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Manus Funkiskurser Steg 1 

 

 VAD GÅ IGENOM  APPAR 

Innan kursen startar  Skicka ut frågeformulär som deltagarna 
får fylla i 

 Kolla att det finns WiFi 

Bra att ha lite info om vad de vill lära sig  

1:a tillfället    

PRESENTATION  Visa presentationen i KeyNote  

 Presentera dig & vad vi ska öra på kursen 

 Fråga vad deltagarna tycker är kul, vilken 
musik de gillar etc 

Samla information som du kan använda 
senare på kursen för att skapa intresse 
& engagemang 

 

iPad  Förklara hemknappen & appar   

LETA  Googla 

 Skriv & röstsök  

Sök efter Musik, artist eller något annat 
deltagarna pratat om 

 GOOGLE 

 YouTube 
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VÄDER  Dagens väder här 

 I morgon 

 Väder i 10 dagar 

 Visa olika alternativ att leta  Kläder 

 SMHI 

 Google 

KUL  Gör något som är kul & enkelt   Samlar ihop & lugnar ner  Memo 

 Måla med siffror 

2:a tillfället     

Repetera  Ge dem övningar från gången innan 

 Leta efter något t ex en artist, något 
aktuellt som hänt 

 Hur många grader är det ute? 

 Vad är klockan i New York 

Låt dem leta på sitt sätt, skriv, prata, 
använd en App 

 Google 

 Kläder 

 SMHI 

 Klockan 

LETA MER  Leta efter ett recept   

  Inspiration till middag   Matglad 

LÄSA/LYSSNA  Nyheter   8Sidor 

TITTA  TV 

 Funkistv 

 Kakor & moln 

 Visa olika appar som kan va 
användbara 

 SVTplay 

 URplay 

 Svt barn 

Plats  Var är vi?  Titta på satelit  Google Maps 

  Adress Var bor någon i personalen    

KUL  Word Connect 

 Memo 

 Rita med siffror 

  Word Connect 

 

3:e tillfället    

Repetera  Det vi gjorde förra gången 

 Ge dem en uppgift 

 Vilken veckodag fyller jag år? 

  Kalender 

Ta kort  Fota något & dela AirDrop   Kameran 
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 Bilder 

Filma  Filma & titta på den   

Spela in ljud  Röst   

Besök  Kolmården 

 Skansen 

 Något som de är intresserade av  Googla 

Följa andra  Visa FB 

 Visa Instagram 

 Förklara att man ska vara försiktig 
att lägga till vänner 

 Behöver en e-postadress för att 
skapa konto 

 FM  

 Instagram 

KUL  PepTalk   PepTalk 

4:e tillfället    

Repetera      

Lens  Vilken blomma….   Google Lens 

Kontakter  Lägg upp en kontakt   Kontakter 

Collage  Bild & Text   KeyNote 

Lite av varje  Grumme 

 Hemmagympa 

 Pinterest 

  Grumme 

 Pinterest 

KUL  Sketches   Sketches 

5:e tillfället    

Handla  Förklara vad som behövs & hur det 
fungerar 

 Säkerhet 

 Även om de inte använder ska de 
veta hur det fungerar 

 Swisch 

 Bank-Id 

 Banken 

Mejl  Visa hur det fungerar 

 Skicka mejl på paddorna 

   Gmail 



                                                                 

  Sida 4 av 6 

Videosamtal  Förklara &Visa hur man gör  Även om de inte använder ska de 
veta hur det fungerar 

 FaceTime 

 Zoom 

 Messanger 

KUL  Plastic eller nåt annat    Plastic 

Utvärdering    

 

TIPS sidor… & aktiviteter 
SÄKERHET  Nätsäker, natsakra.se  

Gör frågesport  Kahoot  

Gör QR kod med frågor    

Skolplus.se    

Gruppbostad fritid 
  https://gruppbostadfritid.wordpress.com 

Saker som händer i Stockholm och på 
datorn 

 Gympa online FUBs hemsida  här 

 Besök medeltiden hemifrån 

Kultur och underhållning via datorn Museum 

 Medelhavsmuseet, klicka här 
Etnografiska museet, klicka här 
Östasiatiska museet, klicka här 
Världskulturmuseet, klicka här 
Hallwylska museet, klicka här 
Historiska museet, klicka här 

 Livrustkammaren, klicka här 
Moderna museet, klicka här 
Scenkonstmuseet, klicka här 
Naturhistoriska riksmuseet, klicka här 
Stockholms medeltidsmuseum, klicka här 
Stockholms länsmuseum, klicka här 
Skansen, klicka här 

  Allsång inspelad på Zoom att se när du vill:   https://youtu.be/rynDJro0Grs 

Hitta på något hemma  Som ringar på vattnet Se en liten film om Ringar på vattnet här 

 Gör instrument Se filmer hur man gör här 

 365 saker du kan slöjda (365slojd.se) 

https://gruppbostadfritid.wordpress.com/
https://www.fubstockholm.se/aktiviteter/hemmagympa
https://artsandculture.google.com/partner/medelhavsmuseet
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-ethnography-sweden
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-far-eastern-antiquities-stockholm
https://www.varldskulturmuseet.se/besok/besok-museet-digitalt/
https://hallwylskamuseet.se/sv/upptack-museet-digitalt
https://historiska.se/besok-museet-digitalt
https://livrustkammaren.se/sv/utforska/besok-oss-digitalt
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/
https://scenkonstmuseet.se/museet-i-videoformat/
https://upplevmuseet.nrm.se/
https://medeltidsmuseet.stockholm.se/besok/upplev-oss-digitalt/
https://www.skansen.se/sv/upplev-skansen-hemifran
https://youtu.be/rynDJro0Grs
https://youtu.be/iwMKZ6iavMs
https://scenkonstmuseet.se/museet-i-videoformat/
https://365slojd.se/
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Träna via datorn  Skriv ut inbjudan här 

