
 

Office 365 – ett komplett samarbetsverktyg  

Office 365 erbjuder många möjligheter för effektivitet, samarbete och kommunikation, men 

det är ofta en utmaning att förstå och nyttja verktygen optimalt – i synnerhet eftersom 

tjänsten förändras kontinuerligt. På den här kursen kommer vi att gå igenom samarbets-

verktygen i Office 365 med fokus på OneDrive, OneNote, Planner, Teams samt SharePoint. 

Vi kommer att titta på hur man ex. vis i ett projekt kan använda dessa verktyg på bästa sätt. 

 

För bästa resultat krävs det att vi genomför denna utbildning i en uppsatt 

utbildningsmiljö varför deltagarnas egna datorer inte rekommenderas. 

 

Målgrupp 

 

Utbildningen vänder sig till alla som idag använder Office 365 men som vill lära sig mer om 

vilka samarbetsmöjligheter som erbjuds i de olika applikationerna. 

 

Förkunskaper 
 
Du bör ha grundläggande förståelse för Office 365. 
 

Mål 
 
Målet med kursen är att få en god förståelse för samarbetsverktygen i Office 365 för att på 
egen hand kunna arbeta vidare internt på företaget. 
 

 

Innehåll Office 365 

Överblick över vad som ingår i Office 365 

 
▪ Office 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar 
▪ Vanliga inställningar för e-post online 
▪ Office online kontra skrivbordsversion 
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OneDrive 

 
▪ Ladda upp filer 
▪ Skapa nytt 
▪ Delning och inställningar för delning 
▪ Versionshantering 
▪ Synkronisering och vanliga synkroniseringsproblem 
▪ Flytta, kopiera, ta bort och återställa filer 

 

OneNote 

 
▪ Läsa in anteckningsböcker från tidigare versioner 
▪ Skapa anteckningsbok, avsnitt, sida och undersida 
▪ Inställning för placering av nya sidor 
▪ Inställningar för anteckningsböcker 
▪ Byta färg på anteckningsbok, avsnittflikar och sidbakgrunder 
▪ Visa linjering och stödlinjer på sidor 
▪ Lagring och synkronisering 
▪ Anpassning av OneNote-fönstret 
▪ Sökning, historik och återskapa anteckningar 
▪ Delning 
▪ Inställningar för språkkontroll 
▪ Kopplingar till Teams och andra verktyg i Office 365 
▪ Avsluta, stänga och radera anteckningsbok  

 

Teams, Grupper och SharePoint 

 
▪ Allmänt om Office 365 grupper, skillnad mellan grupper och team 
▪ Skapa och hantera team, kanaler och kopplingar 
▪ Följa kanaler 
▪ Skapa en användbar struktur 
▪ Lägga till flikar 
▪ Filhantering, SharePoint 
▪ Skicka e-post till och från Teams 
▪ Inställningar för team 
▪ Hantera ägarskap och arkivering 
▪ Introduktion till gruppwebbplatser och kommunikationswebbplatser 
▪ Möten 
▪ Sökning och filtrering 

 

 

Planner 

 
▪ Skapa plan 
▪ Hantera medlemmar 
▪ Skapa, tilldela och hantera uppgifter 
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▪ Skapa ”buckets” och flytta uppgifter mellan dem 
▪ Skapa etiketter till uppgifter 
▪ Gruppera, sortera och filtrera planer 
▪ Inställningar för planer, kopplingar till Teams 
▪ Inställningar för aviseringar 
▪ Lägga plan i Outlook-kalendern 
▪ Öppna plan i Teams 

 

Introduktion till mobilt arbete med Office 365 

 
▪ Hantera mobila applikationer och inställningar 
▪ Vanliga användarfrågor 

 

 

Efter avslutad utbildning  

 

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare ett intyg. 

Antal deltagare 

 

Maxantal deltagare: 12  

Minst antal deltagare: 4 

Omfattning 

 

2 dagar lärarledd utbildning. 

 

 

Tider 

 

Klockan 08.30-16.30 

 

 

Kallelse till deltagarna 

 

Kallelse skickas till deltagare ca 15–20 dagar innan utbildningens start. 
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Utbildningsleverantör 

 

Lexicon Göteborg AB. 

Stora Badhusgatan 18–20 

411 21 Göteborg

Kontaktuppgifter lärare:  

 

Namn: Mikael Boustedt 

E-post: mikael.boustedt@lexicon.se 

 

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/

