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Blogga med Wordpress 

 Varför blogga i skolan? 

- öka antalet mottagare för elevernas arbete . 

- förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. 

- otaliga användningsområden, klassbloggar, temabloggar, lärarblogg. 

- många kan vara med och samarbeta, man skapar något tillsammans. 

- lärandet blir synligt och lättöverskådligt. 

- nutida verktyg, som vi ska arbeta med i skolan enligt Lgr11. 

Exempel på bloggar: 

- ekilla9d1.se (en grym temablogg) 
- Sobloggalfa (lärarblogg i SO-undervisning) 
- detektivenemilochvi.se (en blogg om att läsa och analysera böcker tillsammans) 
- tegelbobarn.se (klassbloggarnas klassblogg) 
- ivårkikare.se (en klassblogg på temat NO) 
- romanbloggen1.attbesokaenroman.se (en blogg om att gemensamt läsa en roman) 
- lindasprojekt.se (en blogg som samlar elevernas bildprojekt) 

 

1. Nu ska du komma igång: 

- Fundera vad du vill ha för typ av blogg, vad den ska heta.  Om den t ex ska följa en klass flera år 

kan det vara klokt att inte använda klassnamn i bloggnamnet. 

Skapa ett konto hos http://sv.wordpress.com/   

 

http://ekilla9d1.se/
http://www.sobloggalfa.wordpress.com/
http://detektivenemilochvi.se/
http://tegelbobarn.se/
http://ivårkikare.se/
http://romanbloggen1.attbesokaenroman.se/
http://lindasprojekt.se/
http://sv.wordpress.com/
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Du kan skapa och administrera flera bloggar på samma inloggning. 

Du kan blogga med din dator eller med iPad/iPhone (med hjälp av appen Wordpress). 

 

Alla bilder i detta dokument är tagna från Wordpress via skärmklippsverktyget.  
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2. Adminpanel 

 

I din adminpanel får du en överblick av alla verktyg som finns kopplat till din blogg.  

Om du bloggar från din Ipad/iPhone ser det lite annorlunda ut.  

 

 

 

En blogg går alltid att radera. Det gör du genom att gå in på adminpanelen. Välja Verktyg ute i 

vänstermenyn och sedan Radera webbplats.  
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3. Välja tema (utseende på bloggen) 

Gå in på Utseende. Olika teman ser ut på olika sätt.  Fundera över hur du vill ha kategorier mm. 

Det går alltid att byta teman när du är igång med din blogg om du inte är nöjd. 

En del teman kostar pengar. Under de teman som är gratis står det ”aktivera”. Välj ett tema som 

du tycker passar, aktivera. (Sidhuvudet kan du ändra i efterhand, t ex lägga ditt en egen bild) 

Om du vill ändra din titel och underrubrik på bloggen klicka på Inställningar.  
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4. Skapa kategorier 

Oavsett vilken typ av blogg du väljer att skapa så är det bra med kategorier. De gör att det blir 

lättare att hitta i din blogg. Att tänka på är att ingen kategori syns i bloggen förrän det finns 

ett inlägg i just den kategorin. 

Klicka på Kategorier och skriv sedan namnet på kategorin som du vill skapa. 

Tryck Lägg till ny kategori. 
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5. Skapa sidor (pages) 

När jag besöker en blogg så uppskattar jag att enkelt kunna se vem/vilka som skriver på 

bloggen. Detta kan du skriva in på en Om bloggen- sida. 

När du skapar din blogg så skapas samtidigt en sida som heter ”Om”. För att redigera detta 

och/eller lägga till egna sidor, klicka på Sidor. 
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I min blogg har jag valt att göra flera olika sidor. Dessa sidor använder jag för att skapa en 

överblick och de innehåller information som är någorlunda statisk.  

 

En sida går alltid att radera eller ändra.  
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6. Skriva inlägg 
Du kan skriva inlägg direkt på din förstasida på adminpanelen. 

 

Du kan även klicka på Inlägg och sedan Skapa nytt i menyn till vänster. 
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Så här ser det ut när du skriver ditt inlägg. Välj en rubrik överst.  

I den stora rutan skriver du sedan din text. Nere i höger hörn väljer du vilken kategori som 

inlägget ska publiceras i. (Vissa inlägg kanske du vill publicera i flera kategorier).  

När du skriver ditt inlägg så finns det två lägen, Visuell eller Text.  

