OneNote i skolan
En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna.
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OneNote i skolan!
Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott på högstadiet
vid Karlsängskolan i Nora. Han ger här flera praktiska tips för dig som ska börja
använda en Tablet PC i undervisningen.
Syftet är att du ska få hjälp att
• planera lektioner
• genomföra och dokumentera lektioner
• följa upp undervisningen
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Att komma igång
I exemplet nedan kommer du att få lära dig några olika funktioner jag använder
när jag skapar lektioner i OneNote. Många av dessa funktioner använder jag
direkt i klassrummet, inför eleverna, jag behöver alltså inte någon förberedelsetid för dessa.
I OneNote finns två olika ”nivåer” du skriver i. Du har ”Anteckningsböcker” och
i dessa anteckningsböcker finns ”Avsnitt”. Det första du bör göra när du öppnar
OneNote för att skapa anteckningar till en klass är att skapa en anteckningsbok
för klassen.
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1. Högerklicka i listen till
vänster där befintliga
anteckningsböcker
redan finns. Om det är
första gången du startar
OneNote kommer där att
ligga anteckningsböcker
som heter ”Personligt”
och ”Möten”.
2. Välj alternativet ”Ny
anteckningsbok”.

Nu öppnas en sida där du ska välja
lagringsplats och namn för den
nyskapade anteckningsboken.
Här väljer du kanske i första hand
att lagra anteckningsboken på din
egen dator. Jag ska visa senare hur
man kan spara den på internet.

1. Ange alternativet ”Den här datorn”
2. Döp anteckningsboken till något
som inte behöver bytas ut. Jag
döper mina klasser efter det år de
började åk 7, därefter vilken klass
det rör sig om och sist vilket ämne.
Namnet kan då se ut så här
”20097BFy”. Klassen blev 7B 2009
och är således nu 9B.
Avslutningsvis klickar du på ”Skapa anteckningsbok” som du hittar längst ner till
höger på den sidan du är nu. Du har då skapat en anteckningsbok för en klass
och det är dags att börja arbeta i den.
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Under lektionerna
Jag ska nu visa en del funktioner som jag har funnit användbara för mina
lektioner. Den första, handlar om att skapa nytt avsnitt. Det gör du på liknande
sätt som när du skapade anteckningsboken, du högerklickar på din nyskapade
anteckningsbok och väljer ”Nytt avsnitt”. Detta avsnitt kan du sedan döpa till
det aktuella område ni läser om för tillfället, t ex ”Krafter” inom fysiken.
När du sedan ska arbeta med avsnittet på lektionen kan det vara bra att ha vissa
verktyg åtkomliga i ”Snabbåtkomstfältet”. Jag ska visa hur du lägger till de allra
mest nödvändiga funktionerna. ”Snabbåtkomstfältet” hittar du längst upp till
vänster i OneNote, bredvid OneNote-loggan.
loggan.
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Här har jag lagt till några olika
kontroller som jag använder ofta.
Från vänster till höger är det
• ”Jobba med halvsida”
• ”Visa helsida”
• ” Ångra”
• ”Framåt” och ”Bakåt” – bläddra mellan de senaste sidorna i
föregående avsnitt
• ”Ny sida” – öppnar ny sida i ett avsnitt
• ”Lasso” – du drar ett lasso kring ett avsnitt eller bild för att markera det
• ”Radergummi”
• ”Favoritpennor”
• ”Förhandsgranskning” – om jag vill se hur något ser om jag behöver
skriva ut det

Dessa kan du lägga till om du klickar på ikonen som syns längst till höger.
Du som är uppmärksam kan se en ikon som ser ut som en pratbubbla med en
lite playknapp på. Den funktionen styr talsyntesen i OneNote. Vi återkommer
till den.
Vill du anpassa ditt ”Snabbåtkomstfält” ytterligare går du till ”Arkiv” och
väljer ”Alternativ”. Då öppnas en ruta enligt bilderna nedan, välj ”Verktygsfältet Snabbåtkomst”. Välj sedan ”Alla kommandon” i rullistan högst
upp och plocka på de verktyg du vill ha snabb åtkomst till.
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Ljudinspelning
Du har haft en lektion och skrivit mycket. Du kanske vill ha en ljudinspelning på
det du skrivit, som hjälpmedel till elever med läs- och skrivsvårigheter eller för
att anpassa innehållet till fler lärstilar. Följ med i denna enkla guide!
Klicka på ”Spela in ljud”.
Inspelningen startar, börja
prata, anteckna mer och
kanske rita. (Kontrollera
mikrofoninställning.) Anteckningarna länkas till vad du sa
i ljudinspelningen. Senare kan
du välja att spela upp just det
du sa vid en viss anteckning.
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Ljudet du spelade in hamnar
som en fil i på arbetsytan och
du kan lyssna på filen genom att
föra muspekaren ovanför ljudfilen,
eller innan anteckningen du gjorde
under inspelningen, och klicka på
Play-symbolen.

