Blogga fran Word 2010 (Office 2010)
Starta Word
Dock måste det göras hemifrån av någon anledning första gången, innan det
fungerar fullt ut på skolan. (gäller i Piteås kommunala skolor)
Gå in under fliken Arkiv, välj Nytt >>>blogginlägg

Först ska du välja bloggleverantör, skolbloggen är en
WordPressblogg, välj det alternativet med listpilen

Klicka på nästa

När sidan skapats matar du in följande uppgifter

Ta bort strängen <Ange din blogg-URL här> på raden URL för blogginlägg.
(Radera även < och >. Resten måste stå kvar!) Fyll sedan i adressen till bloggen
samt användaruppgifterna du fått vid kursstarten.
(Bocka för Kom ihåg lösenordet så behöver du inte fylla i det igen.) Klicka
därefter OK så skapas ditt konto.

URL för blogginlägg http://aslipitea.skolbloggen.se/xmlrpc.php
användarnamn har ni fått av mig
lösenord: har ni fått av mig

Ovanför linjen skriver
du rubriken på ditt
inlägg. Den ska vara
konstruerad enligt
mallen skolans
namn + ämnet du
ska skriva om

Därefter ska du välja kategorier för ditt
inlägg. Klicka på knappen Infoga kategori
Klicka på listpilen och välj kategori, tex,
skolan namn
vill du lägga till flera kategorier gör om
proceduren en gång till.

Du kan och ska naturligtvis också infoga bilder i ditt inlägg:
Ställ markören på det ställe i inlägget där du vill ha bilden. Klicka på fliken
Infoga och sedan på Bild. Bläddra fram bilden du vill använda och dubbelklicka
på den. (Det går att lägga in ganska stora bilder eftersom bloggprogrammet
förminskar dem automatiskt så att de får plats. För att få alla bilder lika breda
högerklickar du på bilden och väljer Storlek och läge. Sätt bredden till 12 cm
och klicka OK.)

När ditt inlägg är klart klickar du på knappen Publicera på fliken Blogginlägg

Du får troligen en kontrollfråga kring säkerheten. Om du bockar i rutan vid Visa
inte det här meddelandet igen slipper du få upp den varje gång. Klicka sedan
på att du vill skicka ditt inlägg.

Skylten med Kontaktar bloggleverantör blinkar några gånger. Har du många
bilder tar det ett tag att skicka inlägget.

När det är klart dyker en gul textremsa upp överst på sidan som talar om att
inlägget har publicerats. Då är ditt inlägg på plats på bloggen! Inlägget går att
spara som ett dokument på datorn om du vill jobba vidare med det vid senare

tillfälle. (Du kan t.ex. lägga in några bilder en gång och sedan fylla på
dokumentet vid senare tillfälle.)

Du kan också öppna ett tidigare inlägg genom att klicka på knappen Öppna
befintligt och välja i listan vilket inlägg du vill arbeta vidare med. När du är klar
är det bara att klicka på Publicera igen så ersätts det gamla inlägget. Efter
publiceringen får du då meddelandet att ditt inlägg har publicerats igen.
Kommentera ett inlägg
För att kommentera din projektdeltagares inlägg går du in på aslbloggen.
http://aslipitea.skolbloggen.se
Gå till det inlägget du vill kommentera. Klicka på Den röda texten där det no
comments eller kommentera

Den här rutan kommer då fram

Fyll i det du vill säga i rutan. Fyll i uppgifterna om E-post osv, om de inte redan
är ifyllda. Skriv in ditt namn & skola under Namn (måste anges). Ifall ni är
inloggade som aslipitea när ni loggar så radera namnet, aslipitea, eller vad det
nu kan stå och fyll i erat namn samt skolan. Ni behöver inte vara inloggade som
aslipitea för att kunna kommentera. Det ser ut som om eran kommentar blir
publicerad direkt, men det blir det inte. Vi på CMiT måste godkänna den först
innan den går ut publikt.
klicka sedan submit comment (skicka kommentar)
Gunilla Dahlblom, CMiT, jan 2012
Korrigerad för ”att skriva sig till läsnings” räkning av Ann-Christin Forsberg

