
 
 

Padlet 
Högskolan Dalarna har en licens för onlineverktyget Padlet. Padlet används för att ha en yta att såväl 
synkront som asynkront interagera med andra. Verktyget har många användningsområden. Det kan 
användas till brainstorming, medskapande möten eller varför inte planering av ett kommande 
projekt?  

Inloggning 
Det är viktigt att logga in i Padlet på rätt sätt. Börja med 
att gå till inloggningssidan: 
https://dalarnauniversity.padlet.org/auth/login 

Välj ”Log in with Microsoft” och logga därefter in med 
dina användaruppgifter från Högskolan Dalarna.  

OBS! Skriv INTE din epostadress och lösenord på denna 
sida.  

Om du inte använder ”Log in with Microsoft” kommer du 
få begränsningar i funktioner, antal padlets och deltagare.   

 

Layouter 
 

Det finns sex olika layouter att välja på när man skapar en ny padlet. Välj en layout som passar syftet 
med just din aktivitet. Nedan kommer några exempel på hur de kan tänkas användas. 

    
Layouten ”Wall ” 
passar bra för 
aktiviteter som t ex 
brainstorming. 
 
Den låter dig flytta 
runt och länka olika 
inlägg med varandra 

”Canvas ” passar bra 
för aktiviteter som t ex 
brainstorming. 
 
I ”Canvas” kan du 
flytta runt och länka 
olika inlägg med 
varandra för att skapa 
större tydlighet. 

”Stream” påminner 
om uppbyggnaden av 
en blogg. Du kan välja 
ordning på inläggen så 
att få nyaste inlägget 
först, eller sist. Du har 
möjlighet att ändra 
plats på dina inlägg 

I ”Grid” får du dina 
inlägg i ett rutmönster 
Du har möjlighet att 
flytta runt dina inlägg 
och placera dem i en 
ordning som passar 
för din uppgift.  
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I ”Shelf” får du 
möjlighet att 

organisera inlägg i 
spalter. Du kan välja 

att ha olika 
frågeställningar i varje 

spalt och be 
deltagarna diskutera.  

Layouten ”Backchannel” 
påminner om sms i din 
mobiltelefon, eller en 
chatt i sociala medier. 
Du kan i efterhand 
enkelt följa hur 
samtalet utvecklades 
och växte fram  

”Map” låter dig 
placera dina inlägg på 
en världskarta. Detta 
kan vara bra om man 
vill synliggöra att man 
har projekt eller 
deltagare från olika 
delar av världen. 
Kartan kan då 
användas för att 
presentera deltagare 
och eller projekt.  

”Timeline” låter dig 
skapa en tidslinje. Det 
kan vara bra för att 
visa händelseförlopp, 
eller att handleda en 
students 
uppsatsarbete.  
 
Ett annat 
användningsområde 
är att planera ett 
kommande projekt 
för att synliggöra 
projektets delar samt 
dela upp vem som gör 
vad. 

 

 

 

Här hittar du en videointroduktion till Padlet och några av de viktigaste inställningarna.  

https://dchsou11xk84p.cloudfront.net/index.php/extwidget/preview/partner_id/351/uiconf_id/23451340/entry_id/0_k7a140ld/embed/dynamic
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