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1. Börja här!
Vad vill du göra?
- klassblogg
- läsblogg
- en annan bloggidé

Tänk på att plantera din 
idé hos dina elever!

2. Anmäl dig
Gör din idé verklig! Gå till 
www.webbstjarnan.se för 
att registrera en pro�l 
och ett lag (din sajt).

3. Strukturera 
lagets blogg
Underlätta för läsaren och 
skapa ordning genom att 
använda kategorier.

4. Sätt igång
4 A. Gör Om-sidan
- presentera laget
- presentera sajten

5. Blogga om 
skolarbetet!
Låt dina elever lära av 
varandra, visa kollegor och 
föräldrar.

Du får:

- en egen valfri .se-adress
- en webbplats
- bloggverktyget Wordpress 
installerat
- support och stöd via mejl

TIPS!
Du kan använda 
etiketter för att 
märka upp vem 
som har skrivit 
blogginlägget. 

Genom att ni i laget 
berättar vilka ni är 
på er blogg skapar 
ni trovärdighet. 
Besvara frågorna 
vem, vad och varför? 
Tänk på mottagaren!

TIPS! 
Använd tillägget 
Akismet för att skydda 
sajten mot skräppost 
och nyttja möjligheten 
att ge liv till innehållet 
med bilder, ljud och 
�lm. Glöm inte att ta 
hänsyn till  
upphovsrätten!

4 B. Se till att 
Webbstjärnans logga 
�nns på startsidan.

Öppna upp klassrummet - förbered dina 
elever för framtiden
Låt elevernas skolarbete nå en större publik med hjälp av Internet. 
Genom Webbstjärnan lär sig lärare och elever hur de kan arbeta 
med respons, som en del av det dagliga skolarbetet. En blogg ger 
möjligheter för alla elever att få sina röster hörda och föräldrar kan 
ta del av skoldagen. Via Webbstjärnan får du som lärare 
kostnadsfri support och stöd i ditt arbete med bloggen. Missa inte 
Webbstjärnans seminarier och workshops här: 
www.bit.ly/seminarier-workshops

lärare en möjlighet att aktivt integrera ett arbete med nätetikett, 
upphovsrätt, integritet, informationssökning och källkritik i 
undervisningen.

Hör gärna av dig!
support@webbstjarnan.se

Varför blogga?
Bloggen ger dig, som pedagog, möjligheten att använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande för att uppnå målen i Lgr 11. Att använda 
en webbplats gör det lätt att ge föräldrar insyn i skolarbetet. Ta del 
av webben som pedagogiskt verktyg med hjälp av Webbstjärnan.

Förbered dina elever för en digtal vardag
Ett arbete med bloggar och Internet visar hur skolan kan arbeta
med Internet som ett pedagogiskt verktyg samt ger dig som  


