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PIM – Moment Kommunicera 

Materialet finns samlat på http://www.mbke.se 

Nivå 2 - Kommunicera – Bild – Ljud – Presentera - Planera 

Kommunicera C Loggbok 

Du kanske undrar vad loggböcker har att göra i handledningen 
Kommunicera. En loggbok kan i allra högsta grad vara ett sätt att 
kommunicera med sig själv men också en väg att kommunicera med 
andra. Dessutom kan loggböcker användas som ett stöd vid samtal.  

Om jag skriver loggbok för mig själv så fångar jag i varje anteckning 
en bild av vad jag just då tänker, tycker och funderar över. När jag går 
tillbaka och läser min loggbok senare blir det en sorts kommunikation med mig själv. Då jag 
får möjlighet att tänka igenom vad som hänt mig i en process. I lärandesammanhang är det 
vanligt att använda en loggbok på det här viset för att ge möjlighet till att reflektera över sitt 
eget lärande. 

Loggboken kan också vara en väg att kommunicera med andra. Det finns gott om så kallade 
bloggtjänster, som erbjuder ett enkelt sätt att upprätta en loggbok på Internet.  
Många av bloggtjänsterna ger dessutom möjlighet till kommunikation genom att den som äger 
bloggen kan tillåta att besökare kommenterar vad som skrivits.  
Den här typen av loggböcker kan användas på en mängd olika sätt.  
När elever arbetar mer självständigt, som till exempel under gymnasiets projektarbete, kan 
loggboken användas för att låta andra följa arbetet.  
I ett samarbetsprojekt kan loggboken fungera som en projektdagbok där alla i gruppen 
efterhand skriver in vad de gör.  
Loggboken kan användas för att enkelt informera föräldrar om vad som händer i skolan.  
Det finns också tjänster där du enkelt kan lägga ut fotografier om ni vill visa er verksamhet på 
det sättet.  

Oavsett på vilket vis loggboken använts kan den vara ett gott stöd vid utvecklingssamtal och 
vid utvärdering av projekt. 

1 Löjligt enkelt 
En loggbok som används för egna reflektioner 
behöver förstås inte ligga på Internet. Det går utmärkt 
att använda vilket skrivprogram som helst. Ta det du 
trivs bäst med. Lägg en genväg till din loggbok på 
skrivbordet, eller lägg hela loggboken där, så kommer 
du lätt åt den.  

Den enda nackdelen med att ha loggboken liggande 
på en enskild dator är att du bara kan skriva i den vid 
just den datorn. Kanske vill du ibland uppdatera din 
loggbok på jobbet och ibland hemma.  

Ett busenkelt litet trick: 
Om du öppnar ett nytt dokument i programmet Anteckningar som brukar finnas under Start - 

Alla program - Tillbehör och skriver  .LOG allra först i dokumentet så kommer sedan datum 
och tid att läggas till automatiskt var gång du öppnar dokumentet.  

Självklart kan du även skriva loggbok i en vanlig skrivbok.  
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2 Bloggtjänster 

Bloggtjänster har blivit enormt populära de senaste åren.  

Ordet blogg är ett förkortat uttryck för webblogg - alltså en dagbok på webben. Det behövs 
naturligtvis inga speciella tjänster för att uppdatera sina webbsidor ofta. En del bloggare 
hävdar stolt att de hållit på sedan mitten av nittiotalet med att uppdatera sin loggbok online. 
Men det som gjort de senaste årens bloggexplosion möjlig är att det numera finns ett flertal 
webbtjänster och serverprogramvaror tillgängliga som gör att uppdateringen bara tar någon 
minut. Att många bloggtjänster har stöd för att låta läsarna kommentera har förmodligen 
också ökat populariteten. Dessutom erbjuder åtskilliga bloggar teknik som gör det möjligt att 
prenumerera på nyheter från bloggen, att läsa i en RSS-läsare eller bädda in i en annan 
webbsida.  

Exakt hur det fungerar med uppdateringen kan variera.  

