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Ting 2: Blogging 

En blogg (som er en forkortelse av ordet weblog) er en form for dagbok eller nyhetsbrev på 
nettet. Her kan du alene eller sammen med en gruppe skrive korte eller lange innlegg om hva 
som helst. Noen blogger om seg selv og sitt liv, mens andre blogger om rent faglige ting. Ikke 
sjelden kombineres det faglige og det personlige i en blogg. Bloggens form er enkel og rask 
og innleggene i en blogg blir derfor i en uformell og personlig stil. 

En blogg kan beskrives som en enkel hjemmeside. Du kan opprette innlegg i form av tekst, 
bilder, videoer osv. Innleggene vises kronologisk med de nyeste først. Det er gratis å opprette 
en blogg, og du kan velge om din blogg bare skal vises for spesielt interesserte eller være 
åpen for alle. Hvis du oppretter en blogg kan du også invitere andre til å være bidragsytere. 

Når du oppretter en blogg kan du velge om du vil at andre skal kunne kommentere dine 
innlegg. Det anbefales å åpne for dette, fordi en av fordelene og gledene ved å ha en blogg er 
å kommunisere med andre og får tilbakemelding på det man skriver. 

Lag din egen blogg: 

På Blogger (www.blogger.com)  kan du lage din egen blogg på en enkel og rask måte. Husk 
at det er nødvendig å notere passord og brukernavn!
   

 
Oppdagelsestur: 
For å finne ut mer om blogger kan du lese artikkelen på norske Wikipedia      
(http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg). 
(Wikipedia er et nettleksikon på over 200 språk  som skrives av frivillige bidragsytere over 
hele verden). 
Artikkelen på den danske Wikipedia   (http://da.wikipedia.org/wiki/Weblog)  lister opp 
argumenter i diskusjonen rundt blogger, både kritikk og forsvar av bloggen som medium. 
Norske blogger   (http://www.norskeblogger.com/)  er en oversikt over norske blogger og 
blogginnlegg. 
Sonitus    (http://sonitus.org/)  er det samme, men med et smalere og mer subjektivt utvalg. 
Det er også mulig å opprette blogg på WordPress   (www.wordpress.com)  eller på nettaviser 
som VG  (www.vgb.no)  
 
Prøv også Googles blogsøk.    (http://blogsearch.google.no/?hl=no&tab=wb)  
 
Utforskingsoppgave: 

• Opprett din egen blogg på http://www.blogger.com/ 
• Bruk oppskriften som er lenket opp litt høyere oppe. 
• VIKTIG: Send adressen til bloggen din til josrya1@ostfoldfk.no 
• Skriv et innlegg til bloggen din, for eksempel om hvordan du synes læringsprosessen 

går så langt. 
• Send en mail til en kollega/venn og be vedkommende kommentere på din blogg. 
• Finn en blogg du vil kommentere, og legg inn en kommentar. Husk å legge igjen 

adressen til din egen blogg når du kommenterer på andres. 
• Dersom du ønsker flere oppgaver kan du eksperimentere med malene på bloggen din, 

skift farge eller legg inn et bilde av deg selv. 
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