Filminspelning
Du kanske vill spela in ett särskilt svårt avsnitt eller
en laboration som du gör för eleverna. Då kan du
utnyttja webbkameran i din dator eller en extern
webbkamera du ansluter till USB-porten.
Tillvägagångssättet är exakt lika enkelt som
när du spelade in ljud, skillnaden är att du
klickar på ”Spela in bild”.

Internetsidor
Du har hittat en text på internet som du vill jobba med i klassen. Det var dessutom en nyhet, så du är inte säker på att få tag på texten när du ska ha nästa
klass morgonen därpå.
Leta rätt på sidan du vill använda! Markera den text du vill ha med,
högerklicka någonstans i den markeringen och välj ”Skicka till OneNote”.
Nu kommer en ruta upp som frågar dig var du vill stoppa in texten och
du väljer den plats du vill ha den på. Källhänvisningar kommer med per
automatik, vilket gör att du är upphovsrättsligt skyddad. Nedan följer en
guide för hur du ska gå till väga!

Se resultatet.
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Leta rätt på internetsida – markera texten.
Klicka på ”Skicka till OneNote” – välj plats.
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Söka i dina anteckningar
Du har använt OneNote ett tag och samlat på dig en del anteckningsböcker
och avsnitt. Plötsligt får du behov av att hitta ett speciellt avsnitt. Det kanske
är någon elev som vill ha hjälp att hitta en lektion han/hon var frånvarande från
och vill få den utskriven. Du kanske vill repetera vad ni gjorde den lektionen för
att ge ”samma” lektion till nästa klass. OneNote har en sökfunktion som söker
igenom dina anteckningsböcker och avsnitt och visar dig på vilka ställen ditt
sökord förekommer. Det spelar ingen roll om du har skrivit ordet i text eller för
hand, har du en acceptabel handskrift hittar OneNote rätt.
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Högt upp på den högra kanten återfinner du en sökruta. Skriv in ditt sökord
och resultaten dyker upp nedanför.

Här har jag använt sökordet ”Optik”
och fått träff i ett avsnitt och i vilka
sidor ordet förekommer

En skillnad i OneNote gentemot andra program är att du inte behöver spara
det du gjort. Det sparas automatiskt och det ser likadant ut när du öppnar en
anteckning som när du stängde den. Det finns dock en spara-funktion som är
bra att känna till, och det är att du kan spara dina anteckningar i PDF-format.
Det kan underlätta för vissa användare om du vill sprida dina anteckningar och
mottagaren saknar OneNote.
För att spara i PDF-format, gå in på fliken ”Start”, välj ”Spara som” och markera
det alternativ du önskar. Vill du spara den sidan i avsnittet du är på i nuläget,
aktuellt avsnitt eller hela den aktuella anteckningsboken. Markera ditt val och
därefter vilket format du vill spara i.

