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SKAPA DIN HEMSIDA 
1. Öppna Front Page. 

2. Spara din ingångssida genom att gå till -> arkiv -> spara som 

Spara i: -> elever on yggdrasil ->lärobjektskurs-> www ditt namn 

Ge filnamnet:  index.html 

3. Skapa din ingångssida. Använd tabeller: tabell -> infoga -> tabell 

obs! 

kantstorlek 0 

Välj så många rader och kolumner du vill ha. 

När du valt dina tabeller kan du justera dem genom att dra ut och in på dem. 

Du kan också aktivera dem (genom att föra musen till cellens vänstra kant – 

svart pil) och högerklicka och du kan sedan välja hur du vill bearbeta dem. 

4.  Välj bakgrundsfärg. Aktivera cellen och välj färg uppe i balken (liten penna). 

5. Välj font och fontstorlek (som i word). Skriv! 

6. Skapa en länk. 

-> Skriv en webbadress på din sida. T ex www.edu.fi 

-> svärta (aktivera) adressen 

-> Gå till: infoga -> hyperlänk 

-> tryck på jordgloben -> Nu är du på tkukoulu.fi- sidan 

-> skriv in den webbadress du valt -> gå dit 

-> tryck på Frontpage-balken nere på balken 

-> tryck ok 

7. Testa om din länk fungerar genom att nere i vänstra hörnet 

trycka på förhandsgranska 

-> tryck på din länk 

-> tryck tillbaka på normal i nedre vänstra hörnet 

8. Spara din ingångssida.



9. Infoga Clipart bild. 

-> infoga -> bildobjekt -> Clipart -> sök din bild -> aktivera bilden -> gå till redigera 

-> välj kopiera -> stäng med krysset -> svara ja på frågan -> högerklicka på det ställe du 

vill infoga bilden -> tryck på klistra in 

10. Infoga bild från fil 

-> infoga -> bildobjekt -> från fil -> välj bildfil och tryck på infoga 

SPARA dina bilder genom att gå till -> arkiv -> spara -> ok 

11. Stäng och avsluta Frontpage. 

12. För upp din sida på Internet. 

13. Klicka på ikonen för programmet WinSCP3 (Gratis program! Kan laddas ner från 

tkukoulu.fi-sidan). 

14. Fyll i: -> Enter host: tkukoulu.fi 

-> User name: skriv in ditt tkukoulu e-post användarnamn 

-> Password: ditt e-post lösenord 

-> Port: 22 -> login -> när datorn protesterar klicka Yes 

-> Server prompt: skriv in ditt lösenord på nytt och tryck ok. 

15. På vänster sida finns din egen dators mappar och på höger sida din internet server 

www-mapp. 

-> uppe till vänster i vita luckan trycker du på den lilla svarta pilen och går till elever. 

Sedan letar du upp kursmappen och öppnar din www mapp. 

-> klicka på WWW mappen till HÖGER (servern) 

Gå tillbaka till vänster sida och välj din ingångssida. Välj också dina bilder genom att 

trycke på ctrl och a. 

När allting är aktiverat -> tryck på copy nere i balken 

-> maskinen frågar om du vill kopiera och det vill du ju! 

16. Stäng WinSCP och sök upp din sida på Internet. 

Din adress är: www.tkukoulu.fi/~ditt användarnamn 

(mustaschen får du med AltGr och mustaschknappen 

– mustaschen syns inte förrän du skrivit ditt användarnamn)



HOT POTATOES 

KORSORD 
1. Klicka på HOT POTATOES –ikonen. 
2. Klicka på JCross. 
3. Klicka på Manage Grid. 
4. Välj Automatic Grid-Maker. 
5. Skriv in de ord du vill ha i korsordet – ett per rad! Max. 20 ord! 
6. Tryck på Make the Grid. 
7. Gå till Add Clues. 
-> Skriv in ordförklaringarna i rutan. OBS! -> Tryck på OK efter varje 
ordförklaring. 
8. Spara ditt korsord genom att trycka på File -> Save as 
-> Sök och öppna din www-mapp -> ge korsordet ett namn -> spara! 
9. Gå till Options -> Configure Output 
-> Gå till Prompts / Feedback -> Korsordsanvisningarna finns ej tillhanda 
på svenska. De måste du översätta och spara här (de finns bl a på engelska 
och finska). 
-> På Buttons kan du redigera knapparna/anvisningarna och hur 
uppgifterna är länkade till varandra. (PRÖVA HEMMA!) 
-> På Appearance kan du redigera färgerna på uppgiften. 
-> Tryck på OK när du redigerat färdigt. 
10. Gå till File -> Create Webpage -> Web page for v6browsers F6. 
-> Kolla att du är i din www-mapp -> Ge samma namn som du gav ditt 

