
En kort introduktion i First Class

Hur du hämtar, installerar,
och använder programmet
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1. Hämta programmet / klienten

2. Välj operativsystem

Om du valt Windows, vilket är vanligast, visas nedan:
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3. Spara och installera programmet / klienten

Dubbelklicka på den sparade filen (med en icon som ser ut som på bilden 
nedan) om inte valet att Köra filen kommer automatiskt.

Det ser då ut som följer – välj Kör

Välj Nästa
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Välj Ja

Välj något av alternativen nedan, men helst Valfri användare av datorn

Här kan du välja var du vill installera klienten. I nästan alla fall är det bara 
att klicka på Nästa
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Hur mycket vill du ha av genvägar? Välj! Oavsett val är det lätt att senare 
bara ta bort det man inte önskar, så välj Nästa.

Nästa igen.
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4. Ställ in dina inloggningsuppgifter
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5. Ställa in FC
Ser skrivbordet ut så här?

Då klickar du på det här fältet

Då kanske det ser ut såhär:            
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Du ställer då in så att du får delade brevlådor. Inställningen för detta, och 
en massa annat, hittar du under Ändra så att du har separat 
inkorg/skickat.
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Nu skall det se ut såhär

Gör det inte det så stäng klienten (FirstClass ), starta om den och logga in 
igen.
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6. Använda FC

Börja i lugn och ro från början och jobba dig neråt i lugn och egen takt! 
Det funkar nog inte så bra att skumläsa sidan (snabbt scrolla ner och 
försöka få en övergripande förståelse) då den är väldigt 
"informationsmättad".

Speciellt för FC är att du bara behöver 
veta vem du vill skriva till, dennes 
namn, eller något av namnen och var 
denne är registrerad. Pröva skriv 
namnet på en av personerna i klassen 
i Till: fältet ovan. Varje inmatning 
MÅSTE avslutas med Enter för att aktivera namnet. Har du gjort rätt ser 
det ut så här:

Har du glömt Enter ser det ut såhär

Befinner du dig på ditt "skrivbord" och klickar 
på ikonen Nytt får du ett tomt e-brev. Har du 
däremot klickat dig in i en Konferens, t.ex:

så kommer meddelandet till just den 
konferensen. 

I FirstClass finns det massor av funktioner. Vi kan ha direktchatt 
(Samarbeta - Direktsamtal), skapa egna arbetsytor i konferensen 
Arbetsyta (skapa gärna en arbetsyta, 
högerklicka och skriv in Behörigheter 
samt Prenumerationer). 
Behörigheterna talar om vem som får 
öppna och Prenumerationer skickar 
arbetsytan till just de personerna.

Om det ligger bilagor i meddelandet: Bildbilagor, t.ex. .jpg, öppnas direkt i 
FC när du klickar på dem.
Bilagorna kan sparas var man känner för det, genom att bara ta i någon av 
symbolerna och dra den till exempelvis skrivbordet. Du kan även spara 
bilden efter den blivit öppnad.
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När du laddar upp ett dokument. 
Klicka på gemet i fältet högst upp 
(ser ut som på bilden).

eller dra in dokumentet/bilden med musen till fältet som visas på bilden 
nedan.

Det kommer då att se ut såhär

Nu till något som ofta blir fel!

När du öppnat ett bifogat word-dokument så är det skrivskyddat. Du 
behöver spara det på din egen dator för att kunna skriva i det. Det som 
inte är sparat av dig blir inte sparat alls!!! SPARA DET DÅ PÅ ETT STÄLLE 
DÄR DU VET VAR DET ÄR! Standard är att det sparas till Temp-katalogen.

Där är det mer eller mindre omöjligt för de flesta att hitta det! Ett annat 
vanligt ställe är 
Mina Dokument>FirstClass>Downloads
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Resurssidorna

Alla som har ett konto på 
Folkbildningsnätet har tillgång till 
ett väldigt bra mediearkiv. Klicka på 
Resurssidorna och sedan på
Länk till Pedagogiska resurser.

Du kan passa på att dra upp länken till ditt verktygsfält så får du där en 
enkel genväg. Det kommer då att se ut såhär.

Gör du detta samma dag som du för första gången använder 
Folkbildningsnätet loggar du in på de pedagogiska resurserna med ditt 
första, tillfälliga lösenord. Efter ett dygn kan du använda det lösenord som 
du själv skrev in.

