

ENKLA GRUNDÖVNINGAR - ETT MÅSTE ATT KUNNA

Startövning     indikerar kunskapsnivån om plattans grunder 

Grunder iPad    några lätta basövningar

Grunder Android några lätta basövningar

INSTRUKTIONER

*Videoinstruktion se tre video Introduktion och tre video Apphantering

Plattans delar     man måste kunna allt

*Plattans knappar   alla funktioner ett måste att kunna i ryggmärgen

*  Skärmhantering   fingerrörelser på skärmen träna träna...

*Ansluta till WiFi   hur man ansluter till internet  

*Ladda ned appar   att pröva appar en del av regelbunden träning 

*Apphantering   flytta runt appar  , appar i mappar  

Appar i mappar  exemplel många appar i mapp android startskärm 

*Inställningar  hitta det viktigaste

*Uppdatera appar och operativsystem  veta hur man gör

ENKLA HANDBÖCKER   bilder med lättfattliga instruktioner

VIKTIGT att förstå alla 20 övningarna vid självstudium !

Alla kan surfa androidplatta   20 övningar användning plattan

Alla kan surfa Ipad    20 övningar användning plattan

ÖVNINGSAPP MM

Bredbandskollen Öva att installera, flytta runt, ta bort och lär appen

NÖRDORDLISTA använd för förståelse av digitaltermer

ÖVNINGSUPPGIFTER LEKTION 1 enkla övningar Kapitel 1 

*lösenord krävs

https://instr1.wordpress.com/startovning/
https://instr1.wordpress.com/uppdatera-plattan/
https://instr1.wordpress.com/installningar-att-ibland-ha-koll-pa/
https://instr1.wordpress.com/ovningsuppgifter-lektion-1/
https://instr1.wordpress.com/nordordlista/
https://instr1.wordpress.com/bredbandskollen/
https://datatipsaren.files.wordpress.com/2017/01/alla-kan-surfa-_ipad-studiemtrl_sept-15korr1.pdf
https://datatipsaren.files.wordpress.com/2017/01/alla-kan-surfa_android-surfplatta_sept-15korr1.pdf
https://datatipsaren.wordpress.com/2016/09/22/organisera-appar-platta/
https://instr1.wordpress.com/apphantering/
https://instr1.wordpress.com/109-ladda-ned-appar/
https://instr1.wordpress.com/ansluta-till-wifi/
https://instr1.wordpress.com/skarmhantering/
https://instr1.wordpress.com/ipad-knappar/
https://instr1.wordpress.com/105-plattans-delar/
https://instr1.wordpress.com/videolankar-grunder/
https://instr1.wordpress.com/103-grunder-android/
https://instr1.wordpress.com/102-grunder-ipad/
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KAPITEL 2  

TEKNIKER SOM UNDERLÄTTAR  OCH  MER APPAR

BRA ATT KUNNA LITE MER OM

*Webläsare apparna Crome och Safari att surfa med

*Multitasking  arbeta med flera appar samtidigt

Använda röstkommandon   lär dig använda  tex söka , starta 

app , googla med

*Spåra plattan om plattan blir stulen kan den lokaliseras och 

göras oanvändbar från distans

VIDEOINSTRUKTIONER                        

*Videoinstruktion  se video om Safari och Chrome 

APPAR

*Bilder

*TV och Film   plattan en bra andraTV

*KARTOR GPS  att hitta rätt med ,  få röstvägvisning, leta efter 

hotell mackar och annat

BANKID  bra legitimation på webben- 

*ÖVNINGSUPPGIFTER LEKTION 2

*lösenord krävs

https://instr1.wordpress.com/weblasare-chrome-och-safari/
https://instr1.wordpress.com/205-bilder/
https://instr1.wordpress.com/ovningsuppgifter-lektion-2/
https://instr1.wordpress.com/legitimation-bankid/
https://instr1.wordpress.com/kartor/
https://instr1.wordpress.com/tvkanaler/
https://instr1.wordpress.com/videolankar-grunder/
https://instr1.wordpress.com/spara-plattan-om-den-kommer-bort/
https://instr1.wordpress.com/rostkommandon/
https://instr1.wordpress.com/multitasking/
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KAPITEL 3  