korsord tidigare (nu blir filformen htm) -> spara! 
11. Förhandsgranska din uppgift med View the exercise in my browser. 
12. Gå ut ur Hot Potatoes –programmet. 
13. Länka uppgiften till din sida. 
14.Öppna Front Page. 
15. Gå till arkiv -> öppna -> sök din www-mapp -> öppna din index.html –fil. 
16. Skapa en länk till din hotpotuppgift. T ex skriv fruktkorsord 
-> svärta (aktivera) namnet -> 
Gå till: infoga -> hyperlänk 
-> Sök upp din korsords.htm-fil i mapparna. 
-> Aktivera den och tryck OK.



-> Du kan förhandsgranska din uppgift och kolla att länken fungerar. 
17. Spara. 
18. Gå ut ur Frontpage. 
19. För upp din uppgift och de andra förändringarna på ingångssidan på 
Internet. 
20. Klicka på ikonen för programmet WinSCP3 (Gratis program! Kan laddas 

ner från tkukoulu.fi-sidan). 
21. Fyll i: 
-> Enter host: tkukoulu.fi 
-> User name: skriv in ditt tkukoulu e-post användarnamn 
-> Password: ditt e-post lösenord 
-> Port: 22 
-> login 
-> när datorn protesterar klicka Yes 
-> Server prompt: skriv in ditt lösenord på nytt och tryck ok. 
22. På vänster sida finns din egen dators mappar och på höger sida din 
internet server www-mapp. 
-> uppe till vänster i vita luckan trycker du på den lilla svarta pilen och går 
till elever. Sedan letar du upp kursmappen och öppnar din www mapp. 
-> klicka på WWW mappen till HÖGER (servern) 
Gå tillbaka till vänster sida och välj din ingångssida. Välj allt genom att 
trycka på ctrl och a. 
När allting är aktiverat -> tryck på copy nere i balken 
-> maskinen frågar om du vill kopiera och det vill du ju! 
23. Stäng WinSCP och sök upp din sida på Internet. 
Din adress är: www.tkukoulu.fi/~ditt användarnamn 
(mustaschen får du med AltGr och mustaschknappen – mustaschen syns 
inte förrän du skrivit ditt användarnamn). 
24. Gå in på Internet. Gå till din hemsida. Beundra ☺ !



HOT POTATOES 

QUIZ-UPPGIFTER 
1. Klicka på HOT POTATOES –ikonen. 
2. Gå till JQuiz. 
3. Välj i lilla rutan till höger short answer. 
4. Skriv en rubrik till din uppgift vid TITLE-rutan. 
5. Vid Q1 fyller du i din första fråga. 
6. Vid Answers (A-D) fyller du i svarsalternativen. Du väljer själv 
vilket/vilka är rätt genom att klicka på Accept as correct höger om 
svaren. 
7. Spara din uppgift genom att trycka på File -> Save as 
-> Sök och öppna din www-mapp -> ge uppgiften ett namn -> spara! 
8. Gå till Options -> Configure Output 
-> Gå till Prompts / Feedback -> Uppgiftsanvisningarna finns ej tillhanda på 
svenska. De måste du översätta och spara här (de finns bl a på engelska 
och finska). 
-> På Buttons kan du redigera knapparna/anvisningarna och hur 
uppgifterna är länkade till varandra. (PRÖVA HEMMA!) 
-> På Appearance kan du redigera färgerna på uppgiften. 
-> Tryck på OK när du redigerat färdigt. 
9. Gå till File -> Create Webpage -> Web page for v6browsers F6. 
-> Kolla att du är i din www-mapp -> Ge samma namn som du gav din uppgift 

