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06.05 Skrive innlegg - kommentere

For å skrive et innlegg på bloggen må man først logge seg på. Se ''06.04 Om 
blogging'', for å få en oppskrift på hvordan man logger seg på bloggen. Når 
man kommer inn til den siden med faner, velger man fanen for innlegg.

Her skriver man først en tittel på innlegget, dvs en overskrift som står over 
selve teksten i innlegget.
Videre skriver man selve innlegget. Her kan man også velge å legge til bilde 
gjennom å trykke på det lille symbolet for bilde i verktøylinjen for innlegget. 
Eller å lage en lenke i teksten, gjennom å velge symbolet for det, osv. 

Nede til venstre finnes et felt for ''Etiketter''. Dette feltet fungerer som 
emneord for innleggene. Dvs hvis man føyer på en eller flere etiketter til 
innlegget kan det gjenfinnes gjennom en egen inngang for disse etikettene. 
Her finnes det ikke noe autoritetsregister, så det gjelder å være nøye og å 
være konsekvent i skrivemåten, for at dette skal fungere. Hvis man ønsker å 
ha flere enn en etikett på et innlegg skiller man dem ad ved kommategn.

Til sist velger man publiser innlegg på den oransje knappen. 
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Hvis man ønsker å se hvordan dette ble, klikker man bare på lenken ''Vis 
blogg''.

I ettertid kan man gjennom å velge ''Rediger innlegg'' gjøre forandringen, eller 
slette innlegg man tidligere har publisert, eller f eks forandre etiketter.

Kommentere innlegg

Alle kan skrive kommentarer på en blogg, så fremt det i innstillingene ikke 
ligger begrensninger på dette. Hvis man er inne på en blogg og finner et 
innlegg man ønsker å si noe om, kan man velge å legge inn en kommentar.
Under innleggene i en blogg finnes en liten lenke som heter ''kommentar''. Her 
kan man i tillegg til å skrive noe, også lese hva andre har kommentert.

Når man trykker på denne får man en ny visning.
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Her kan man lese andres kommentarer.
Man kan også velge å skrive en kommentar. For å få publisert innlegget kan 
man, hvis man er innlogget, velge å vise sin identitet. Hvis man ikke er 
innlogget kan man velge å være anonym. Til sist velger man å publisere 
kommentaren, så vil den legge seg under eventuelle tidligere kommentarer.


