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Hur gör jag för att hitta Mondo?  
Gå in på http://mondo.su.se  
 

Hur gör jag för att kunna logga in i Mondo?  
Du loggar in med ditt Universitetskonto. Om du ännu 
inte har något, ta kontakt med studentsupporten på 
08-674 7010 eller studentsupport@it.su.se 
 

När du loggar in ser du en flik 'My Workspace' (”Min arbetsyta”) överst till vänster. I menyn till 
vänster har du bl.a. tillgång till fillagring, kalender, din profil, inställningar och möjlighet att lägga 
upp egna sajter/worksites (under ”Worksite Setup”). Om du går en kurs där läraren använder 
Mondo har du också en flik för den kursens sajt. 
 

Anpassa My Workspace/Min arbetsyta  
Under ’Preferences’ kan du göra inställningar som gäller ditt eget konto. Du kan välja 
hur du tar emot notifiering om meddelanden av olika slag och byta språk till t ex svenska. Du kan 
också anpassa hur många flikar du vill visa i toppmenyn, detta blir först aktuellt 
när du har tillgång till fler sajter än två. Du kan välja vilka sajter (dvs flikar) som skall vara 
synliga/osynliga samt i vilken ordning de skall visas. 
 

Jag vill skapa en egen sajt, hur gör jag? 
Under ’Worksite setup’ klickar du på länken ’New/Ny’ i toppmenyn. Välj projektsajt. Projektsajter 
kan skapas av såväl lärare som studenter, medan kurssajter enbart kan skapas av lärare. Ange ett 
namn på sajten, beskrivning, kontaktperson och dennes e-postadress. Välj vilka verktyg du vill ha 
på sajten (se nästa stycke). Välj om du vill publicera sajten direkt om och om andra ska kunna gå 
med i sajten själva. Med detta är du sedan klar att använda din sajt. När du är nöjd med din sajt 
vill du troligtvis lägga till andra deltagare, det gör du genom att gå till sajten (klicka på fliken med 
sajtens namn), välja ’Site info/Sajtinformation’ och sedan ’Add participants/Lägg till deltagare’. 
 

Vilka verktyg ska jag välja till min sajt? 
De val du gör kräver lite eftertanke på vad du vill använda din sajt till. Kanske vill du enbart ha en 
kalenderfunktion för schema samt en anslagstavla för nyheter eller så vill du även ha 
fillagringsmöjligheter och diskussionsforum. De val du gör när du skapar din sajt är inte på något 
sätt oåterkalleliga, du kan alltid lägga till/ta bort verktyg i efterhand utifrån behov. Detta gör du 
under ’Site info/Sajtinformation’. Här kan du förutom att lägga till/ta bort verktyg även ändra 
andra grundinställningar för din sajt. 
 

Hur gör jag om jag behöver hjälp?  
Överallt i Mondo kan du klicka på ’Help/Hjälp’ i vänstermenyn för att öppna hjälpverktyget. Här 
kan du bläddra dig fram i menyn eller söka efter specifika ord och fraser. I samtliga verktyg finns 
det också ett litet frågetecken uppe till höger, där kan du klicka för att få hjälp med just det 
verktyget. Om du inte hittar den hjälp du behöver på dessa två ställen rekommenderar vi att du tar 
kontakt med studentsupporten på 08-674 7010 eller studentsupport@it.su.se 

 

 



Verktyg 

I Mondo finns en stor mängd funktionalitet som kan sättas samman helt efter sajtägarens val, 
beroende på vad man vill uppnå med sin sajt. 
 
Home/Hem    

 

 För att visa de senaste meddelandena på anlagstavlan, i 

diskussionsforumet samt i chatten. 

Announcements/Anslagstavla  För att meddela aktuell information 

Blog/Blogg  

 

För att publicera en blogg och invitera sajtmedlemmar att kommentera 

på inlägg. 

Chat Room/Chatt  För skriftlig konversation i realtid 

Roster/Deltagarlista  För att se sajtens deltagarlista 

E-mail Archive/E-postarkiv  För att se e-post som skickats till sajten 

Web Content/Extern webbplats  För att komma åt en extern webbplats 

Resources/Filsamling  För att ladda upp dokument och andra resurser 

Forums/Forum  För att föra diskussioner om olika ämnen 

Drop Box/Inlämningsmapp  För att dela filer enskilt mellan lärare och student 

Schedule/Kalender  För att lägga ut och se deadlines och händelser 

Polls/Kortfrågor  För att publicera kortare omröstningar 

Syllabus/Kursinformation  För att lägga ut kursinformation 

Messages/Meddelanden  För att visa meddelanden till och från enskilda användare eller grupper 

Modules/Moduler  För att publicera ett visuellt och navigerbart material av text och bild. 

Podcasts  För att publicera individuella podcasts och information om RSS-flödet 

News/RSS-flöde  För att visa ett RSS-flöde 

Site Info/Sajtinformation  För att visa information om och deltagare på sajten 

Search/Sök  För att söka i innehållet 

Test and Quizzes/Test och quiz  För att lägga upp tester och examinationsfrågor 

Section Info/Undervisningstillfällen För att hantera undervisningstillfällen 

Assignments/Uppgifter För att lägga ut, lämna in och betygsätta uppgifter 

Wiki För att kollaborativt arbeta med sidor och innehåll 

 