Blogger www.blogger.com är en av de mest kända bloggtjänsterna. Det är mycket enkelt att 
komma igång och det finns en rad olika mallar att välja på för hur bloggen ska se ut. Bloggen 
kan publiceras på Bloggers server eller på en valfri server som du har ftp-rättigheter till. Att 
publicera på Bloggers server är gratis. Eftersom synnerligen få saker verkligen är gratis får 
man dock stå ut med en diskret reklam i form av en liten rad med länkar till Bloggers egna 
tjänster högst upp på sidan.  

En liten finess i Blogger är att det går att förse sin blogg med en hemlig e-postadress så att 
man kan skicka e-post till den som med automatik publiceras på webbsidan. Alla som känner 
till e-postadressen till en viss blogg kan publicera material på den. Ärenderaden i e-brevet blir 
rubrik på det nya inlägget och själva brevtexten blir brödtext. Blogger ägs, som så många 
andra webbtjänster, av Google.  

På Multimediabyrån kan du lära dig att börja blogga med Blogger. 

WordPress är en annan populär bloggtjänst. Det enklaste är att anmäla sig på 
sv.wordpress.com. Då får du en gratis blogg online på några få minuter. Det finns ett femtiotal 
olika mallar att välja på, så chansen är god att du hittar en design du tycker om. WordPress 
har bra funktioner för kommentarer; bland annat kan du välja att de senaste kommentarerna 
ska visas i bloggens sidomeny. På så vis kan du använda bloggen för att få igång en 
kommunikation både med och mellan dina besökare. WordPress är i princip helt fri från 
reklam. Det enda du behöver stå ut med är ett par minimala länkar längst ner till WordPress 
och till den som gjort det tema du använder. 

Om ditt bloggande har anknytning till skola kan du också välja den svenska tjänsten 
pedagogbloggar.se. Den bygger på WordPress teknik, och fungerar alltså i stort sett likadant 
som wordpress.com. 

Om du har tillgång till en webbserver där du får köra php och MySQL kan du också välja att 
ladda hem programvaran från wordpress.org och själv installera. Har du en egen installation 
av WordPress har du möjlighet att justera utseendet in i minsta detalj. Det finns tusentals 
teman att ladda hem med färdiga designer.  
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Oavsett om du använder 
WordPress på ett gratiskonto 
eller om du har bloggen på egen 
server så kan du använda en så 
kallad klient för att skriva i den 
på ett enkelt sätt. Ett exempel är 
programmet BlogDesk. Om du 
laddar hem, installerar och ställer 
in BlogDesk rätt är det enkelt att 
skriva i fortsättningen. BlogDesk 
fungerar som en minimal 
ordbehandlare där du skriver ditt 
inlägg och skickar.  

På Multimediabyrån kan du se 
hur du kommer igång med 
BlogDesk. 

Både Blogger och WordPress är i 
grunden engelskspråkiga tjänster, men bägge är översatta till svenska.  

Flickr www.flickr.com är inte en bloggtjänst men kan vara intressant i kombination med en 
blogg. Flickr är en tjänst för att skapa fotoalbum på nätet men har en koppling till bland annat 
Blogger och WordPress som gör att de uppladdade fotona enkelt kan publiceras vidare i 
bloggen. Flickr ägs av Yahoo.  

Söker du efter bloggar att läsa finns en mängd portaler att leta på, till exempel 
pedagogbloggar.se, intressant.se, bloggtips.se, nyligen.se och www.bloggportalen.se. 

3 Loggbok i community 
Många communities erbjuder möjlighet till 
loggbok. LunarStorm har till exempel ett 
par trevliga funktioner som gör 
loggboksskrivande där till en användbar 
lösning.  

För det första är det så att den som skriver 
blogg på LunarStorm själv avgör hur 
öppen varje anteckning ska vara. 
Normalinställningen är att alla medlemmar 
kan läsa, men om jag har definierat vilka 
av mina vänner som ska ha förtroendet att få läsa min dagbok kan jag sedan välja att göra 
anteckningen tillgänglig bara för dem. Om jag är särskilt nöjd med det jag skrivit kan jag välja 
att få det publicerat på Bloggscenen.  

