
   

Manual för att ladda upp en blogg på EPALE 

En blogg på EPALE ska inspirera andra och därför kan alla som har liknande intresseområden som du, 
se att du skrivit ett blogginlägg. På EPALE finns ett antal temaområden. Den text du skriver ska därför 
läggas in under ett eller flera temaområden. Alla temaområden hittar du här: 

 

För att kunna ladda upp en text på EPALE måste du först vara registrerad och inloggad. Dessutom 
måste du gå med i de temaområdesgrupper där du vill att din text ska finnas. Hur det går till ser du i 
instruktionen nedan. 

Logga in på EPALE (du måste vara registrerad för att kunna logga in) 

Välj svenska som språk 

 

 

 



   

Den text du skriver ska sorteras in under ett särskilt temaområde. Alla temaområden hittar du 
här:  

 

 

Om du inte gått med i gruppen för det/de temaområden som du tänker skriva din blogg om, gör du 
så här:  

Klicka på ett tema och sedan på knappen ”engagera dig”. Detta innebär att du blir medlem i 
temaområdet.  

 

I ”Lokal verksamhet” väljer du kategorin ”Blogg”. Välj sedan ”Föreslå ett blogginlägg”  

 

 

Börja med att välja ”Gruppens publik” dvs det temaområde som passar in på din bloggtext. (för att 
kunna välja gruppen publik behöver du först ha gått med i det temaområde som du vill välja. Se 
instruktionen ovan). Du kan välja fler temaområden för gruppens publik. 

 



   

Under rubriken ”Innehåll” skriver du ”Titel”. 

Skriv gärna din text i ett Word-dokument först, för att sedan klistra in texten från Word till EPALE:s 
blogg. För att lägga in din text i textrutan klickar du på Word-knappen. Då öppnas en ruta där du 
klistrar in din text och trycker på OK.  

 

 

Vill du lägga in en bild trycker du på denna symbol. Det är viktigt att du har rättigheter till att lägga 
upp bilden. Personerna som är med på bilden måste också ha gett sitt samtycke till att bilden läggs 
upp på EPALE. 

 

Under rubriken ”Metadata” lägger du in språk (om texten skrivs på svenska, väljer du svenska) och 
taggar. 

När du är klar med texten och eventuella bilder trycker du på knappen ”Spara”  

 

 

  



   

När blogginlägget sparats kommer följande information upp: 

 

Du kan kontakta NSS Sverige (helena.wallinder@uhr.se) via mejl när texten är upplagd på EPALE. NSS 
Sverige går sedan in och godkänner innehållet. Därefter kommer bloggen att bli publicerad. 


