
Kom i gang med Wordpress 
 

Innlogging 

Ved å skrive inn; www.dittdomene.no/login får du opp innloggingsskjema. Her kan du skrive inn ditt 

brukernavn og passord. Når du har logget inn blir du sendt direkte til nettsidens kontrollpanel.   

 

 

Bli kjent med kontrollpanelet 

1. Menypunkt som vi skal bruke er de som er merket med gult. 

2. For at en skal få epost fra wordpress om for eksempel kommentarer på siden er det viktig at 

det ligger inne korrekt epostadresse under innstillinger. 

a. Klikk «Innstillinger» - «generelt», endre epostadresse til administrasjon  

b. Bekreft endring ved å klikke linken i tilsendt epost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dittdomene.no/login


Tilpassing  

Trykk «Utseende», deretter «Tilpass» for å åpne tilpasseren. 

1. Klikk «nettstedidentitet» 

a. Endre navn om det er feil 

b. Endre slagord om det er feil 

c. Sette nettstedikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media biblioteket 

Media biblioteket er oversikt over alle filer som er lastet opp på webserver. Dette kan være bilder, 

dokumenter, lydfiler eller videofiler. Slike filer må lastes opp for å gjøres tilgjengelig. Har du bilder på 

din lokale enhet (datamaskin, nettbrett eller mobil), så må bilder lastes opp.  

Ved opplasting av filer, så blir bildene automatisk skalert ned og tilgjengelig i 5 ulike størrelser. 

Designmalen er laget for å optimalisere visning av bilder basert på skjermbredde – slik at siden lastes 

raskt og bildene vises riktig på ulike enheter.  

Laste opp mediafiler 

1. Gå til «Media» - «bibliotek» 

2. Klikk «Legg til ny» knappen 

3. Finn innholdet du vil laste opp 

4. Merk fila og trykk «Åpne»  

  

  

 

 

 

NB! Du kan ikke bruke bilder som du ikke eier rettighet til selv. Det er strengt forbudt å laste ned 

og publisere bilder fra andre kilder uten lov. Husk at personvernet er strengt i forhold til 

publisering av bilder.  



Sider 
En side er en seksjon med innhold, ofte med et avgrenset og definert tema. For eksempel kan én side 

inneholde informasjon om bedriften, og en annen side kan inneholde informasjon om en spesifikk 

tjeneste bedriften tilbyr. En side er ofte lenket til i navigasjonsmenyen. Hvis innholdet du legger til 

ikke blir utdatert/mindre viktig over tid, bruk en side! 

Opprette en side 

Se etter knappen «Sider», og trykk deretter «Legg til ny» 

 

Nå åpner det seg et redigeringsvindu, og du kan begynne å fylle innhold på din nye side. 

Viktige felter for en side 

Tittel:  

Alle sider bør ha en tittel som beskriver hva innholdet handler om.  

Innhold:  

Den store teksteditoren tillater deg å legge inn innhold som for eksempel tekst og bilder, og 

formatere innholdet på den måten du ønsker. Se etter knappene i topp av editoren for å formatere 

innholdet. Legg spesielt merke til knappen som aktiverer verktøylinjen. Verktøylinjen gir deg enda 

flere valg, som for eksempel mulighet til å legge inn overskrifter i innholdet. 

 

Fremhevet bilde:  

Fremhevet bilde brukes ofte som det mest representative bildet for en side. Det vises i 

søkeresultater, ved Facebook-delinger og i toppen av visningen til siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menyer 

Menyer i WP er selve sidestrukturen, og danner måten hvordan brukeren navigerer seg på nettsiden. 

Ett menypunkt kan blant annet være en link til en side, et innlegg eller en lenke til ekstern nettside. 

Endre menyen 

For å endre på menyen, gå til «Utseende» og klikk på «Menyer» 

 

 

 

 

 

 

 

Da får du opp dette bildet.  

 

 

 

 

Har du flere menyer, så velger du først hvilken meny du ønsker å endre (Øverste valg), og trykk på 

«velg» knappen. For å legge til nye menypunkt i menyen, velger du type innhold i venstre kolonne 

«Legg til menyelementer». Klikk på de elementene du ønsker å legge til og klikk på knappen «Legg til 

i meny». For å endre nivåer, bruker du dra-og-slipp og plasserer de i de nivåene du ønsker. I 

eksempelet ovenfor, så vil «Informasjon» ha to ekstra nivå i hovedmenyen og «Gardbruker» ett 

ekstra nivå. 