För det andra kan de som läser skriva kommentarer i bloggen. Endast inloggade medlemmar 
kan läsa och kommentera. Därför är det lätt att se vem som skrivit olika kommentarer.  

För det tredje kan jag direkt i min blogg se hur många som läst och vilka som läst. Inget 
smygläsande är möjligt.  

Slutligen, när jag läser någon annans blogg kan jag välja att lägga till den i min 
bevakningslista. På så vis får jag en lista över de bloggar jag vill följa och kan mycket enkelt 
se om någon har uppdaterat - en strålande funktion, om en lärare vill följa sina elevers arbete.  

Kanske har din kommun en lärplattform som erbjuder liknande möjligheter? 
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Övning  

KOMMUNICERA C - Loggbok   

Kolla upp om din kommun eller skola har något system där man kan föra loggbok på en 
skyddad yta. Leta på på till exempel pedagogbloggar.se, intressant.se, 
bloggtips.se, nyligen.se eller www.bloggportalen.se efter bloggar du tycker är intressanta.  

Kontrollera så att du kan: 

• Olika sätt att arbeta med loggbok 
• Hitta spännande bloggar 
• Skaffa en egen blogg om du vill  

 

 

Här finns länkar till några bloggar 

Klurigt, lurigt och roligt i skolan - Erica Lövgren, lärare på Norrbyskolan i Hortlax, berättar 
inspirerande och engagerat om hur hon och hennes elever arbetar.  

Moderskeppet - Mattias Karlssons blogg om bildbehandling. Mattias är också en av 
författarna i bloggen Dagens tips i Photoshop Elements.  

Nätkulturer - Elza Dunkels blogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande 
och IT.  

Unga nätkulturer - Stig Roland Rask bloggar om hur nätkulturen förändrar lärandet och 
samhället.  

Jorden runt och annat strunt - En reseberättelse i drygt 100 avsnitt om Lollis och Izebells 
äventyr. Eftersom resan gjordes i fantasin var det i själva verket elvaåriga Eldkatten som 
skrev alla inlägg. 

Min egen blogg heter Uggleblogg. Där samlar jag resurser, webbplatser, program och idéer 
som jag tror kan vara till glädje i skolan.  
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Börja blogga  
Du gör: en webbsida du lätt kan uppdatera 

Du behöver: Internet, en fungerande e-postadress 

Du lär dig 

att: 
skapa en blogg med gratisverktyget Blogger och anpassa den så att den ser 
ut och fungerar som du vill 

Själva ordet blogg är en förkortad form av engelska weblog, alltså en loggbok på Internet, 
men låt inte det begränsa din fantasi kring vad du kan ha den till. En blogg kan vara nästan 
vad som helst som du vill att den ska vara.  

Visst kan du använda bloggen som en loggbok, där du 
skriver själv. På så vis kan den bli en informationskanal 
som berättar om er verksamhet eller en slags enkel 
webbtidning.  
Du kan också använda bloggen som en samlingsplats för 
någon viss typ av texter. Eller låt bloggen vara en loggbok 
i fantasin, skriv Carl von Linnes eller Drottning Kristinas 
blogg.  
Ytterligare en möjlighet är att använda bloggen som en 
diskussionsyta där någon skriver ett debattinlägg och de 
som läser kan kommentera direkt i anslutning till texten.  
I det här exemplet tänker jag använda Blogger på 
www.blogger.com. Där skapar du din blogg på bara några 
få minuter. Sedan har du en webbplats som bara kräver ett 
par klick att uppdatera.  
Du kan själv bestämma i hur hög grad du vill att bloggen 
ska vara en yta för samarbete genom att välja om läsare 
ska få kommentera eller till och med bjuda in fler 
skribenter till din blogg. Du kan också välja om den ska vara fritt tillgänglig för alla eller om 
du vill begränsa vem som får läsa i den. Om ni är flera med var sin blogg kan ni länka till 
varandra eller till och med ställa in så att bloggarna hämtar senaste nytt från varandra. Många 
andra bloggtjänster har liknande 
funktioner.  
  
