
Uppgift 6: Blogg med Wordpress

1 Skaffa en blogg på wikipedia
Det är dags att skaffa en blogg. Bloggar är ett relativt nytt fenomen men som på bara 
några år har vuxit explosionsartat. En blogg är en modern och internetbaserad form 
av dagböker och består vanligtvis av periodiskt publicerade inlägg vars ämnen är 
centrerade kring författarens liv.  

Läs mer om vad en blogg är här:
http://borjablogga.se/vad-ar-en-blogg/

Verktyget vi använder i det här studiematerialet för att skapa blogg är Wordpress. 

Surfa in på adressen: www.wordpress.com

Välj språket 'Svenska' i rullmenyn 'Language' på Wordpresstartsida. (Se bild A1)

Du kommer nu att omdirigeras till Wordpress svenska startsida. Här hittar du, överst 
på sidan, den blåa knappen  'Anmäl dig nu!'. (Se bild A2) Klicka på den. 

Ett formulär öppnar sig nu i webbläsaren. Du fyller i formuläret för att skapa dig en 
blogganvändare. (Se bild A3)
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Under rubriken 'Bloggadress' väljer du 
vilken webbadress besökare ska skriva i 
webbläsarens adressfält för att besöka 
din blogg. Här har du möjlighet att välja 
mellan olika domänalternativr beroende 
på vilket domännamn nu vill ge din 
blogg. Observera att domännamnet 
'Wordpress.com' är gratis, men det finns 
även alternativ som kostar pengar.

Under rubriken 'Användarnamn' fyller du 
i önskat användarnamn. 
Användarnamnet kommer vara synligt 
om du, som inloggad, kommenterar 
andra bloggaresinlägg. Det kan vara bra 
att låta användarnamnet knyta an till 
bloggadressen för att förstärka bloggens 
varumärke. 

Välj lösenord och skriv i e-postadress. 
Klicka sedan på knappen 'Bli medlem'.

Ett aktiveringsmail skickas nu till din e-postadress. Logga in på din e-postadress och 
öppna mailet, klicka sedan på aktiveringslänken. Nu kan du logga in på Wordpress!

2 Blogginställningar
Wordpressverktyget erbjuder en hel uppsjö med olika inställningar och alternativ. I 
den här uppgiften kommer du guidas genom de mest grundläggande. 

När du loggat in på Wordpress.com första gången klickar du på knappen 'My 
account/Mitt konto' i den översta gråa menyn. (Se bild A4)

Du kommer nu hamna i anv din ändares redigeringsida. Till vänster har du en lång 
meny med en uppsjö olika verktyg och inställningar. 

Nu är det dags att ändra 'General settings'. Du hittar länken i den vänstra menyn. 
Klicka på knappen 'Settings' och därefter 'General settings'. (Se bild A5)

När du klickat på 'General settings' får du en lista 
på en rad inställningar du kan ändra. 

Du kan ändra inställningarna hur du vill. Viktigt är 
att du ändrar inställningarna för 'Tidszon' och 
'Språk'. När du är klar klickar du på knappen 
'Spara ändringar' eller 'Save changes' beroende på 
vilket språk du har valt. 

Om du har valt sett annat språk kommer du snart 
märka att sidans menyer och länkar byter språk till 
just det du har valt.
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När du ändrat 'General settings' ska du uppdatera din användarprofil. Du hittar länken 
i menyn till vänster. Klicka på knappen 'Användare' eller 'Users', beroende på språk du 
valt. (Se bild A6)

Under profilinställningarna har du 
möjlighet att berätta lite kortfattat om dig 
själv, ladda upp en profilbild (en så kallad 
'gravatar') samt lämna kontaktuppgifter 
och mycket mer. Ta dig tid att fylla i 
beskrivningen och ladda upp en profilbild. 
(Se bild A6)

När du är klar med profilinställningarna 
bör du surfa runt i menyerna på 
Wordpress, gör dig bekant med upplägget 
och strukturen. 

Det finns massor med användbara 
inställningar och verktyg på Wordpress. 
Testa dig fram!

4 Utseende på bloggen
Din blogg komme redan ha ett förinställt utseende. För att titta på hur din blogg ser ut 
för besökare så skriver du in webbadressen till din blogg i webbläsaren, eller klickar 
på knappen 'Min blogg' i den översta menyn. (Se bild A4)

Vill du ändra utseendet på din blogg så 
klickar du dig in i redigeringsläget. Tryck 
på knappen 'Mitt konto'/My account' i 
din översta menyn. Klicka sedan på 
knappen 'Utseende'/'Appearance' i den 
vänstra menyn. Välj länken 'Teman' (Se 
bild A8)

Du hamnar nu på en sida med rubriken 
'Hantera teman'. Här kan du bläddra 
mellan olika teman för utseendet på din 
blogg. Klicka på knappen 
'Förhandsgranska' för att se hur temat 
kommer se ut på din blogg. När du hittat 
ett tema som du är nöjd med klickar du 
på knappen 'Aktivera'. (Se bild A7)
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 I menyn för utseende kan du även välja att 
ändra bakgrundsfärg på din blogg, eller 
bakgrundsbild. Klicka på länken 'Bakgrund'. 
(Se bild A8)

Du kan även välja att byta sidhuvud på din 
blogg. Klicka på länken 'Sidhuvud' i menyn 
för utseende. (Se bild A8). 