tidigare (nu blir filformen htm) -> spara! 
10. Förhandsgranska din uppgift med View the exercise in my browser. 
11. Gå ut ur Hot Potatoes –programmet. 
12. Länka uppgiften till din sida. 
13.Öppna Front Page. 
14. Gå till arkiv -> öppna -> sök din www-mapp -> öppna din index.html –fil. 
15. Skapa en länk till din hotpotuppgift. Skriv t ex vikingarna 
-> svärta (aktivera) namnet -> 
Gå till: infoga -> hyperlänk 
-> Sök upp din uppgift.htm-fil i mapparna. 
-> Aktivera den och tryck OK. 
-> Du kan förhandsgranska din uppgift och kolla att länken fungerar.



16. Spara. 
17. Gå ut ur Frontpage. 
18. För upp din uppgift och de andra förändringarna på ingångssidan på 
Internet. 
19. Klicka på ikonen för programmet WinSCP3 (Gratis program! Kan laddas 
ner från tkukoulu.fi-sidan). 
20. Fyll i: 
-> Enter host: tkukoulu.fi 
-> User name: skriv in ditt tkukoulu e-post användarnamn 
-> Password: ditt e-post lösenord 
-> Port: 22 
-> login 
-> när datorn protesterar klicka Yes 
-> Server prompt: skriv in ditt lösenord på nytt och tryck ok. 
21. På vänster sida finns din egen dators mappar och på höger sida din 
internet server www-mapp. 
-> uppe till vänster i vita luckan trycker du på den lilla svarta pilen och går 
till elever. Sedan letar du upp kursmappen och öppnar din www mapp. 
-> klicka på WWW mappen till HÖGER (servern) 
Gå tillbaka till vänster sida och välj din ingångssida. Välj allt genom att 
trycka på ctrl och a. 
När allting är aktiverat -> tryck på copy nere i balken 
-> maskinen frågar om du vill kopiera och det vill du ju! 
22. Stäng WinSCP och sök upp din sida på Internet. 
Din adress är: www.tkukoulu.fi/~ditt användarnamn 
(mustaschen får du med AltGr och mustaschknappen – mustaschen syns 
inte förrän du skrivit ditt användarnamn). 
23. Gå in på Internet. Gå till din hemsida. Beundra ☺ !



HOT POTATOES 

IFYLLNADSÖVNINGAR 

1. Klicka på HOT POTATOES –ikonen. 
2. Gå till JCloze. 
3. Skriv rubrik för din övning. 
4. Skriv en text eller kopiera en text du skapat tidigare. Välj de ord eller 
meningar som kommer att bilda luckorna i din text (svärta!). Välj en 
mening/ett ord och tryck alltid på GAP nere i balken emellanåt. Om du vill 
kan du också fylla i tips för luckan eller alternativa svar. 
5. Spara din uppgift genom att trycka på File -> Save as 
-> Sök och öppna din www-mapp -> ge uppgiften ett namn -> spara! 
6. Gå till Options -> Configure Output 
-> Gå till Prompts / Feedback -> Uppgiftsanvisningarna finns ej tillhanda på 
svenska. De måste du översätta och spara här (de finns bl a på engelska 
och finska). 
-> På Buttons kan du redigera knapparna/anvisningarna och hur 
uppgifterna är länkade till varandra. (PRÖVA HEMMA!) 
-> På Appearance kan du redigera färgerna på uppgiften. 
-> Tryck på OK när du redigerat färdigt. 
7. Gå till File -> Create Webpage -> Web page for v6browsers F6. 
-> Kolla att du är i din www-mapp -> Ge samma namn som du gav din uppgift 

tidigare (nu blir filformen htm) -> spara! 
8. Förhandsgranska din uppgift med View the exercise in my browser. 
9. Gå ut ur Hot Potatoes –programmet. 
10. Länka uppgiften till din sida. 
11. Öppna Front Page. 
12. Gå till arkiv -> öppna -> sök din www-mapp -> öppna din index.html –fil. 
13. Skapa en länk till din hotpotuppgift. Skriv t ex presensövning 
-> svärta (aktivera) namnet -> 
Gå till: infoga -> hyperlänk 
-> Sök upp din uppgifts.htm-fil i mapparna. 
-> Aktivera den och tryck OK. 
-> Du kan förhandsgranska din uppgift och kolla att länken fungerar. 
14. Spara.