Skapa din blogg i tre enkla steg 
Börja med att gå till www.blogger.com. 
Någonstans på sidan hittar du en stor 
orange pil med texten Skapa din blogg 

nu. Klicka på den. 
 
Blogger ägs av Google, så det första steget är att antingen 
skapa ett Googlekonto eller att logga in om du redan har 
ett. Du måste fylla i alla rutor. Kontrollera så att du fyller i 
din e-postadress korrekt. Du kommer att få ett brev med en 
länk som du ska klicka på för att bekräfta att det är din egen 
e-post du uppgett. Den lustiga texten du ska skriva av är ett 
trick som många webbplatser använder sig av för att 
kontrollera så att du verkligen är en människa och inte 
någon slags spamrobot. 
Klicka till sist på pilen Fortsätt. 
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I nästa steg bestämmer du vad din blogg ska heta. Du 
kan döpa den precis hur du vill. Du talar också om 
vad du vill ha för adress till bloggen.  
Adressen är det lite högre krav på. Du måste hitta på 
en adress som ingen annan har, den ska bestå av ett 
enda ord och den får inte innehålla några andra tecken 
än bokstäverna i det engelska alfabetet, siffrorna 0-9 
samt bindestreck. Som tur är finns det en bra hjälp. 
Skriv in ett förslag på adress och klicka sedan på 
länken Kontrollera tillgänglighet. Om den adress du 
vill ha är godkänd får du veta det, annars får du förslag på några alternativ till det namn du 
skrev. 
Bli inte allt för bekymrad om du inte kommer på något bra namn eller någon bra adress. Det 
går att byta senare.  
Liksom förut måste du skriva av en rolig text för att bevisa att du är människa. Klicka till sist 
på pilen Fortsätt. 
 
Nu är vi framme vid mitt favoritsteg. I det tredje steget 
väljer du hur bloggen ska se ut. Det finns flera olika 
mallar att välja på. Fastna inte för länge i det här steget, 
även om det är roligt att välja. När bloggen väl är klar 
kan du byta mall hur ofta du vill. Då kan du också 
anpassa din mall genom att välja egna färger.   
Klicka på pilen Fortsätt när du valt. 
  
Nu ska det komma upp en sida som talar om 
att din blogg blivit skapad. Klicka på pilen 
Börja skicka inlägg för att skriva ditt allra 
första blogginlägg.  
 
Då var det äntligen dags att skriva. Sidan för att skriva 
inlägg är väldigt enkel att hantera. Du har en ruta för 
rubriken och en för själva texten. I textrutans övre del 
finns ett par knappar för att till exempel färga text, 
skapa en länk eller lägga in en bild. Om du kan HTML-
kod kan du också växla till HTML-fliken för att justera 
koden. Annars håller du dig på Skriv-fliken. Där 
fungerar det ungefär som i en vanlig ordbehandlare.  
Om du vill kan du lägga till etiketter i rutan för 
Etiketter. Det är användbart om du vill kunna sortera 
dina inlägg efter ämnen.  
När du är nöjd med ditt inlägg klickar du på knappen 
Publicera. 
 
Efter bara en liten stund bör det stå Ditt blogginlägg 

har publicerats. Nu är det tid att jubla och titta på ditt 
allra första blogginlägg. Om du väljer länken Visa 

bloggen så öppnas bloggen i samma fönster som du 
skrivit i och du får använda backknappen i din 
webbläsare för att komma tillbaka. Väljer du länken i 
ett nytt fönster så öppnas bloggen i en ny flik eller i ett nytt fönster ovanpå det fönster du har, 
och du kommer tillbaka genom att stänga fliken eller fönstret. 
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Passa gärna på att göra din blogg 
till en favorit när du tittar på ditt 
inlägg. Då har du länken till den 
sparad i din webbläsare sedan. 
Vill du ändra något så klickar du 
på Redigera inlägg och vill du skriva ännu ett inlägg väljer du Skapa ett nytt inlägg. 
Känner du att det räcker gott och väl för idag kan du välja Logga ut uppe till höger i det 
mörkblå sidhuvudet. 
  