1. Öppna fliken arkiv
2. Välj ”Spara som”
3. Spara t.ex. ditt avsnitt
4. Välj format
5. ”Spara som”
6. Öppna ditt epost-program
och skicka din PDF till mottagare
som en bifogad fil.
Tips! Vill du skicka PDF:en direkt, välj
istället ”Skicka” precis under och sedan
”Epostsida som PDF” så kommer den
aktuella sidan skickas bifogad som PDF.
Klart!
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Synkronisering, textigenkänning, talsyntes och andra funktioner
För att kunna synkronisera dina anteckningar och dela dessa med andra måste
du ha ett datalagringsmoln, antingen ett lokalt moln eller på internet. När man
pratar om moln i IT-världen menar man resurser som inte ligger i hårddisken
på din dator utan på nätverket, antingen det nätverk du är uppkopplad mot på
din arbetsplats eller på internet. I molnet kan du få tillgång till olika tjänster och
programvaror, och naturligtvis lagringsplatser. Fördelen med detta är att du inte
behöver någon speciell dator för att komma åt dina tjänster och filer eftersom
molnet finns på internet. I många fall kan du till och med komma åt dessa från
din smarta mobiltelefon. I detta exempel ska jag visa hur du synkroniserar dina
anteckningar med en datalagringsplats
ringsplats i ett moln på internet som heter
SkyDrive.
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Först måste du ha en epostadress som är ansluten till
Windows Live. Har du ingen
sådan kan du skapa en
när du går in på sidan
http://live.se
Där kan du logga in med ditt
befintliga Live-konto eller
skapa ett Live-konto. Behöver
du skapa ett kan du använda
din vanliga epost-adress eller
skapa en helt ny.

Skapa nytt

Skapa en ny mapp i SkyDrive
som nu öppnats om du lyckats
med din inloggning.

Logga in på
ditt befintliga

Nu har du två val. Antingen
vill du ha mappen för dig
själv eller bjuda in andra. Vill
du ha den själv trycker du på
”Nästa”, vill du dela den med
andra trycker du på ”Ändra”.
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Synkronisering, textigenkänning, talsyntes och andra funktioner

OneNote i skolan
…väljer om du vill att personen bara ska
kunna se filerna eller också redigera dem,
tryck på ”Nästa”.

Om du väljer att bjuda in någon till
anteckningen möts du nu av detta.
Där skriver du in epost-adressen
till den person du vill dela med,
trycker på enter och ”Nästa”…

Nu tillfrågas du om vill dra några dokument till den här platsen, men eftersom
du vill ladda upp anteckningar från
OneNote trycker du på ”Fortsätt” och
sen minimerar du fönstret.

Nu återgår vi till OneNote och skapar en ny ”Anteckningsbok”. Du hittar instruktionen för det på sidan 3 i denna guide. Där gjorde vi ett exempel där vi
valde att spara anteckningar lokalt, på din dator, men nu ska vi spara dem på
SkyDrive.
När du markerat att du vill spara den på webben dyker
mappen du just skapade upp på SkyDrive upp. Ange
att du vill spara den där och tryck sedan på ”Skapa
anteckningsbok”.
När du skriver i den synkroniserade anteckningsboken dyker
en liten grön, roterande symbol upp för att visa att den
synkroniseras. Du kan behöva logga in på ditt Live-konto
om du är utloggad. En ruta dyker i så fall upp automatiskt.
Om du är vid en dator utan OneNote kan du nu komma åt
och redigera dina anteckningar från SkyDrive, bara öppna
mappen med anteckningarna och skriv. Den person som du
delar anteckningarna med kan, om du tillåter, också skriva.
Det dina vänner skriver synkroniseras tillbaka till dig så att
alla deltagare i anteckningsboken har samma version.
Jag använder den metoden bl a till att dela ut matematikläxor
till mina elever. Jag gör läxan i synkroniserade anteckningsböcker och eleverna kan sedan göra läxan från vilken dator
som helst med internetuppkoppling. Man slipper trasslet med läxböcker som
ska tas med hem. Det blir också enklare för mig att ge olika läxor beroende på
vad elever behöver träna på. Jag kan även bifoga länkar till filmer som förklarar
problemen eller till andra ställen på internet där de kan få hjälp om de kör fast.
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Textigenkänning
OneNote kan känna igen din handskrift och översätta den till vanlig text
(förutsatt att du har en Tablet PC eller penna kopplad till din dator eller PCplatta.). Även mina kråkfötter känner programmet igen. Jag ska visa ett exempel
på det.
Skriv en text, såsom jag har gjort. Markera sedan hela texten med lassoverktyget (som finns i ditt ”Snabbåtkomstfält”). Håll in vänster musknapp
medan du ”kastar lassot”. När du gjort det, klicka på höger musknapp och
välj ”Konvertera till text”. Jag tror man brukar säga
äga ”vips”
vips om en sån sak.

OneNote i skolan

Efter konvertering
får jag detta resultat!

