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Skriv på klassbloggen 

Gå in på http://stenseleskola.moobis.se/ Titta på inläggen och filmerna som finns där. Nu ska 

du få göra ett inlägg och lägga in en film. 
 

Om allt fungerar har du fått ett mail av din lärare där du ska klicka på en länk för att få 
blogga. Klicka på länken så får du ett mail med ett lösenord.  

 
 

 
Logga in längst ner till höger med lösenordet du fått i mailet. 

 
 
 

Att byta lösenord 
Tycker du att lösenordet är för krångligt kan du byta det här: 
Klicka på ”Ändra min profil” 
 
Längst ner under ”Om dig själv” kan du ändra lösenord. Klicka sen på 
”uppdatera profil”. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
På bloggen finns olika flikar att skriva i.  
T.ex. under skolarbete finns det en sida för varje ämne. 

 
 
Uppgift 1 
Skriv ett inlägg där du berättar vad du heter och vem du är. Som rubrik tar du ditt namn. 

Inlägget ska postas i kategorierna övrigt och presentation. Kryssa för de två rutorna innan du 
publicerar med den blå knappen. Läs här i häftet hur du ska göra innan du börjar. 

http://stenseleskola.moobis.se/
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Viktigt att veta 

Ingen annan kan redigera dina inlägg. De kan inte ändra det du skrivit. Du kan inte heller 
redigera andras. Du kan inte ändra något annat än din egen text 
 
Din lärare kommer att godkänna dina inlägg innan de läggs ut på bloggen. Om läraren tycker 
att ditt inlägg följer reglerna så godkänns de. 
 
Regler 

 Använd ett trevligt språk 

 Skriv dina texter själv 
 Använd bara bilder du fotat själv eller bilder som du har lov att låna 

 Använd bara filmer som du gjort själv 
 Använd bara musik som du har lov att använda 

 
 
Att skriva ett inlägg 
Klicka längst upp i listen på ”nytt - inlägg” 
 
 
 
 
 
Skriv en rubrik på ditt inlägg, skriv din text 
och klicka på blå knappen publicera.  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sedan på visa inlägg. 
Då visas det på bloggen. 
 
Är du inte nöjd så kan du 
ändra (redigera) ditt inlägg. 
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Uppgift 2 

Välj en bild på ett djur i www.fotofinnaren.se Spara den i din dator. Gör ett inlägg under 
kategorin bild. Skriv vad ditt djur heter som rubrik. Berätta om djuret. Underteckna med ditt 
namn. Titta på exemplet ”Koalan” som finns på bloggen. 
 
Skriva ett inlägg med bild 
Välj ”Nytt - inlägg”. Skriv rubrik och din text. Klicka på ”välj media”. Ladda upp en bild från 
mediabiblioteket där du har lagt dina bilder.  
 
Ladda upp din bild. Dra i bilden till den storlek du vill ha den. 
 
Nu är text och bild klara men innan du publicerar måste du bestämma i vilken kategori ditt 
inlägg ska hamna. Kategori betyder ämne.  Kryssa i rutan till rätt kategori. Tryck sedan på 
den blå knappen ”Publicera”.  

 
 
Att lägga in bilder 

Klicka på ”bloggnamnet” och sedan ”adminpanel” uppe i den svarta listen Välj ”media  – välj 
filer” och välj en bild från din dator som du vill använda. Du kan lägga in foton som du själv 

tagit. Tänk på att när du lägger upp bilder på människor ska du ha deras tillåtelse.  
 
Man får inte ta bilder från internet utan lov. Det är tillåtet att söka bilder till skolarbeten på 
www.fotofinnaren.se om du inte har egna bilder. 
 
Uppgift 3 
Gör en film i Movie Maker som är max en minut. Filma med 
webkameran. Filmen ska beskriva hur man gör något. Titta på 
demofilmen ”Tändstickan”. Gör först en planering på papper. 
Filma sedan. Lägg till musik om du vill ha det. 
När din film är klar sparar du den för dator. Sen lägger du in den 

i kategorin övrigt och elevfilmer. Skriv kort om vad filmen heter 
och vem som gjort den. Vill du ha musik till filmen så kan du 

hämta det på http://freemusicarchive.org/ Du kan välja vilken 
typ av musik du vill ha. Spara ned den låt du väljer till datorn. 

Om du inte vill ha musik kan du ju spela in berättarröst istället.  

http://www.fotofinnaren.se/
http://www.fotofinnaren.se/
http://freemusicarchive.org/
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Att lägga in en film 

Att lägga in en film som man gjort är inte särskilt svårt. Du kan göra egna filmer i 
programmet Movie Maker och spara i datorn. Du använder bara datorns webkamera.  
 
Sedan lägger du in filmen i mediabiblioteket på samma sätt som man gör med bilder. Där 
kan filmen hämtas till ditt inlägg. Presentera din film i ditt inlägg. 
 
Att använda Movie Maker  
Öppna programmet Windows Live Movie Maker. 
Klicka på ”Webbkameravideo”. Då startar 
webkameran i din dator så du kan spela in. Du 
kan spela in flera filmsnuttar. Spara varje snutt 
med ett passande namn i en mapp på datorn. 
 
När du har spelat in klart kan du lägga till text 
och välja olika effekter. Prova dig fram. 
 
När du är nöjd med din film ska du spara för 

dator. Det finns en knapp i menyn som heter 
”Spara film” Tryck där och välj ” för dator”.  
 
 
 