Nästa gång du vill blogga 
I fortsättningen ska du förstås inte gå via 
länken för att skapa en ny blogg. Gå till 
www.blogger.com och logga in högt uppe 
till höger på sidan. 
 
När du loggat in kommer du till något 
som kallas Instrumentpanel. Det är din 
centrala sida som samlar alla dina 
bloggar. Här är det bara att klicka på Nytt 

inlägg för att få upp formuläret där du 
skriver nya texter till din blogg. Du kan 
också skapa fler bloggar och om du vill 
kan du lägga in uppgifter om dig själv på 
din profil. 
 
  
  
Hantera dina inlägg 
När du arbetar med din blogg har 
du tre huvudflikar i sidans 
ovankant. Varje flik har sedan flera 
underflikar. På detta vis kommer 
du åt alla möjliga inställningar och 
funktioner i din blogg.  
På fliken Inlägg kan du arbeta med 
dina texter. Skapa har du redan 
sett. Det är där du skriver in nya 
inlägg i bloggen. På underfliken Redigera inlägg kan du komma åt att ändra dina gamla 
inlägg. Det går också bra att radera inlägg du inte längre vill ha kvar. 
 
Underfliken Granska kommentarer används om du valt att kommentarer från anonyma läsare 
ska godkännas innan de syns på sidan. Själva inställningen för att du vill ha det så gör du  
däremot under huvudfliken Inställningar. 
  
Praktiska inställningar under Inställningar 
Det finns mängder av inställningar du kan göra för din blogg. Du hittar dem under 
huvudfliken Inställningar. Längst ner på respektive sida under Inställningar finns en knapp 
med texten Spara inställningar. Glöm inte att klicka på den om du gjort ändringar du vill 
behålla. 



  2009-05-05 

Birgitta Jonsson  8 

 

Vad vill du göra Underflik Tips 

Bestämma vem 
som får läsa 
bloggen 

Tillstånd Standardinställningen är Alla. Om 
du väljer inställningen Enbart de här 
läsarna får du sedan fylla i adresser i 
rutan Bjud in personer att läsa din 
blogg för att skicka inbjudan till 
önskade läsare. De kommer att få ett 
e-brev med en länk till en sida där de 
antingen kan välja att skapa och 
logga in med ett Googlekonto, eller 
att fortsätta som gäster direkt till 
bloggen. 

Bjuda in 
medförfattare 

Tillstånd De du bjuder in som medarbetare får 
ett e-brev med instruktioner. De 
måste registrera ett Googlekonto. 

Kommentarer - 
bestämma vem 
som får 
kommentera 

Kommentarer För att inte dina besökare ska 
behöva vara inloggade på Google 
när de kommenterar måste du tillåta 
att "Vem som helst" ska få 
kommentera 

Kommentarer - få 
ett mail när någon 
kommenterat 

Kommentarer Om du skriver din adress i rutan 
för Adress för meddelande om 
kommentar får du ett brev var gång 
det kommit en ny kommentar. 

Kommentarer - 
godkänna nya 
kommentarer 

Kommentarer Om du vill ha kontroll på vilka 
kommentarer som får visas väljer 
du Aktivera kommentars- 
granskning och fyller i din e-
postadress. Då får du ett e-brev när 
någon kommenterat och 
kommentaren visas inte förrän du 
godkänt den. 

Kommentarer - 
visa eller dölja 

Kommentarer Väljer du att dölja kommentarer går 
det inte att kommentera 

Låta varje inlägg 
ha en egen adress 

Arkivering Standardinställningen på Aktivera 
inläggssidor är Ja. Då går det att 
länka direkt till ett av dina inlägg. 

Maila till bloggen Epost Jättesmart funktion, tycker jag! Hitta 
på en egen hemlig adress i rutan 
Mail-to-Blogger-adress och bocka 
för Publicera. Var gång du skickar 
brev till den adressen publiceras 
brevet automatiskt på bloggen. Du 
behöver inte ens logga in på 
Blogger. 
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Organisera 
arkivet 

Arkivering Ställ in om äldre inlägg ska 
grupperas på dag, vecka eller månad. 

