
Post-it-lappar på nätet
-ett sätt att samarbeta

På Coarkboard.me kan klassen brainstorma kring ett ämne med hjälp av det de skriver på 
post-it-lappar. Alla kan se vad alla skriver och diskussionen kan ta sin utgångspunkt där. 
Ingen inloggning behövs.

Den som startar den så kallade anslagstavlan går in på http://coarkboard.me. Där ser 
sidan ut så här:

Adressen som visas uppe i adressfältet är den som delas ut till alla deltagare. 

Nu kan man välja att sudda det som står på den förvalda post-it-lappen och skriva in egen 
text, eller att ta bort lappen genom att klicka på krysset uppe till höger på själva lappen.

Vill man sätt dit en ny post-it-lapp dubbelklickar man bara på anslagstavlan. 

För att flytta en post-it-lapp, håller man nere muspekaren i ovan- eller nederkanten på 
lappen och drar. 

Om man vill göra lappen större eller mindre, håller man nere muspekaren vid lappens 
nedre högra hörn och drar.

När många skriver samtidigt kan man behöva uppdatera sidan ibland för att se allas 
lappar.

Post-it-lapparna har en tendens att sprida ut sig. Man kan se alla genom att hålla nere 
muspekaren på anslagstavlan samtidigt som man drar runt den över ytan. Ett annat sätt 
att få en överblick är att klicka på det som ser ut som ett vikt papper längs nere till höger. 
Då kommer en ruta upp som visar var lapparna finns på anslagstavlan. Dra i den lilla rutan 
för att titta på olika delar av tavlan. Eller gruppera lapparna och titta sedan på dem 
tillsammans via projektor.

http://coarkboard.me
http://coarkboard.me


För att få det lite snyggare, kan man ändra färg på lapparna. Det gör man också längst 
nere till höger.

Vill man att andra utanför klassrummet ska få hjälpa till att brainstorma, kan man ta den 
kod som man får om man klickar på Embed och sedan på det meddelande som visas: 
Copy to clipboard vid nålen längst nere till vänster. Denna kod kan klistras in på en annan 
webbsida, till exempel på klassens blogg eller wiki.

Eller så kan man ta länken som man får på samma ställe vid Your URL och dela ut den 
istället. 
Men om man inte vill att andra ska få skriva på anslagstavlan, väljer man att klicka på 
View only. Den adress som då visas i adressfältet kopierar man och delar ut.

Lycka till!


