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Symbaloo 
Handledning hur du lättast kommer igång att jobba med Symbaloo. 

 
 
När du klickar på länken kommer du hit 

 
Här ser du ett antal färdiga webmix. Leta rätt på någon som du vill använda.  
Klicka på exempelvis Studiecirkel mat och hälsa 

 
Då kommer du hit. 

 
Klicka på ”Add this webmix”. 

 
  

http://www.symbaloo.com/mix/?q=folkbildning


2 
 

Då kommer du hit. 

 
Klicka på ”Create free account” upp i högra hörnet. (Är du redan registrerad så 
klickar du på ”Login”) 

 
Om du inte är registrerad kommer du hit. 

 
Fyll i dina uppgifter. Klicka sedan på ”Creat my account”.  
OBS!! Du kommer att få ett mail och där måste du svara på mailet för att 

kunna komma igång med dina egna webmix. 
 

Då kommer du hit.   

 
Klicka på ”Get started with your webmix”. 
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Då kommer du hit.  

 
Här kan du välja om du vill ha detta webmix som startsida i din webläsare. Jag 
rekommenderar att du gör det senare eftersom det inte är säkert att du vill ha 

just detta webmix som startsida. Du kan lägga in ett webmix som startsida 
senare. 
Stäng den dialogrutan genom att klicka på X . 

 
När du loggar in nästa gång så kommer du till denna sidan 

 
Där kan du välja om du vill ha ”Symbaloo as may homepage”. Du kan även göra 

det manuellt i din webläsare. Jag rekommenderar att du gör det senare. 
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Du kommer nu till det webmix som du valde. I denna handledning valde jag 

”Studiecirkel mat och hälsa.” 

 
Här kan du göra på olika sätt. Om du vill spara detta klickar du på ”Share” och 
då kan du spara den som din egen. Du kan också välja att göra ett nytt egen 

webmix. Se nedan. 
 

Då kommer du hit. 

 
Här är det viktigt att du tänker på vilket namn du vill ha. Det går att ändra 
efteråt men det ”krånglar” till sig eftersom adressen inte ändras då. Klicka sedan 

på ”Add”. 
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Då kommer du hit. 

 
Här är ditt tomma nya webmix. Nu kan du vänsterklickar på en ruta för att lägga 

in egna ”tiles” i webmixet. 
 

Då kommer du hit 

 
Klicka på ”click here to create your own tile”. Du kan även klicka på “make a new 
webmix with cuickstart” men det får du undersöka vidare själ. 
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Då kommer du hit. 

 
Under 1 klistrar du in den adressen som du vill göra en ”tiles” för. 
Under 2 kommer det i regel upp en text. Ändra gärna den så att den visar vad 

det är för länksida som knappen leder till.  
Under 3 kan du välja färg och bla en annan icon. Detta kan du senare lätt ändra. 
Klicka på ”Add tile to webmix”. 

 
Då kommer du tillbaka till ditt webmix. Längst upp till vänster ser du din knapp. 

Tag den genom att hålla ner vänster musknapp och dra ner och placera den där 
du vill ha den. Vill du kopiera en knapp från ett annat webmix, exempelvis 
Studiecirkel mat och hälsa går du tillbaka till den.  

 
Då kommer du hit. 

 
Högerklicka på den knappen som du vill kopiera. Då kommer en snabbmeny 
fram. Välj ”Copy/Move”. 
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Då kommer du hit. 

 
Här kan du klicka på pilen och välja vart du vill placera den. OBS! Klicka i rutan 

”I want to copy the tile…”. Då kopierar du den istället för att flytta den. Mycket 
praktiskt om du gör ett beget webmix som du själv använder. Sedan kan du utgå 

ifrån den och göra en ny till dina deltagare. Är deltagarna inte vana användare 
av Internet är det viktigt att det inte är för många olika knappar från början i alla 
fall. Klicka på ”Move tile”. 

 
Då kommer du tillbaka till webmixet som du har kopierat ifrån. Klicka på det 

webmixet som du gör nu. Där finns din nya knapp. Hämta knappen och placera 
den där du vill ha den. Nu rekommenderar jag att du klickar på ”Share” till höger 
ovanför ditt webmix.  

 
Då kommer du hit. 

 
Här är det jätteviktigt att du namnger det. Tagga det med ”folkbildning” så att 
andra kan hitta det om du väljer att dela det. Jag rekommenderar att du väljer 

att ”Publicly då kommer det upp när man söker på ”Folkbildning”. Märk upp det 
med ämne och annat som du tycker beskriver innehållet i ditt webmix. Klicka på 

”Share My Webmix”. Till höger har du olika sätt att dela webmixet på.  Stäng 
dialogrutan med krysset. 
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Då kommer du hit. 

 
Undersök vidare hur du kan jobba med ditt webmix genom att klicka på 
menyraden som börjar med ”Edit webmix”, ”Webmix Details” osv. 

Testa även att skriva ex folkbildning i rutan ”Search för tiles”. Då får du fram alla 
webmix som är taggade med folkbildning.  

Gör vi så kommer det att kunna växa till ett riktigt bra ”smörgåsbord” eller 
kunskapsbank för oss som jobbar framförallt med studiecirklar inom 
folkbildningen!   

Jag tror att det är väldigt många andra som har nytta av av att göra en egen 
PLM (personlig lärmiljö) med hjälp av Symbaloo. Vad tror du? 

Här finns flera filmer som visar hur du kan jobba med Symbaloo. Det kommer 
även en på svenska. 
 

 

Lycka till!  

http://www.screenr.com/user/Symbaloo