Talsyntes
Du kan få talsyntes installerat utan kostnad. Gå in på:
www.microsoft.se/text-till-tal
och följ instruktionen. När allt är installerat
korrekt har du en s k motor för talfunktion
och ett språkpaket.
Nu kan du gå tillbaka till OneNote och
anpassa ”Snabbåtkomstfältet” på samma
sätt som du lärde dig i början av denna
guide för att lägga till talfunktionen i
”Snabbåtkomstfältet”.
Du markerar en text på samma sätt
som när du ville göra om texten från
handskrift till vanlig text, och trycker
på ”Tala”-knappen som nu finns i ditt
”Snabbåtkomstfält” så läses texten upp
med en svensk röst.
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Verktyg för en
välfungerande
lärplattform
Tillsammans med våra partners erbjuder vi på Microsoft moderna och prisvärda
paketlösningar anpassade till elevernas och lärarnas behov. Där ingår datorer,
programvaror, service, support, försäkringar och finansiering.
För skolor finns speciella licensavtal på Microsofts programvaror som ger förmånliga rabatter. Kostnaden kan
justeras efter det antal PC eller antal anställda som finns på skolan. Uppgradering till senaste version av programvaran ingår under avtalsperioden liksom en rad andra förmåner som onlineutbildning och hemanvändarrättigheter för anställda.
Med Windows 7 och de många programmen i Microsoft Office Professional Plus 2010 har elever, lärare och
skolledning en komplett verktygslåda för det dagliga arbetet och en oändlig källa till inspiration för att
utvecklas och nå kunskapsmålen.
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Allt på samma plats med Live@edu!
Live@edu innehåller en serie program som kan laddas ner
gratis för dem som har datorer med Windows. Det ger en
samlad plats för mejl, chatt, planering och lagring av bilder
och dokument.
Messenger är ett oslagbart sätt att hålla kontakt med vänner, kolleger och familj. Förutom att chatta kan du ringa, videochatta, se
bilder tillsammans med andra och spela spel. I Messenger kan du
också hålla koll på statusuppdateringar från bland annat
Facebook.

Med Outlook Live får du en inkorg som aldrig blir full och flera
smarta funktioner för att söka, sortera, arkivera och flagga dina mejl.
I Outlook Live får du också tillgång till Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint och OneNote) helt gratis.
SkyDrive ger dig hela 25 GB lagringsutrymme som du når via
webben och kan dela med utvalda personer som du gett lösenord.
Med Windows Live Essentials får du även kostnadsfria program för
bland annat redigering av foto och film. Nu kan du göra mer med
Windows!

Läs mer och ladda ner kostnadsfritt på www.microsoft.com/liveatedu

Allt detta ingår i Microsoft Office Professional Plus!
Word
W
ord 2010

Publisher 2010

Excel
E
xcel 2010

Access 2010

Omfattande skrivverktyg för att skapa och dela
information.
Mångsidigt verktyg för att skapa kalkylark, analysera, sortera
och dela information.

PowerPoint
P
owerPoint 2010

Kraftfullt verktyg för att skapa presentationer med
animering och videoklipp.

OneNote
O
neNote 2010

Digitalt anteckningsverktyg som låter dig samla all typ
av information på ett ställe.

Outlook
O
utlook 2010

Integrerad lösning för tidplanering, kalender, mailklient och
informationshantering.

Mallbaserad lösning för att skapa affischer, inbjudningskort,
nyhetsbrev m m.
Databaslösning för effektiv lagring, sökning och
rapportering av information.

InfoPath 2010

Informationsinsamlingsprogram för att skapa
elektroniska formulär och till exempel självrättande prov.

SharePoint Workspace 2010

Med Microsoft SharePoint Workspace 2010 (det nya
namnet för Microsoft Office Groove) utökas gränserna för samarbete
eftersom du har snabb åtkomst till dina SharePoint-gruppwebbplatser när och var som helst. Du får verktyg för att samordna arbete med
dokument när du inte är uppkopplad och du kan sedan enkelt synkronisera ändringar och tillägg när du är uppkopplad igen.
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En inspirationsguide för dig
som vill lära dig grunderna

Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är
mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik,
matematik, biologi och idrott på högstadiet vid Karlsängskolan i Nora. Han ger här flera praktiska tips för dig som
ska börja använda en Tablet PC i undervisningen.
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