15. Gå ut ur Frontpage. 
16. För upp din uppgift och de andra förändringarna på ingångssidan på 
Internet. 
17. Klicka på ikonen för programmet WinSCP3 (Gratis program! Kan laddas 
ner från tkukoulu.fi-sidan). 
18. Fyll i: 
-> Enter host: tkukoulu.fi 
-> User name: skriv in ditt tkukoulu e-post användarnamn 
-> Password: ditt e-post lösenord 
-> Port: 22 
-> login 
-> när datorn protesterar klicka Yes 
-> Server prompt: skriv in ditt lösenord på nytt och tryck ok. 
19. På vänster sida finns din egen dators mappar och på höger sida din 
internet server www-mapp. 
-> uppe till vänster i vita luckan trycker du på den lilla svarta pilen och går 
till elever. Sedan letar du upp kursmappen och öppnar din www mapp. 
-> klicka på WWW mappen till HÖGER (servern) 
Gå tillbaka till vänster sida och välj din ingångssida. Välj allt genom att 
trycka på ctrl och a. 
När allting är aktiverat -> tryck på copy nere i balken 
-> maskinen frågar om du vill kopiera och det vill du ju! 
20. Stäng WinSCP och sök upp din sida på Internet. 
Din adress är: www.tkukoulu.fi/~ditt användarnamn 
(mustaschen får du med AltGr och mustaschknappen – mustaschen syns 
inte förrän du skrivit ditt användarnamn). 
21. Gå in på Internet. Gå till din hemsida. Beundra ☺ !



PROGRAM 
Microsoft Frontpage Program för att skapa din hemsida. Programmet 

kostar. Alternativa program är t ex Dreamweaver, 
Contribute el gratisprogrammet NVU www- 
editointiohjelma som liknar Frontpage. Programmen kan 
laddas ner på tkukoulu-sidan (Koulutusmateriaaleja 
opettajien TVTtaitojen tueksi > WWWSIVUJEN 
JA OPPIMATERIAALIEN TEKEMINEN). 

Hot Potatoes Program för att göra interaktiva uppgifter t ex 
korsord, ifyllnadsuppgifter mm. Programmet kan laddas 
ner gratis på tkukoulu-sidan (Koulutusmateriaaleja 
opettajien TVTtaitojen tueksi > WWWSIVUJEN 
JA OPPIMATERIAALIEN TEKEMINEN). 

WinSCP Program för att föra upp undervisningsmaterial till din 
hemsida på nätet. Du kan ladda ner programmet gratis 
på tkukoulu-sidan (Koulutusmateriaaleja  opettajien 
TVTtaitojen  tueksi  >  WWWSIVUJEN  JA   
OPPIMATERIAALIEN TEKEMINEN). 

OBS! Du får inte använda vilka som helst bilder på din hemsida. De flesta bilder är 
upphovsrättsskyddade. Du får använda egna bilder, Clipart och bilder ur Skolans samlingar 
- olika ämnesblock (Koulun Kokoelmahuone) på tkukoulu-sidan. 

ÅTGÄRDER HEMMA EFTER KURSEN: 
1. Ladda ner/Köp behövliga program för att fortsätta skapandet. 
2. Skapa en www-mapp på din dator (om din dator inte råkar ha en!). 
3. Öppna WinSCP. Öppna dina www-mappar på båda sidorna. Aktivera den högra sidan 

med ctrl och a. Tryck på Copy nere på balken. Nu har du också en kopia hemma av 
allt det fina du gjort! 

ÅTGÄRDER I LÄRARRUMMET: 
1. Skapa en www-mapp på ditt användarområde. 
2. Öppna WinSCP. Öppna dina www-mappar på båda sidorna. Aktivera den högra sidan 

med ctrl och a. Tryck på Copy nere på balken. 
3. Du kan jobba vidare med Frontpage på datorn vid färgskrivaren och med 

Hotpotatoes på datorerna till vänster i lärarrummet.



EGNA ANTECKNINGAR


