
Uppgift 1: Skapa ett e-postkonto

1 Skapa ett e-postkonto
Om du inte redan har ett e-mailkonto så är det nu dags för dig att skaffa ett. Det finns 
mängder av olika sidor som erbjuder gratis konton för e-post, men vi kommer att titta 
närmare på Googles e-posttänst.

Google erbjuder en e-posttjänst som heter G-mail. G-mail är ett smidigt e-
postverktyg som bl.a. erbjuder stort lagringsutrymme och en mängd smidiga 
funktioner. 
 
Läs mer om G-mails funktioner här: 
http://mail.google.com/mail/help/intl/sv/about.html)

Klicka dig in på adressen: www.google.se och klicka på länken 'Gmail' uppe i 
webbfönstrets högra meny. (Se bild 1A)

När du har klickat på länken 'Gmail' kommer sidan för inloggning och registrering 
öppnas i webbfönstret. Det är härifrån som du i framtiden kommer logga in på ditt 
Gmail-konto.

Nu ska du skapa ett konto. Klicka på knappen 'Skapa ett konto'. (Se bild A2)
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Nu är det dags att välja din E-postadress. Tänk på att du inte kan ändra adressen i 
efterhand, var därför noga med att du väljer ett namn som du är nöjd med. 
Fyll i alla uppgifter och klicka sedan på 'Skapa mitt konto'. (Se bild A3)

Nu kommer en sida för verifering visas i ditt webbfönster. Detta är en säkerhetsåtgärd 
som Gmail använder. Välj mellan att få en kod skickad till ditt mobilnummer eller att 
bli uppringd av googlestalsvar. Obeservera att Gmail inte kommer att publicera dina 
telefonummer eller dela dem med någon annan part. (Se bild A4)

När du anger ditt mobilnummer, eller hemnummer, får du inte glömma att vi i sverige 
ersätter den första nolla i riktnummret med +46.
Exempel: 0225-xxx xxx

073-xxx xx xx

Exempel: +46225- xxx xxx

+4673- xxx xx xx
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När du har fyllt i ditt mobilnummer/hemnummer och klickat på verifieringsknappen 
öppnas en ny sida i webbfönstret och du kommer snart få ett sms med 
verifieringskoden, eller bli uppringd om du valt det alternativet.

Fyll i koden i fältet och klicka dig vidare till ditt e-postkonto d.v.s. din inkorg. (Se bild 
A5)

Du har nu skapat ett e-postkonto på Gmail! 

Klicka dig runt i din inkorg och bekanta dig med menyerna och möjligheterna.
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2 Gmail i mobilen
Om du använder en smartphone t.ex en Iphone så kan du enkelt ladda ner en 
applikation för Gmail direkt till din mobil. Detta innebär att du enkelt via telefonen kan 
läsa, svara och skicka mail.

För mer information om Gmail i mobilen besök: 
http://www.google.se/support/mobile/bin/answer.py?hl=sv&answer=163672

Fördjupning
Testa att skapa fler e-postkonton! Du kanske vill ha ett konto för privat bruk och ett 
inom arbetet? Om du vill kan du utforska andra e-posttjänster.

Några exempel:
www.hotmail.com
www.spray.se
www.msn.se

Dags att gå vidare till uppgift 2!
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