Titta gärna in i någon av de resurser du hittar.
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Citera och skriva inlägg

Ett mycket användbart verktyg är möjligheten att svara med citat för att 
kunna föra ett samtal utan att behöva komma ihåg alla delar av det. Det 
som citeras är mörkt och det andra är med vit bakgrund
Det kan då komma att se ut såhär

 

Markera den text du vill citera och klicka 
sedan på: Besvara.

Eller så markerar du ingenting men klickar 
på den lilla svarta triangeln till höger om 
symbolen så får du alternativet: Besvara 
med citat. Radera sedan det som du inte 
vill ha med.

För att länka direkt till ett meddelande är det bara att ta meddelandets 
symbol och dra in det i ditt e-brev

Det ser då ut såhär: "sunt förnuft" ???? 
den som klickar på medelandet kommer då 
direkt "rätt" (om denne har behörighet att läsa 
förståss). Länken ovan är till ett forum som 
heter Fritt Forum. Det ligger på ditt skrivbord.
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Uppgift

Pröva nu att skriva två meddelanden i denna konferens. 

1. Det första är ett nytt meddelande. Välj Ärende själv. Skriv då ämne i 
meddelandefältet.

2. Det andra skall vara ett meddelande där du besvarar detta meddelande 
med citat. Du citerar den svarta texten en bit ner och kommenterar valfria 
delar.

Känn dig fri att ta bort delar. Lägg också in 
något från en källa på Internet som anknyter till 
i samma ämne. Du skall därefter kommentera 
källan för texten.
Du skall även ha med länken dit. Du skapar en 
länk genom att antingen ta symbolen framför 
www-adressen och dra in den i 
meddelandet,

eller genom att kopiera länken, markera ett 
eller några ord och sedan klicka på

Det blir då såhär:
Artikeln nedan kommer från Gunnar Ågrens 
blogg. Gunnar var fram till hösten 2008 generaldirektör på 
Folkhälsoinstitutet.

”Genus, klass och ojämlikhet i hälsa (2008-08-28 09:25)
Detta var temat för en vetenskaplig konferens 25-26/8 som 
arrangerades av Folkhälsoinstitutet och Umeå Universitet. Ledande 
internationella forskare som RaewynConnel från Australien och Kate 
Hunt från Skottland var inbjudna och det presenterades föredrag från 
en lång rad universitetsinstitutioner. 

Detta var den tredje konferensen om genus och folkhälsa som 
institutet varit med och arrangerat. Intrycket är att forskningen på 
detta område har utvecklats mycket kraftigt under de senaste 5 åren. 
Det har också skett en perspektivförskjutning där man lyfter fram de 
sociala orsakerna till skillnader i hälsa mellan kvinnor och män. 
Kvinnor lever visserligen längre än män men drabbas i högre grad av 
arbetsrelaterad ohälsa och andra hälsorisker, vilket är den viktigaste 
orsaken till att kvinnor har högre ohälsotal och behöver mer sjukvård 
än män. Också mäns förtidiga dödlighet som till stor del 
sammanhänger med alkohol och våldsamma dödsfall har samband 
med socialt betingade könsroller.
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Ett viktigt tema på konferensen var att hälsoskillnader mellan kvinnor 
och män både måste ses i ett genusperspektiv och i ett socialt 
klassperspektiv. Det är de lågavlönade kvinnorna som drabbas 
hårdast av riskfaktorer för ohälsa. Detta har mycket stor betydelse för 
det förebyggande arbetet. Medan exempelvis det 
tobaksförebyggande arbetet varit mycket framgångsrikt bland 
välutbildade har 
rökningen knappast 
minskat alls bland 
kvinnor i arbetaryrken. 

Ett framgångsrikt 
framtida 
folkhälsoarbete kan 
inte bedrivas om vi inte 
analyserar de 
grundläggande sociala 
bestämningsfaktorerna 
bakom dessa skillnader.”

Notera att meddelandena kommer att se lite 
olika ut. Det meddelandet där du citerar blir 
indraget en nivå.

Hälsningar
Jörgen Stigberg
Hagabergs folkhögskola
Södertälje

www.folkbildning.net/~jorgen.stigberg
www.hagaberg.fhsk.se
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