Sinnesupplevelser  DIGITALT-Upplevelsemusik på Zoom För att se datum, tider och kursavgift klicka här 

  DIGITALT-Interaktiva musikvideos med Jessies fund Gå in på hemsidan här 

  DIGITALT- lång meditativ musikvideo från ett akvarium 
Klicka här 

  DIGITALT-Avstressande plasmaboll och skön musik 
Klicka här 

  DIGITALT- Skogspromenad med skön pianomusik 
Klicka här 

Appar som stöd - Habilitering & Hälsa (vgregion.se) 
  Appar som stöd - Habilitering & Hälsa (vgregion.se) 

Vård & omsorg Uppsala 

 Kurserna finns som Powerpoint, PDF eller på YouTube. 
 https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit 

Använd E-post 
 

Skapa ett Gmail-konto 
Skicka och bifoga filer med Gmail-konto 
Skapa ett Outlook-konto 

Bra i vardagen Handla mat online 
Handla läkemedel online 
Ica-app - inköpslistor 
Ica-appen och favoritbutik 
Ica självscanning 
Påminnelser i kalendern på din telefon (Android) 
Påminnelser i kalendern på din telefon (iPhone/iPad) 
Ställa larm- och väckarklocka  på din telefon (Android) 
Ställa larm- och väckarklocka på din telefon (iPhone/iPad)  

Söka videoklipp på YouTube 
Söka musik på YouTube 
Wi-Fi - iPhone 
Wi-Fi - Uppsala_guest 
Willys e-handel 
Willys inköpslistor 
Willys ladda ner en app 
Willys självscanning 
Väderapp (iPhone/iPad) 

Resa Boka färdtjänst 
Boka sjukresa i UL-app 

https://gruppbostadfritid.files.wordpress.com/2021/04/fub-digital-gympa-vt21.pdf
https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/upplevelsemusik---funktionsnedsattning-357283/
https://jessiesfund.org.uk/our-work/interactive-music-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=-j2uKUK5P10
https://www.youtube.com/watch?v=Zk3B16rt8To
https://www.youtube.com/watch?v=oSmUI3m2kLk
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/appar-for-smartphones-och-surfplattor/appar-som-stod/
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/appar-for-smartphones-och-surfplattor/appar-som-stod/
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#SkapaGmail
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Gmailfiler
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Outlook
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Handlalivsmedel
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#lakemedel
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#lakemedel
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Icainkopslistor
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Icafavoritbutik
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#icasjalvscanning
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Paminnelserandroid
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Paminnelserandroid
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Paminnelser
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Paminnelser
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Stallalarmandroid
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Stallalarmandroid
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Larm
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videoklipp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videoklipp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#YouTube
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#YouTube
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#wifiiphone
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#wifiuppsalaguest
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#willysehandel
https://vardochomsorg.uppsala.se/epi/CMS/Content/funkit,,214522/willysinkopslistor?epieditmode=False&epsremainingpath=willysinkopslistor
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#willysladdanerenapp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#willyssjalvscanning
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Vaderapp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#fardtjanst
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Sjukresa
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Sjukresa
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Köpa bussbiljett med UL-app 
Köpa periodbiljett med UL-app 
Ladda reskassa UL 

Kommunikationsstöd Fotokalendern - lägga till en händelse 
Fotokalendern - titta på en händelse 
Little Story Creator 
MD moment dagbok 
Videosamtal Teams skapa ett möte 
Videosamtal Teams skapa konto 
Videosamtal Facetime 
Videosamtal Google meet - bjuda in 
Videosamtal Google meet 

Videosamtal Messenger 
Videosamtal Skype 
Videosamtal Teams - ladda ner en app - kommunanställd 
Videosamtal Teams - vara med på ett möte 
Videosamtal WhatsApp 
Videosamtal Zoom - skapa ett möte 
Videosamtal Zoom - skapa konto 
Videosamtal Zoom - vara med på ett möte 

Sök info & riskmedvetenhet Information Covid-19, Coronavirus 
Söka telefonnummer och adress - Eniro.se 
Söka telefonnummer och adress - Hitta.se 
Öka modet att använda teknik till att söka information 
Sociala medier 
Källkritik 

 

  https://handledarguidenseniorer.se/ 

https://internetstiftelsen.se/guide/introduktion-till-internet-for-aldre/ 

 

https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Bussbiljett
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Periodbiljett
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Reskassa
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Fotokalendernny
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Fotokalendernny
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Fotokalenderntitta
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Fotokalenderntitta
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Littlestory
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Littlestory
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#MDmoment
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#MDmoment
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Teamsmote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Teamsmote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Teamskonto
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Teamskonto
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalfacetime
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalfacetime
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalgooglemeetbjudain
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalgooglemeetbjudain
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalgooglemeet
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalmessenger
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalmessenger
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalskype
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalskype
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalteamsladdanerenappkommunanstalld
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalteamsladdanerenappkommunanstalld
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalteamsvaramedpamote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalteamsvaramedpamote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalwhatsapp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalwhatsapp
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalzoomskapaettmote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalzoomskapaettmote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalzoomskapakonto
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalzoomskapakonto
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Videosamtalzoomvaramedpamote
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Covid
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Eniro
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Hitta
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Okamodet
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Okamodet
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Socialamedier
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Socialamedier
https://vardochomsorg.uppsala.se/funkit/#Kallkritik
https://handledarguidenseniorer.se/
https://internetstiftelsen.se/guide/introduktion-till-internet-for-aldre/