 

Jag använder bara Text-läget när jag ska bädda in filmklipp. Om du provar att skriva en text i 

Visuellt och sedan klicka över till Text så ser du texten som HTML-kod. 
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Om du vill lägga in en bild så klicka på Lägg till media precis ovanför den stora rutan där du 

skriver din text.  

Klicka på Välj filer.  Du väljer sedan bild på samma sätt som du bifogar filer i mail. 

Din bild kommer att sparas i mediabiblioteket i din blogg. Så om du vill använda samma bild till 

ett annat inlägg så klickar du på fliken Mediabibliotek. 

 

Det finns möjlighet för dig att redigera och bestämma hur du vill ha din bild. När du är klar med 

det, klicka på Infoga i innehåll.  

När du bloggar – tänk på hur du använder andras bilder! (Upphovsrätten) 
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6.1 Skapa en permalänk i ditt inlägg 

Ibland kanske du vill ha med en länk till en hemsida/annan blogg i ditt inlägg. För att det ska bli 

snyggt för läsaren så använder du permalänkfunktionen. 

 

Då får jag upp en liten ruta där jag fyller i adressen som jag vill länka till.  

Klicka sedan Lägg till länk. 
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6.2 Infoga (Bädda in) ett youtubeklipp i ditt inlägg 

Ibland kanske det passar att bädda in ett filmklipp. När du ”bäddar in” så kommer själva klippet 

att synas direkt med en bild i ditt inlägg så att man ser klippet från din blogg och inte länkas 

vidare. Jag visar här hur man gör med klipp från youtube.  

 

När du har klippet på youtube så 

klickar du på Dela. Du får då upp 

en länk (se ovan). Den ska du inte 

använda dig av. Klicka istället på 

Bädda in.  Då får du upp en HTML-

kod som du kopierar.  

Denna kod klistrar du sedan in i ditt inlägg, men välj först ”Text-läge”.  

Därefter klickar du tillbaka till Visuellt-läge och då kommer klippet ut som en ruta i ditt inlägg. 

Förhandsgranska för att dubbelkolla så att det fungerar.  

 



Lina Tannerfalk – Blogga med wordpress 
 

14 
 

6.3 Tidsinställ inlägg 

Det går alldeles utmärkt att skriva många inlägg på en gång och sedan välja att publicera dem 

på andra tidpunkter. Jag förbereder ofta 2-3 inlägg samtidigt och väljer sedan att publicera 

dem på olika dagar.  

 

 

Klicka på Redigera och 

välj sedan ett datum/tid 

som du tycker passar för 

ditt inlägg.  Tryck OK.  
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7. Hantera kommentarer i bloggen 

 
Innan du går ut officiellt med din blogg råder jag dig att fundera över 

hur du vill hantera kommentarer. Gå in på Inställningar och sedan 

Diskussion.  

 

Kom ihåg att spara dina ändringar, genom att klicka längst ner på 

sidan.  

 

I vänstermenyn finns Kommentarer. Om du klicka där får du en 

överblick på de kommentarer som finns i bloggen, utan att behöva 

gå in varje enskilt inlägg.   
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8. Widgets (överkurs) 

Du kan, om du vill, lägga till olika widgets i din blogg. Gå in på Utseende och sedan Widgets.  

 

Jag har flera olika widgets ute i min bloggs högermeny, t ex 

Twitterflöde och ”Följ min blogg”.  

 

För att lägga till en widget i din sidomeny så vänsterklickar du på 

den du vill ha, håller inne vänsterknappen (på musen) och drar ut 

widgeten till meny. Där släpper du. 

 

Några widgets som finns är:  

Instagram, Bloggstatistik, kalender, Facebook like box, Följ blogg, 

sök-funktion mm.  
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Källor och mer tips: 

Tips på bloggar kommer från Kristina Alexandersson.  

Webbstjärnan - http://webbstjarnan.se/ 

.SE – Skapa en webbplats med Wordpress 

 

 

 

Rektor Lina bloggar 

Wordpress blogguide på svenska 

http://www.kristinaalexanderson.se/2012/06/19/pedagogiska-tips-till-larare-som-vill-arbeta-med-bloggar-i-skolan/
http://webbstjarnan.se/
https://www.iis.se/nyheter/skapa-en-webbplats-med-wordpress-uppdaterad/
http://www.rektorlina.wordpress.com/
http://blogghjalp.wordpress.com/hitta-hjalp/

