Information och tekniska krav
Hjälp, tips och råd inför webbutbildningen

 Du lyssnar mycket. Ställ därför in lång tid på din dators skärmsläckare (eller stäng av den).
 Du kan behöva vara i fullskärmsläge för att se alla knappar och ta dig fram i utbildningen. På
webbutbildningens startsida finns instruktioner för hur du växlar till fullskärm. Vill du sedan
under utbildningens gång växla mellan fönsterläge och fullskärmsläge finns en knapp i högra
övre hörnet.
 Det går inte att spola sekund för sekund i utbildningen, men du kan hoppa fram och tillbaka
mellan avsnitt.
 Du kan när som helst pausa utbildningen och vid senare tillfälle starta där du var. När du
startar upp igen får du en fråga om du vill börja från början eller starta därifrån du var.
 Om utbildningen hänger sig, om du fastnar och inte kan ta dig vidare, prova att starta om
webbutbildningen från början och klicka dig fram till där du var. Om du för snabbt stegar dig
framåt eller bakåt i webbutbildningen finns också risk att webbutbildningen hänger sig, inte
hinner ladda som den ska. Prova att stanna upp en stund eller starta om från början.
 Totalt tar utbildningen ca 3-4 timmar att gå. På kartan (som du hittar via en knapp nere till
vänster) står ungefärlig tid för varje rum. Det kan vara en hjälp i din planering av hur du
lägger upp utbildningen.
 De goda exemplen du får läsa om i webbutbildningen är i PDF-format och öppnas därför i en
ny flik. Problem kan uppstå när du ska återgå till webbutbildningen där det ser ut som att du
fått upp två identiska PDF-sidor på de två flikarna. Klicka då på fliken till vänster och därefter
klickar du varsomhelst i dokumentet. Då ska du komma tillbaka till webbutbildningens
fönster. Detta problem uppstår bara när du är i fullskärmsläge och kan bero på att du
använder internet Explorer som webbläsare. Ett annat problem som kan uppstå på vissa
datorer är att du när du läst det goda exemplet och automatiskt hamnat i fönsterläge, ser du
inte knappen för att åter växla upp i fullskärmsläge. Du kan därför inte fortsätta utbildningen.
Starta om utbildningen och stega dig fram till där du var.
 Vissa datorer klarar inte av att växla mellan fullskärmsläge och fönsterläge i utbildningen.
Vid denna problematik kommer du som växlar från fullskärmsläge till fönsterläge inte att se
knappen för att växla tillbaka till fullskärmsläge. Då behöver du starta om utbildningen och
välja fullskärmsläge under hela utbildningen.
 Särskild tillgänglighetsanpassning för syn- och hörselskadade har inte gjorts i denna version
av webbutbildningen. Webbutbildningen erbjuder i detta steg endast svenska som språk
både vad det gäller tal- och text.
 Du uppmanas ett flertal gånger under utbildningens gång att anteckna dina reflektioner.
Detta gör du dels som en del i din egen lärprocess, dels för att senare kunna ta med dig
tankar för att diskutera med kollegor.

Teknisk information och systemkrav
 Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Firefox senast flash player-pluginet
installerat. Webbutbildningen är utformad för att fungera bäst med webbläsare från version
8.0 och uppåt för Firefox, Internet Explorer 8.0 och 5.0 för Safari (Mac-användare).
Utbildningen är även testad och fungerar på Chrome. Om du har en äldre version av någon
av dessa webbläsare, besök då webbläsarens officiella webbplats och hämta en
uppgradering.
 Webbplatsen är utformad för att användas med en skärmupplösning på minst 1024x768
pixlar. Kontrollera bildskärmens inställningar och justera upplösningen om du bara kan se en
del av sidan i läsarfönstret. Vi rekommenderar att du använder möjligheten att öppna
utbildningen i fullskärmsläge för bästa upplevelse. Bildskärmar med uppläsning under
1280x920 riskerar att missa vissa knappar som behövs för att navigera i webbutbildningen
om man inte växlar till fullskärmsläge.
 Dessutom krävs ett flashplayer-plugin v10 eller högre installerat i webbläsaren.
 Webbutbildningen kräver också att man har java-script och cookies aktiverat för att kunna
tillgodogöra sig viss funktionalitet.
 Man kan inte ta del av webbutbildningen via iPhone, Ipod Touch eller iPad (eftersom dessa
enheter inte klarar Flash).

Webbläsarkrav
Alla större moderna webbläsare: Firefox minst version 8.0, Internet Explorer minst version
8.0, Safari version 5.0, Chrome version 9.0 och uppåt.

Pluginkrav
FlashPlayer > 10.5, Acrobat Reader

Säkerhetsinställningar
Tillåt Javascript, tillåt Cookies (från http://normstorm.nu), tillåt Youtube (strömmande
filminnehåll från domänen http://youtube.com).
Testa din webbläsarversion och
http://www.whatismybrowser.com/
Testa
din
player.html
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