Radera bloggen Grundläggande Detta tar bort bloggen helt 

Ställa in feed så 
andra kan 
prenumerera på 
din blogg 

Webplats-feed Standardinställningen på Tillåt 
bloggfeed är Fullständig. Då kan 
dina läsare läsa lägga till din blogg i 
sin RSS-läsare för att snabbt få koll 
på om du skrivit något nytt. 

Välja hur många 
inlägg som ska 
synas på första 
sidan 

Formatering Du kan välja antingen hur många 
inlägg eller hur många dagar som 
ska visas på förstasidan. 

Ändra adressen 
till bloggen 

Publicering Det är bara att hitta på en ny adress. 
Den måste förstås vara ledig. 

Ändra tidszon och 
tidsvisning 

Formatering Om inte månaders och veckodagars 
namn är tillgängliga på svenska så se 
först till att språket är inställt på 
svenska och klicka på Spara 
inställningar. 

Ändra titeln på 
bloggen 

Grundläggande Du kan också lägga till en undertitel 

  
Ändra utseende och meny i din blogg 
Fliken Mall är så rolig! Jag börjar gärna bakifrån 
på Välj en ny mall. Där hittar du ungefär samma 
mallar som när du startade bloggen, men nu finns 
de i fler varianter. Efter att du valt en mall kan du 
gå vidare till underfliken Teckensnitt och färger 

för att anpassa mallen med dina egna 
favoritfärger. 
Beroende på vilken mall du valt är det lite olika 
hur många olika delar av sidan du kan ändra färg 
på. Prova! Blir du missnöjd finns det en länk för 
att återställa till mallens standardfärger. Du kan också välja att gå tillbaka till Välj en ny mall 

och prova något nytt. 
 
Om du kan xml kan du ge dig på fliken Redigera 

HTML och skriva in ändringar direkt i koden. Men 
om du kan xml tycker du kanske ändå det är 
roligare att bygga upp din egen blogg från grunden? 
En riktigt höjdare när det gäller inställningar av hur 
din blogg ser ut är underfliken Sidelement. Den ser 
inte så rolig ut, men den döljer en del riktiga 
godbitar. 
Även om du har ändrat språk för bloggen under 
Inställningar - Formatering, så kan det bli så att en 
del texter som läggs till automatiskt blir på engelska. Genom att klicka på länken Redigera i 
den stora rutan kan du ändra dessa automatiskt tillagda texter. 
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Till höger eller vänster - det beror på vilken mall du valt - har du en slags meny. I en 
nyskapad blogg finns länkar till ditt arkiv och din presentation. Dels kan du göra inställningar 
för de element som redan finns i menyn genom att klicka på länken Redigera och dels kan du 
lägga till nya delar genom att klicka på Lägg till ett sidelement. Här finns mängder att välja 
på. Du kan bland annat skapa en länklista, ladda upp en bild eller lägga till en text. Om du vill 
använda funktionen för att etikettera dina inlägg kan du lägga till elementet Etiketter för att få 
en lista över dina etiketter.  
 
Mina favoriter är de två 
sidelement som heter 
HTML/JavaScript och Feed-

inmatning. Det finns mängder 
av webbsidor där du kan hämta 
kodsnuttar för att bädda in 
olika saker på din sida. Ett 
exempel är fotoalbumstjänsten 
Flickr. Lägger du upp dina 
foton där kan du hämta kod för en så kallad Badge som visar de senaste foton du lagt in i 
fotoalbumet. När du lägger in nya foton på Flickr så hamnar de automatiskt på bloggen. 
Givetvis kan du skriva egen kod också. 
Med Feed-inmatning kan du hämta nyheter till exempel från andra bloggar eller från 
tidningar. När du hittar en feed-länk på en webbplats kan du kopiera genvägen och lägga till 
den med ett feed-element på din blogg. Då hämtas automatiskt nyheter från den webbplatsen 
till din meny. 
 
Längst ner på din egen blogg finns också en 
feedlänk. På så vis kan andra prenumerera på 
vad som är nytt hos dig.  
 

 


