
En smak av web  Østfoldbibliotekene 2009 

 

Ting 1: G-mail:  
 

Her følger en grundig gjennomgang på hvordan man oppretter en gmailkonto. Det er 
nødvendig at alle som deltar på dette kurset skal opprette en gmail-konto.  Man må ha en 
gmail-konto  for å kunne bruke det blogg-verktøyet vi siden skal opprette en blogg med. 

 

Skriv www.gmail.com i nettleseren for å komme til denne siden. 

Her velger man ''Registrer deg for Gmail'', og kommer da til et registreringsskjema. 

 

Her må man fylle ut alle deler av skjemaet nøye. 

1-2. Fornavn og etternavn er det som vises som underskrift under de e-poster man sender til 
andre. 

http://www.gmail.com/
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3. Ønsket påloggningsnavn er det som danner selve e-postadressen, sammen med 
@gmail.com. Her er det lurt å bare bruke små bokstaver og ingen spesialtegn, dvs æ, ø eller å. 
Etter at man har valgt et påloggningsnavn, må man sjekke tilgjengelighet. Det betyr at det 
utføres en kontroll på at det man har valgt er unikt og ikke allerede i bruk. Dette gjøres fordi 
det ikke kan finnes to like e-postadresser. Mange vil oppleve at det man har valgt allerede er 
opptatt. Da kan man velge noen av alternativene som blir foreslått ut fra det man skrev i 
feltene for fornavn og etternavn, eller man kan velge noe helt annet. 

4-5. Her skal man finne opp et personlig passord. Det er lurt å prøve å finne et passord som er 
en kombinasjon av tall og bokstaver, fordi dette danner et så kalt sikkert passord. Men det 
viktigste er at man lager seg et passord man kan huske. Dette må av sikkerhetsmessige årsaker 
repeteres. 

6-7. De neste to valgene er hvorvidt man ønsker å bli husket på den datamaskinen man 
oppretter kontoen på, og om man ønsker å ''aktivere nettlogg''. Det er å anbefale at man ikke 
velger dette, med unntak om man sitter på en privat PC, som man kun selv har tilgang til. 

8-9. Så må man velge seg et sikkerhetsspørsmål. Dette gjøres som enda en forsikring i forhold 
til bruk av kontoen. Hvis man skulle glemme passordet sitt, kan man få en mulighet til å velge 
seg et nytt passord, etter å ha svart på sikkerhetsspørsmålet. Her må  man enten velge et 
forhåndsdefinert spørsmål, eller velge å skrive et eget spørsmål. Det viktigste er at det er et 
personlig spørsmål, som kan man selv kjenner svaret på, og som man vil huske svaret på, hvis 
man senere får spørsmålet. 

10. Med sekundær e-postadresse, menes en annen e-postadresse som gmail kan bruke hvis 
gmail-kontoen av en eller annen grunn blir låst. F eks hvis man glemmer brukernavnet sitt. 
Man kan velge å la dette feltet stå tomt, men ellers kan man f eks skrive e-postadressen til 
jobb her. 

11. På plassering ser man til at det står Norge. 

12. Så kommer et felt med bokstaver dradd i alle retninger. Dette er enda en sikkerhetssjekk. 
Dette feltet er til for å verifisere at det er et menneske som oppretter kontoen, dette for å 
forhindre at maskiner står og masseproduserer kontoer. Det er nemlig kun den menneskelige 
hjerne som forstår å tyde de bokstavene, dvs de er ikke maskinlesbare. Her må man etter beste 
evne skrive de bokstavene man ser. Hvis man mislykkes med dette, får man igjen et nytt ord. 

13. ''Vilkår for bruk'' er noe man finner overalt i forhold til å ta i bruk ulike tjenester. Det er 
utgiverens måte å sikre seg juridisk. Det er selvfølgelig å anbefale at man bruker tid på å lese 
seg gjennom disse vilkårene, men uansett må man godta disse for å få lov til å gå videre. 

14. Det siste man gjør er derfor å godta vilkårene for å opprette kontoen. 

Når man har gjort dette kommer man til et første bilde. Her trykker man seg videre på lenken 
''jeg er klar, vis meg kontoen min'' for å komme til selve innboksen. 

Her legger seg de e-postene man har mottatt i feltet til høyre. For å åpne en e-post klikker man 
på et eller annet som har med den e-posten å gjøre, enten avsenderen, tittel på e-posten, eller 
det lille sammendraget som følger etter tittelen. 
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For å skrive en e-post, velger man ''Skriv e-post''. 

Når man neste gang skal logge seg inn på sin gmail-konto, skriver man  gmail.com i 
nettleseren. Så velger  skriver man brukernavn og passord inn i feltene, og så ''Logg på''. 

Hvis man her sitter f eks på sin egen hjemme-PC, kan man kanskje velge å krysse av for 
''Husk meg på denne datamaskinen'', men hvis man sitter med en PC som andre har tilgang til, 
husk å sjekke at den ikke er krysset for. 

Vedlegg i e-post

Hvis du vil legge ved en fil i en melding du skriver, gjør du følgende: 

1. Klikk Legg ved en fil under emnefeltet. 
2. Bla gjennom filene, og klikk navnet på filen du vil legge ved. 
3. Klikk Åpne. 

Hvis du vil fjerne en fil du har lagt ved en melding, klikker du Fjern. 

Hvis du vil legge ved en annen fil, klikker du Legg ved enda en fil. 

Husk at du ikke kan sende filer som er større enn 20 MB. 
 

 

http://www.of.fylkesbibl.no/web/ting1.pdf