Gjør de endringene du ønsker, og klikk på «Lagre meny» når du er ferdig. 

 

Innlegg 
Et innlegg kan brukes for å fremme en nyhetssak eller oppdatering. Innlegg vil vises på 

blogg/nyhetssiden din, og nyeste innlegg blir prioritert øverst. Bruk derfor innlegg når innholdet du 

skal legge inn er veldig aktuelt når det publiseres, men blir mindre aktuelt med tiden. 
Opprette et innlegg 

Se etter knappen «Innlegg», og trykk deretter «Legg til nytt». 

  

 

 

 

 

 



Nå åpner det seg et redigeringsvindu, og du kan begynne å fylle innhold i ditt nye innlegg. 

Viktige felter for et innlegg 

Innlegg og sider er ganske like, foruten at formålet med dem er forskjellig. Du vil ved redigering av 

innlegg finne igjen de samme feltene som en side har 

 

Generell redigering av sider og innlegg 

Her er viser vi redigering av «Innlegg», men dette er så og si likt som å redigere en «Side». 

Trykk på «legg til nytt» enten i venstremenyen eller øverst over ut-listingen av innlegg. Da får vi opp 

dette bilde: 

 

Tittel:  

Start med å skrive en tittel. Tittelen blir navnet som viser på hjemmesiden, det er viktig at denne 

enten er informativ eller vekker litt oppmerksomhet, du vil at dine besøkende skal trykke seg inn å 

lese. 

Tekst:  

Trykk så inn i det store hvite tekstområdet og skriv tekst. Det første avsnittet, altså ingressen bør 

inneholde viktige ord for innlegget. Søkemotorer som Google, rangerer hjemmesider mye ut fra 

teksten som befinner seg i ingressen.  

Verktøylinje: 

 

1. Knappen på toppen med «legg til media» er knappen du trykker på for å legge inn et bilde.  

2. Bak «Insert Icon» knappen ligger en mengd ikon en kan nytte i innlegget. 

3. De første knappene i rekken kjenner vi igjen fra officepakkens programmer som Word, 

Powerpoint og Exel. Du har Bold, Italic, gjennomstreket, punkter og tekstjustering. 

4. Så kommer denne kjettingen, det er denne du trykker på for å legge til en link. Da markerer 

du teksten som skal inneholde en link og trykker på denne knappen. Du får da opp en boks 

hvor du legger inn aktuell link. Hvis du vil fjerne en link markerer du teksten som inneholder 

link og trykker på den oppbrutte kjettingen ved siden av. 



5. På framsiden av hjemmesiden din vises ofte innleggets bilde sammen med et utsnitt av 

teksten. Denne knappen setter en usynlig strek i teksten for å skille hvor mye av teksten som 

skal vises på framsiden. Du velger ut hvor mye som skal vises på framsiden, setter markør 

bak denne biten og trykker på knappen. I tekstboksen blir resten av teksten flyttet ned under 

en strek, men på hjemmesiden vil ikke denne vises. 

6. Ren tekst. Hvis du har en tekst som er kopiert fra en hjemmeside, et Worddokument eller 

lignende kan teksten inneholde diverse formateringer og linker. Dette kan gjøre rare ting 

med teksten, blandt annet påvirke sidens fastsatte skrifttype. Derfor kan du trykke på denne 

knappen og lime teksten inn i boksen som kommer opp. Dette gjør tekst til ren tekst. 

Visuell:  

Helt til høyre øverst finner du to faner, Pass på at du står i den som heter “Visuell”. Hvis du trykker på 

den det står “Tekst” ser du at alt står i koder. WordPress setter teksten og bildene våre inn i koder 

for oss. Hvis du skriver teksten inn her vil ting oppføre seg rart på siden. 

 

Innlegg – høyre marg 

Publiser:  

Øverst er «Publiser» boksen. Her kan du “lagre kladd” hvis du heller vil 

fortsette å skrive senere. Knappen “Forhåndsvis” vil vise deg hvordan innlegget 

ditt vil se ut på hjemmesiden uten å legge det ut. Denne er lur å bruke da tekst 

og bilder legger seg annerledes på siden enn inni tekstfeltet. “Forhåndsvis” 

åpner seg i en egen fane. Den blå knappen sier “Publiser”, trykk på denne når 

du er ferdig med innlegget. Innlegget vil da legge seg ut på nettsiden. Her står 

også dato og klokkeslett for når innlegget ble opprettet eller publisert. 

