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Blogg  
Hva er en blogg? Ordet blogg er sammensatt av web + logg = blogg 
 
Bloggen kan man bruke til: 
 

• refleksjon; tanker ideer, meninger, nyheter, informasjon, bilder, lyd, video 
• publisering 
• deling 
• kommunikasjon 

Hvordan oppretter man en blogg? 
 
De fleste som oppretter blogg gjør det hos leverandører som wordpress1 og blogger 2– 
da får man automatisk en nettside og kan begynne å publisere med en gang. Det er 
enkelt å opprette en blogg. Jeg viser her til blogg på wordpress siden det er her jeg 
blogger selv (Eva 2.03). 
 
Du går til nettsiden4 og oppretter en konto gjennom å oppgi brukernavn (dette blir en del 
av nettadressen din: brukernavn.wordpress.com – så tenk gjennom hva du ønsker skal 
stå her med en gang), passord og epostadresse. Du må krysse av for at du har lest 
betingelsene og velge Gi meg en blogg! – og så kan du bare begynne.  
 
Du kan opprette flere blogger om du vil – jeg har faktisk tre; hovedbloggen min som 
fungerer som arbeidsverktøy, en reiseblogg hvor jeg skriver om turer jeg har vært på og 
så har jeg en som er helt privat (i alle fall foreløpig). 
 
Du finner raskt ut av ulike funksjoner; du kan gi siden din et navn som kan være 
forskjellig fra nettadressen, du velger tema du vil ha på siden (mange å velge blant), du 
kan legge til lenker osv. En ting jeg har erfart er at det kan være lurt å tenke gjennom 
strukturen du ønsker; først tenkte jeg litt tradisjonelt å ha egne sider for ulike tema, men 
etter å ha blogget en stund har jeg kommet til at det er bedre å tagge innleggene – 
bedre oversikt og mye mer i 2.0-ånd...Du må selv finne ut hva som passer best for deg. 
 
Du kan velge om du vil publisere bloggen din for alle, for noen spesielt utvalgte eller om 
det bare er du selv som skal kunne se den. Hvis du vil ha delvis åpen og delvis skjult kan 
du velge f.eks å ha sider og/eller innlegg som er passordbeskyttet – da må man skrive 
inn dette for å kunne lese. Jeg har f.eks en fane som er merket privat og som er 
passordbeskyttet. Alle innstillinger kan du endre når du vil.  
 
Et annet spørsmål er hvor offentlig du selv ønsker å være, det er opp til deg om du vil 
skrive noe om deg selv, legge opp bilde osv. – men jeg synes at man gjerne kan være 
noe personlig uten at man nødvendigvis behøver å være privat. Det er selvfølgelig viktig 
å huske på at det du skriver kan leses av alle og bli indeksert av søkemotorene – du bør 
derfor tenke på hva det er du skal publisere (legge ut gode digitale spor er stikkordet 
her).  
 
Hva skriver man på en blogg? Det er helt opp til deg – men felles for de fleste er at man 
skriver om ting man er opptatt av og da er det gjerne lettere også å komme over den 
første bøygen. Det er nok mange som synes at det å skrive blogg ikke er noe for dem; 

                                                 
1 http://wordpress.com/ 
2 https://www.blogger.com/start 
3 http://evabra.wordpress.com/ 
4 http://no.wordpress.com/signup/ 
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de skriver ikke godt nok, de har ikke noe å skrive om osv – men jeg anbefaler at du gjør 
et forsøk. Skriv også kommentarer på andre sine blogger – det setter man pris på. Det er 
også mange gode tips til hvordan man skriver gode blogger; f.eks nettsider som 
copyblogger5 og andre bloggere, wikier osv.  
 
I bloggen kan man skrive ren tekst, man kan laste opp bilder eller lenke til dem fra f.eks 
Flickr. Du kan bruke ”embed”-kode for å vise fram video, lysbildeshow, audio osv. Det er 
ingen begrensning på hvor langt eller kort innleggene må være – kort sagt er det 
fantasien som setter grenser. Det eneste som er litt irriterende er at flash har en tendens 
til å bli fjernet fordi html-koden oppfattes som potensiell farlig. 
 
