
 

 

Installera Docker och köra bascontainer 

Arbetsuppgift 1: Sätta upp repository 

1. Starta och logga på dator. 
2. Klicka på ctrl+alt+t för att starta Terminalfönster. 
3. Skriv in följande kommando för att sätta upp förrådet och klicka på 

Enter: sudo apt-get update. 

 

4. Skriv in lösenord för sudo och klicka på Enter. 

 

5. Installera paket för att tillåta apt att använda förrådet över HTTPS, 
genom att skriva in följande kommando och klicka på Enter: sudo 
apt-get install apt-transport-https ca-
certificates curl software-properties-common   
(klicka på J och sedan Enter, för att installera.) 
 
Om du får ett felmeddelande om dynamiskt lås, är den lättaste åtgärden 
att starta om dator och sedan utföra kommandot! 

 

6. Lägg till Docker:s officiella GPG-nyckel, skriv in kommandot och klicka på 
Enter: curl –fsSL 
https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | 
sudo apt-key add – 

 



 

7. Verifiera nyckel genom att skriva följande kommando och klicka på 
Enter: 
 
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 

 

8. Skriv in följande kommando för att sätta upp stable repository och klicka 
på Enter, sudo add-apt-repository \ 
"deb [arch=amd64] 
https://download.docker.com/linux/ubuntu \ 

$(lsb_release -cs) \ 

stable" 

 

 

 

 

Arbetsuppgift 2: Installera Docker CE 

1. Skriv in följande kommando för att uppdatera index för apt och klicka på 
Enter, sudo apt-get update 

2. Skriv in följande kommando för att installera senaste version av Docker 
CE och klicka på Enter, sudo apt-get install docker-ce   

 

3. Klicka först på J, därefter på Enter. 
4. Verifiera att Docker CE är installerat korrekt genom att köra avspeglingen 

hello-world, skriv in kommandot och klicka på Enter: sudo docker 
run hello-world 

$(lsb_release –cs) kommer att returnera namnet för din 
distribution av Linux. 



 

Kommandot laddar ner avspegling och kör denna i en container. När container 
körs skrivs ett informationsmeddelande ut och sedan avslutas. 

 

 

Arbetsuppgift 3: Hantera Docker utan sudo 

1. För att skapa docker grupp och lägga till användare, skriv in följande 
kommando och klicka på Enter: sudo groupadd docker 

2. Om gruppen redan finns, fortsätt till nästa steg. 

 

3. För att lägga till dig som användare i gruppen, skriv in följande 
kommando och klicka på Enter: sudo usermod –aG docker 
$USER 

4. Logga ut och logga på igen. 
5. Verifiera att du kan köra docker kommando utan sudo, skriv in 

kommandot och klicka på Enter: docker run hello-world 

 

Arbetsuppgift 4: Sätt upp DNS för Docker 



 

1. Skapa eller editera konfigurationsfil för Docker daemon (denna finns här 
som standard: /etc/docker/daemon.json), skriv in följande kommando 
och klicka på Enter: sudo nano /etc/docker/daemon.json 

2. Lägg till nyckel för DNS, med ett eller flera värden. Om filen redan finns, 
så behöver du bara lägga till eller redigera DNS-informationen: 

 

 

{ 

   "dns": ["8.8.8.8", "8.8.4.4"] 

} 

3. Klicka på Ctrl+X, klicka på J och bekräfta namnet genom att klicka på 
Enter. 

4. Starta om Docker daemon genom att skriva in följande kommando och 
klicka på Enter: sudo service docker restart 

 

5. Verifiera att Docker containers kan göra namnuppslag för externt namn, 
genom att pinga www.aftonbladet.se, skriv in kommandot och klicka på 
Enter: docker run --rm –it alpine ping –c4 
www.aftonbladet.se 

 
Arbetsuppgift 5: Kör baskommando 



 

 

1. Skriv in kommandot: docker run –d –p 80:80 --name 
linuxkurser linuxkurser/deb-apache2, klicka sedan på 
Enter. 

 

2. Kontrollera med kommandot: docker ps, att Docker container körs. 

 

3. Skriv in kommandot: ifconfig, klicka på Enter. Kontrollera IP-adress 
för din dator. 

4. Öppna webbläsare och skriv in URL:en http://<din_ip_adress>, klicka på 
Enter. Du kan även använda localhost, om du använder klientbaserat 
operativsystem. 



 

 

 

 


