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Tips för miniföretagarnas webbsidor 

Webbsidor kan göras på många sätt. Gemensamt är ändå att man måste fundera vad man vill kom-
municera och hur. Nedan finns olika sätt hur man kan skapa webbsidor, av varierande svårighets-
grad. I de enklaste uppgifterna sker kommunikationen med hjälp av bilder och text i skolans be-
fintliga program och applikationer. I de mera krävande uppgifterna övar vi oss att göra riktiga 
webbsidor. 
 
Uppgiften fungerar bra som en differentierande uppgift. Hela miniföretagar-gruppen kan göra 
webbsidor för sina egna miniföretag, och välja lämplig svårighetsgrad av uppgifterna nedan. I alla 
uppgifter bör miniföretagarna uppmuntras att experimentera samt ge tips åt övriga miniföreta-
gare. 
  
 
 

1. Ett delat dokument i skolans egna elektroniska inlärningsmiljö 
 
Det enklaste sättet att kommunicera på nätet är att skapa ett delat dokument i skolans egna 
elektroniska inlärningsmiljö. I detta fall används befintliga text- och bildediteringsprogram, sedan 
lägger man till miniföretagets information samt bilder om produkten eller tjänsten. Kom också 
ihåg att lägga till kontaktuppgifter och sedan dela dokumentet. 
 
Korta instruktioner: 
 

1. Öppna ett nytt dokument (MS Office, Google Docs eller motsvarande) 
2. Namnge dokumentet enligt miniföretagets namn. 
3. Skriv en kort, beskrivande ingress om miniföretaget. 
4. Lägg till bilder av produkten eller tjänsterna, lägg också till en bild av logon. 
5. Editera texten och bilderna, lägg till möjliga kontaktuppgifter. 
6. Dela dokumentet med kunderna. 
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2. Vi gör en enkel webbplatsmall med Microsoft Sway. 
 
Skolor som har Microsoft som inlärningsmiljö har ofta med programmet Sway. Sway är egentligen 
inte avsätt för att skapa webbsidor med, men dess bloggverktyg och övriga färdiga bottnar är visu-
ellt fina och väldigt lätta att använda. Den färdiga Sway-sidan är lätt att dela. 
 
Korta instruktioner: 
  

1. Öppna den valda mallen, t.ex. Blog är en bra start. 
2. Välj Börja editera denna Sway. 
3. Editera och lägg till element enligt behov. 
4. Dela Sway:n med kunderna. 
5. Mera instruktioner finns här. 

 
 

3. Vi gör en enkel, delbar presentation med hjälp av Google Slides eller Power Point. 
 
Power Point -programmet finns ofta i skolor vars inlärningsmiljö är Microsoft Office. Skolor som 
använder Googles läromiljö kan istället använda Google Slides. Färdiga presentationer är bra sätt 
att visuellt och enkelt berätta om miniföretaget. 
 
Korta instruktioner: 
 

1. Öppna en ny presentation. 
2. Skriv miniföretagets namn och lägg till en snygg illustration på pärmbladet, t.ex. 

miniföretagets logotyp. Skriv dessutom en kort beskrivning av miniföretaget. 
3. Lägg till nya sidor enligt behov. En sida kan t.ex. innehålla bilder på en eller två 

produkter (eller tjänster) samt beskrivningar och priser. 
4. Den sista sidan kan innehålla kontaktinformation. 
5. Dela presentationen med kunderna. 
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4. Gör svenska eller finska webbsidor med den kostnadsfria Webnode-sidan. 
 
Webnode är en kostnadsfri och enkel svensk och finsk sida där man efter att man registrerat sig 
kan med valfri färdig mall skapa egna webbsidor och dela dem. Läraren kan skapa egna inlogg-
nings koder varefter miniföretagarna kan börja arbeta. Alternativt kan miniföretagarna också 
själva skapa egna inloggnings koder. För det krävs en e-postadress. 
 
Korta instruktioner: 
 

1. Gå till sidan http://www.webnode.se/ 
2. Skapa inloggnings koder genom att klicka på Skapa en hemsida -> Registrera dig 

& skapa. 
3. Välj önskad webbplatsmall (Hemsida räcker ofta för miniföretagare) 
4. Välj önskad sidmall.  

a. Mera instruktioner hittas här (video). 
b. Mera instruktioner hittas här (omfattande användarmanual). 

 
 
 
 
  
 