For meg er bloggen mest et arbeidsverktøy – jeg ”tenker høyt” og får tilbakemeldinger, 
og jeg kan raskt finne fram til ting jeg har skrevet tidligere gjennom emneordskyen (det 
er her tag’ene ligger). I forbindelse med oppgaveskriving brukte jeg bloggen mye, og fikk 
mye god respons og gode innspill til videre skriving. Jeg kan bare si en ting: blogging er 
moro!  

Hvorfor blogge på skolen? 
 
Først og fremst skal elevene skal skrive relatert til fag og være saklige når blogg brukes 
som verktøy i undervisningen. Å skrive blogg gir: 
 

• digital kompetanse 
• sammensatte tekster 
• skrivetrening 
• refleksjon 
• diskusjon 
• tilbakemeldinger 
• oversikt 

 
Elevutsagn: Blogging gjør at jeg skriver mer og oftere – og jeg ser jeg blir bedre fordi jeg 
gjør det 
 
At elevene skriver blogg kan også gi fordeler for lærerne: 
 

• “den stille eleven” (ser dem bedre) 
• utvikle kompetanse 
• vurderingsgrunnlag 
• mappevurdering 
• dokumentasjon 
• eksaminasjon 

 
Man lærer å kjenne elevene bedre, ser flere sider, en blogg gjennom 3-årig løp kan være 
en måte å drive en slags form for “mappevurdering” og det gir elevene oversikt over hva 
man har vært gjennom i faget 

                                                 
5 http://www.copyblogger.com/ 
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Hvordan starter man med blogg i skolen?  
 
Noen tips kan være; lag en lærerblogg og legg ut tips og oppgaver. Elevene oppretter 
egne blogger og sender over nettadressen på bloggen til lærer. Bruk f.eks RSS i Google 
Leser for å få rask oversikt over når det skjer endringer i elevbloggene.  
 
I bloggen skal man ikke skrive formelle vurderinger med tanke på at den er en åpen 
nettside. Skriv heller andre typer kommentarer (”dette hadde jeg ikke tenkt på før” kan 
være et eks). Formelle vurderinger gjør man i LMS. Erfaringen så langt viser at elevene 
ikke skriver så mye kommentarer til hverandre, men de synes det er kjekt at andre 
leser. I forbindelse med vurderingskriterier i forhold til blogg mente en gruppe elever at 
man synes alle skal blogge, men at blogg ikke skal telle mest for karaktergiving (den kan 
heller brukes med tanke på de som ligger på ”vippen”). Begrunnelsen for dette var at 
noen skriver mye og andre lite – det at bloggen er et prosessdokument gjør at man 
bør/må få pluss for progresjon gjennom året. 
 
Det er et par ting til man bør tenke over i forhold til å bruke blogg i skolen; det ene er 
om man har tid nok til å kunne lese gjennom blogger i tillegg til øvrige innleveringer og 
gi gode tilbakemeldinger – hvis elevene bare skriver uten å få tilbakemelding er det 
nesten bedre å la være. Som nevnt tidligere kommenterer heller ikke elevene mye til 
hverandre. Det andre man skal tenke på er hvordan bloggene til elevene skal navngis og 
framstå – det er ikke sikkert at de skal ha blogg med fullt navn, hva med elever som 
skriver dårlige tekster eller har mye skrivefeil og/eller grammatiske feil. Det er ikke 
sikkert at disse bør eksponeres med navn. 
 
En tredje utfordring gjelder grunnskolen; når man blogger på nettet har ikke lærer 
kontroll over mediet – og man må tenke gjennom hvordan man skal håndtere evt 
problemstillinger knyttet mot innhold på blogg og dette med foreldreinnsyn. Det kan 
være en god ide med begrenset tilgang, og kanskje får vi blogg integrert i LMS etterhvert 
også slik at man har bedre kontroll. Men foreløpig hører kanskje blogg mest hjemme på 
videregående?  


	Blogg 
	Hvordan oppretter man en blogg?
	Hvorfor blogge på skolen?
	 Hvordan starter man med blogg i skolen? 