Fremhevet bilde:  

Er veldig viktig for alle innlegg. Det er her du legger inn det lille bilde som vises 

på framsiden og utlistingen. Noen hjemmesider viser også automatisk dette 

bilde øverst i innlegget. Se neste side for hvordan legge til bilde. 

 

Legg til bilde 

For å legge til et bilde i teksten din setter du markør der du ønsker å plassere bilde. Så klikker du på 

knappen “Legg til media” som du finner mellom tittel og tekstboks. Du får da opp dette bilde her: 

 



 

Her har du noen valg. 

Du har to faner; «mediabibliotek» er alle bildene som ligger på hjemmesiden din. Hvis du var inne i 

media og lastet opp bilder først finner du bilde ditt her. Her trykker du på bilde du ønsker å bruke. 

Hvis bilde ditt ikke er her må du trykke på fanen «last opp filer». Da får du opp den kjente boksen for 

å finne filer på maskinen du sitter på. Finn bilde du trenger og trykk åpne. 

Når bilde er valgt og har en blå ramme rundt seg er det noen innstillinger du kan ta stilling til nå eller 

du kan gå inn å endre disse etterpå. 

Du kan legge inn noen beskrivelser av bildene. Dette er ikke noe krav. 

Tittel:  

Bilder bør ha en fornuftig / relevant tittel. Hvis tittel på bilder samstemmer med tekst på 

hjemmesiden er dette noe søkemotorer ser positivt på. 

Bildetekst:  

Hvis siden er lagt opp til å vise bildetekst er det her du legger inn teksten. 

Alt-tekst:  

Tekst skrevet inn her vil komme opp når besøkende kommer over bilde med musepeker. 

Beskrivelse:  

Denne er kun til internt bruk. 

Du har også noen punkter under «SKJERMINNSTILLINGER FOR VEDLEGG». Disse kan enkelt endres på 

i ettertid. 

Stille opp:  

Her kan du sette at bilde skal være venstre-, høyre- eller midtstilt. «Ingen» betyr at teksten legger seg 

under bilde. 

Lenk til:  

Alle bilder får automatisk med seg en link, det betyr hvis noen klikker på bilde vil det komme opp 

alene i stort format. 

Størrelse:  

Her kan du velge noen størrelser. Kan være lurt å begynne litt for stort og heller justere bilde ned 

etterpå. Du kan ikke gjøre bilde større i ettertid. Da må du inn å velge bilde på ny.  

Sett inn bildet: 

Trykk nå på «Sett inn i innlegg» og bilde legger seg i tekstboksen din. For «fremhevet bilde» gjelder 

samme prinsipp, men fremhevet bilde har ingen innstillinger. 

Fohåndsvis: 

Når tekst og bilder er på plass trykk på knappen «Forhåndsvis». Da vil du se hvordan siden vil se ut 

om du trykker publiser. Bilder og tekst kan legge seg helt annerledes enn du har satt opp i 

tekstboksen. Hvis bilde er problemet trykk deg tilbake til fanen du redigerer i. Trykk på bilde i 

tekstboksen og du vil få opp to symboler. 

Link til gratis bilder: 

https://www.avidlyagency.com/no/innsikt-inspirasjon/blogg/11-steder-du-kan-hente-fine-gratis-

bilder-til-bloggen 

 

 

 

 

https://www.avidlyagency.com/no/innsikt-inspirasjon/blogg/11-steder-du-kan-hente-fine-gratis-bilder-til-bloggen
https://www.avidlyagency.com/no/innsikt-inspirasjon/blogg/11-steder-du-kan-hente-fine-gratis-bilder-til-bloggen


 

Widget 

En Widget i WP er en liten blokk med en spesifikk funksjon. Du kan legge til forskjellige funksjoner i 

en widget.  

For å endre innhold i Widget, velg «Utseende» og «Widgeter». 

 

 

 

 

Du kan velge mange ulike Widgets i fra venstre kolonne «Tilgjengelige widgeter».  

Vi bruker stort sett bare «Visual Editor» på våre sider. 

«Venstre kolonne» ligger nederst til venstre, deretter følger «Høyre kolonne» og «Forside». 

 

 