Här kan du välja mellan att ladda upp ett 
eget sidhuvud, eller välja någon av de 
förinställda bilderna. (Se bild A9)

Klicka dig runt i menyn för utseende och bekanta dig med möjligheterna som erbjuds. 
Du kan bland annat skapa din egen meny, ordna med tillägg och mycket mer! Är du 
duktig på html och css-kodning har du möjlighet att själv ändra utseendet genom att 
följa instruktionerna under länken 'Ändra CSS'

5 Ditt första blogginlägg
För att skriva ditt första blogginlägg klickar du på länken 'Min blogg' i den översta 
menyn. Välj sedan 'Nytt inlägg'. (Se bild A10)

Nu ska du skriva ditt första inlägg. En ruta för redigering 
öppnas i webbläsaren. (Se bild A11)

Till höger kan du välja mellan att redigera i vyn 'Visuellt' 
med hjälp av redigeraren och du kan även välja att byta 
till vy för 'HTML' om du vill ändra något i kodningen av 
inlägget.

Ovanför textfältet finns två menyer. Den översta menyn 
är ett verktyg för att infoga bilder, filmer m.m. i inlägget, 
men mer om det senare.

Den nedre menyn innehåller verktyg för redigering av 
inläggets text, typsnitt och format. Börja med att skriva 
en text och testa de olika verktygen för formatering.
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När du är klar skriver du en passande rubrik på inlägget.

När du är klar med ditt inlägg kan du välja att 
förhandsgranska det, innan du väljer att publicera. 
Du har även möjlighet att sortera blogginlägget 
under en kategori. Alla funktioner hittar du i menyn 
till höger om inläggsredigeraren. (Se bild A12)

Under rubriken kategorier kan du välja att skapa 
och lägga till egna kategorier i listan genom att 
klicka på länken 'Lägg till ny kategori'. Kryssa sedan 
i den/de kategorier som du tycker passar till ditt 
inlägg.

När du är nöjd med ditt inlägg klickar du på den 
blåa knappen 'Publicera' och ditt inlägg publiceras 
då på din blogg. Surfa in på din bloggadress för att 
se hur det ser ut. 

6 Infoga bilder och filmer i ett blogginlägg
När du vill infoga en bild eller en film i ett blogginlägg så kan du gå till väga på två 
olika sätt. Det första alternativet gäller för bilder, texter och pdf-filer, som du vill ladda 
upp från din dator. Det andra gäller för inbäddning av bilder och videofiler som redan 
finns tillgängliga på internet.

Det första alternativet är att du laddar upp bilder, texter eller pdf-filer från din dator, 
till din bloggs album. Du börjar med att välja mellan bild eller film i den översta 
menyn i blogginläggsredigeraren. (Se bild A11). 

Ett fönster öppnas nu i webbläsaren, här väljer du vilken fil du vill ladda upp från din 
dator. (Se bild A13).
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När filen har blivit uppladdad så 
får du en del nya alternativ. Du 
kan nu fylla i ett namn på filen, 
en beskrivning och du får även 
en direktlänk till filen. (Se bild 
A14)

Är filen en bild som du har 
laddat upp finns även en knapp 
under bilden, knappen heter 
'Redigera bild'. Om du klickar på 
knappen öppnas ett fönster där 
du kan beskära bilden till önskad 
storlek.

Längst ner i fönstret finns olika 
alternativ för vilken storlek du 
vill ha på filen i din blogg, samt 
vart i blogginlägget filen ska 
placeras.

När du har bestämt dig klickar 
du på knappen 'Infoga i innehåll'

Det andra alternativet för hur man lägger till filer gäller om du vill lägga in en video, 
eller en bild, från annan sida på internet, i ditt blogginlägg. Då måste du bädda in filen 
i innehållet på ditt blogginlägg. Börja med att leta reda på koden för att 'Bädda in', 
den heter ofta något i stil med HTML, Code eller Bädda in. Om du hämtar filen från 
YouTube eller Flickr så är koden för inbäddning lätt att hitta, har du problem så gå 
tillbaka till de tidigare uppgifterna i studiematerialet för att läsa hur du hittar 
inbäddningskoden på respektive webbplats.

När du har kopierat koden klistarar du in den i ditt blogginlägg. Men först måste du 
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byta blogginläggets vy till 'HTML' (Se bild A15)

När du klistrat in koden byter du sedan tillbaka vyn tll 'Visuell'. (Se bild A16)

Filmen eller bilden visas som ett gulmarkerat fält i blogginlägget. Du kan nu formatera 
inläggets text samt dra i det gula fältens kanter för att anpassa storleken på den 
inbäddade filen. När du publicerar inlägget kommer självklart det gula fältet försvinna 
och ersättas med den tilltänkta filen. 

7 Bloggar och bloggportaler
När du lärt dig grunderna i hur Wordpress fungerar är det dags att börja blogga på 
riktigt. Skriv inlägg, kommentera andra användares inlägg, hitta bloggar att läsa för 
att få tips och idéer kring hur du kan bygga upp din egen blogg.

En bra hemsida att besöka är Bloggportalen: www.bloggportalen.se
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På bloggportalen kan du hitta mängder med listor över populära bloggar, du kan söka 
efter bloggar via ämne och mycket mer.

För att öka spridningen på din blogg kan du registrera din blogg kostandsfritt på 
bloggportalens hemsida. Klicka på länken 'Börja blogga' och följ instruktionerna. (Se 
bild A17)

En annan bra hemsida är bloggen Börja Blogga: http://borjablogga.se/

Börja blogga innehåller en mängd information och tips kring bloggandet.

Några andra hemsidor som är värda att besöka är: www.blogg.se, www.nyligen.se, 
www.intressant.se och www.bloggar.se

Nu är det dags att börja blogga på allvar!

Lycka till!

Dags att gå vidare till uppgift 7!
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