UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kom igång med

ClaroIdeas
ClaroIdeas är ett digitalt program för tankekartor, som fungerar bra tillsammans med
officepaketet; Word och Power Point. ClaroIdeas är ett tilläggsprogram till ClaroRead och
ingår i Utbildningsförvaltningens skolors kommunlicens.
ClaroIdeas öppnar du lätt genom att skriva in ClaroIdeas i den lilla sökrutan under
startknappen
längst ner till vänster. Du kan också spara ikonen som en genväg på
skrivbordet.
Starta nytt projekt
Klicka på den runda symbolen längst upp till
vänster och öppna därefter ett nytt projekt.

När du klickar på din ”bubbla” ser du små kvadrater.
Det betyder du att du kan flytta och ändra storlek på
den. Du kan även ändra riktning genom att peka och
”dra” i den lilla cirkeln högst upp.
Dubbelklicka i ”bubblan” eller tryck på Enter så ser du
en markör. Nu kan du skriva in titeln på ditt arbete.

I det övre verktygsfältet har du flera funktioner du kan använda. Vill du byta färg och form på
din ”bubbla” gör du det över rubriken Standardidé. OBS! Markera ”bubblan” först.
Klicka på den lilla pilen vid Form och välj utseende
på ”bubblan”.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår
youtube-kanal. Klicka på länken eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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Då du skapar nya ”bubblor” gör du det lättast genom att markera din ”huvudbubbla”.
Under Autoskapa skriver in din nya rubrik.
Avsluta med att trycka på Enter eller klicka
på den lilla pilen till höger
OBS! Se till att ovanstående ruta är förbockad.
Kom ihåg att alltid markera den ”bubbla” du vill länka till.
Om du vill byta plats på din ”bubbla” markerar du den.
Peka på den ”bubbla” du vill flytta tills du ser ett
kors med pilar. Håll ner vänster musknapp och dra
”bubblan” till önskad plats.

Anpassa storleken på ditt projekt genom att använda reglaget för detta längst ner till höger

Skriva anteckningar till dina rubriker
Då du skapat dina rubriker kan du utveckla dina idéer genom att skriva anteckningar för varje
rubrik.
Gå in under fliken Vy

och markerar Idéanteckningar.

Markera den aktuella ”bubblan” och skriv in din
text under Anteckningar för …

När du markerar den ”bubbla” du skrivit in anteckningar i, syns den i rutan.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår
youtube-kanal.
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Layout
Över rubriken Hela kartan kan du välja vilken layout din tankekarta ska ha.

Exportera dina digital tankekart

Om du klickar på den runda symbolen högst upp till
vänster kan du göra flera val.

Du kan bl.a. exportera, flytta över, ditt projekt till
exempel till Word eller Power Point och fortsätta ditt
arbete där. Klicka på valt alternativ.

Väljer du att exportera ditt projekt till Microsoft Word sparas dina ”bubblor” under rubriker
och dina anteckningar syns under respektive rubrik.

Väljer du att exportera ditt projekt Microsoft Power Point sparas dina ”bubblor” och blir
rubrik på sidan i en Power Point presentation, anteckningarna sparas under respektive rubrik.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår
youtube-kanal.
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Importera projekt från Claro Capture
Har du sparat projekt i ClaroCapture kan du få ditt samlade materiel som en digital tankekarta
i ClaroIdeas. Välj Importera från ClaroCapture projekt och leta därefter reda på det sparade
projektet.

.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår
youtube-kanal.

