
Gmail og blogging

06.04 Opprette en blogg

De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det 
finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og 
reklamefinasiert, mens noen koster penger, men er da uten reklame. Noen 
eksempler på slike tjenester er Wordpress, Blogsome, Blogger, VG osv. I dette 
kurset skal det konsentreres om Blogger, som liksom Gmail er en gratis 
tjeneste fra Google. 
For å finne tjenesten, skriver man enkelt blogger.com i nettleseren, og blir 
automatisk navigert til riktig side. 

Her logger man seg på med gmail-kontoen sin. Dvs at man bruker det 
påloggningsnavn og det passord man valgte når man opprettet gmail-kontoen. 
Til sist velger man ''Logg på'' for å komme videre.
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Da kommer man til første trinn i det å opprette en blogg. Her må man fylle ut 
noen opplysninger.

1. E-postadressen kan være forhåndsutfylt. Ellers er det altså gmail-
adressen man skriver i dette feltet.

2. Under er ditt navn, dvs fornavn og etternavn.
3. Så skal man velge visningsnavn. Dette er det man ønsker skal stå under 

innleggene man skriver på bloggen. Dvs din signatur eller underskrift. 
Her kan man skrive på vanlig måte, med store og små bokstaver.

4. Det neste man må gjøre er å godta vilkårene for bruk. Hvis man ønsker 
å lese disse kan man klikke på linken. Uansett må man godta vilkårene 
for å få lov til å gå videre. Når man har gjort dette trykke man ''Videre''.
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I det andre trinnet skal man navngi sin blogg.

1. I det første feltet skal man skrive navnet på bloggen, en så kalt 
bloggtittel. Det er det som står øverst på bloggen, den overordnede 
overskriften. Her kan man gjerne bruke vanlig skrivemåte med store og 
små bokstaver.

2. Det neste er å velge bloggadresse. Det er selve internettadressen som 
skal stå i URL-feltet i nettleseren når man besøker bloggen som 
utenforstående. Når vi bruker blogger som verktøy for bloggingen vil 
alltid nettadressen slutte på blogspot.com. Og det vi skal velge er det 
som skal stå foran dette. Her kan det være lurt å bruke en kortform av 
blogtittelen. Det er også greit å bruke kun små bokstaver og ingen 
spesialtegn eller mellomrom. Liksom gmail-adressen, må man etterpå 
sjekke tilgjengeligheten. Dvs også her må man ha en unik adresse, og 
man må prøve seg frem til man får beskjed om at adressen man har 
valgt er tilgjengelig.
Det siste man gjør er å velge fortsett.
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I det tredje og siste trinnet velger man utseende på bloggen. Man får en rekke 
forhåndsdefinerte maler man kan velge mellom. Hvis man ønsker å se 
nærmere på disse, kan man under hver mal velge ''forhåndsvis mal'', for å vise 
den i stort. Når man har valgt en mal markerer man i ringen under, og så 
trykker man fortsett.
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Da får man beksjed om at ''Bloggen din er opprettet!'', og det er den!

Fra nå kan man sette i gang og produsere innhold på bloggen. Hvis du fra det 
bildet med beskjeden om at bloggen er opprettet velger ''Start blogging'', 
kommer man direkte til funksjonen for å opprette et innlegg. 

HUSK! Ingenting av de valgene man tar underveis er endelige. Man kan 
forandre utseende på bloggen uendelig mange ganger, og man kan redigere 
tidligere publiserte innlegg, man kan til og med forandre tittel, visningsnavn og 
bloggadresse, og man kan også slette hele bloggen hvis man ønsker, etter 
hvert.

Men nå er altså bloggen klar og videre i denne leksjonen vil det ligge ulike 
oppskrifter på hvordan man utfører ulike oppgaver i bloggen. Denne delen av 
kurset vil nok vokse underveis, etter hvert som behovene melder seg, til å 
bruke bloggen til ulike ting.
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Finne funksjoner i bloggen

Bloggen har to ulike visninger. Det ene er det som vises utad, dvs det som alle 
kan se, som ligger åpent på internett. Denne finner man gjennom å skrive 
bloggadressen i URL-feltet i en nettleser.

Det andre er det som ligger bak denne visningen, som kun de som er 
medforfattere eller administratorer til bloggen kan se. For å finne den 
visningen kan man enten velge ''Logg på'' i visningen over, eller man kan velge 
å gå tilbake til utgangspunktet for bloggingen på blogger.com.
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Der logger man seg på med brukernavn og passord og kommer man inn på en 
side, med ulike muligheter. 

Her kan man velge å lage nytt innlegg, redigere sin profil osv. Jeg synes det 
greieste er å gå direkte inn på ''Innstillinger''. Da kommer man inn på en 
oversikt til de ulike funksjonene, og herfra finner man samtlige innstillinger og 
muligheter man har på bloggen.

Det er å anbefale at man bruker litt tid til å bli kjent med hvilke funksjoner 
som ligger under de ulike fanene. Til høyre for fanene finner man en lenke til 
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en visning av bloggen, sånn som den vises på internett. 

Og når man er pålogget kan man alltid finne tilbake til denne siden gjennom å 
velge ''Tilpass'', helt øverst i høyre hjørne i internettvisningen. 