TIPS  och  Appar MEDIA  RESA OFFICE NATUR MÄTA

 

TIPS För att göra livet med plattan enklare

*Kom ihåg     Glöm inte att städa och annat

*Alla dessa konton  trots besväret en massa fördelar                   

*E-boksläsare och ladda ned böcker    bra att kunna  

*Ladda ned e-bok till viss app  underlättar läsning med rätt app

*Ladda ned dokument till viss app på samma sätt som e-bok

APPAR

Låna bok  på biblioteket med lånekort

*Musik och radio   i plattan

*Tidningar appar eller via webben

*Resor SJ och Skånetrafiken

*Officeappar   Office gratis om man har rätt konto

Diverse appar  natur och mäta

*ÖVNINGSUPPGIFTER LEKTION 3 börja stå på egna ben

*lösenord krävs

https://instr1.wordpress.com/ovningsuppgifter-lektion-3t/
https://instr1.wordpress.com/diverse-appar/
https://instr1.wordpress.com/office-appar/
https://instr1.wordpress.com/resor/
https://instr1.wordpress.com/tidningar/
https://instr1.wordpress.com/media-musik-radio/
https://instr1.wordpress.com/lasa-bok-fran-biblioteket/
https://instr1.wordpress.com/ladda-ned-ebok-pa-plattan-fran-arkivet/
https://instr1.wordpress.com/ladda-ned-ebok-pa-plattan-fran-arkivet/
https://instr1.wordpress.com/e-bokslasare/
https://instr1.wordpress.com/alla-dessa-konton-liten-vagledning/
https://instr1.wordpress.com/kom-ihag/
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KAPITEL 4  

     

         HANTERA BILDER OCH FILER

         

*Molnet  spara , överföra  och dela bilder och filer på internet 

*Dela  ett användbart verktyg till mycket 

*Skriva ut från plattan finns många sätt

 

APPAR

*Kameran  både bild video och panorama

*Plattan som scanner ett praktiskt sätt att fota göra pdf och dela  

 

*ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 

*lösenord krävs

https://instr1.wordpress.com/molnet-ett-bra-satt-att-lagra-filer/
https://instr1.wordpress.com/ovningsuppgifter-lektion-4/
https://instr1.wordpress.com/plattan-som-scanner/
https://instr1.wordpress.com/anvanda-kameran-i-plattan/
https://instr1.wordpress.com/skriva-ut-fran-platta/
https://instr1.wordpress.com/dela-skicka-bild-eller-dokument-till-annat-stalle/
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KAPITEL 5   

     

        ANVÄNDBARA VERKTYG

          

*Spara eller skriva ut websida    bra om man vill skriva ut instruktion

Göra skärmdump  Göra en bild av plattans skärm  

*  Säkerhetskopiering    Säkerhetskopiering och synkronisering

*Säkerhet och virusskydd   Någon form av virusskydd bör man ha

*Kontakter bokmärken  Ha samma info i alla enheter

Se plattan på TVskärmen Överföra bildskärmen till Tvn

Enkel bra Laserskrivare svartvitt WiFi

 

 

                  MER APPAR

Skype   Ringa över internet gratis

*Hitta filer på plattan Mycket användbart för android

 *lösenord krävs

https://instr1.wordpress.com/ipad-spara-en-websida-som-pdf-fil/
https://instr1.wordpress.com/507-enkel-bra-laserskrivare-svartvitt-for-wifi/
https://instr1.wordpress.com/hitta-filer-pa-plattan/
https://instr1.wordpress.com/skype-3/
https://instr1.wordpress.com/se-bilder-och-video-fran-plattan-tvskarm/
https://instr1.wordpress.com/kontakter-almenacka-favoriter-i-all-apparater/
https://instr1.wordpress.com/sakerhet-och-virusskydd/
https://instr1.wordpress.com/bacup/
https://instr1.wordpress.com/taskarmbildplatta/

	PLATTCIRKEL  ONLINE 2.5.pdf
	KAPITEL 1
	KAPITEL 2
	KAPITEL 3
	KAPITEL 4
	KAPITEL 5

