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Logga in på din nya webbplats
Du har fått en adress, användarnamn och lösenord i din mail. Logga in genom att skriva webbplatsens adress  
och lägg till /wp-admin. Alltså: reportage.jmg.gu.se/exempel/wp-admin.
Logga in - gå sedan till Användare > Din profil och ändra lösenordet till något som du kan komma ihåg :-)

1. Forma webbplatsen

Utseende

Du har en panel till vänster - adminpanelen. Du har en meny högst upp på webbsidan - adminmenyn. 
Klicka på Utseende i adminpanelen.
Klicka på Teman. Ett tema är en sorts grunddesign för webbplatsen. Din webb-
plats har temat Twenty Eleven när du får den – det är ett enkelt men funktio-

nellt tema som samtidigt tillåter en hel del förändringar.
Vi har ett litet urval av andra teman, det är fritt fram att prova något annat. Det är dock inte säkert att de 
lämpar sig för reportage, du får titta på förhandsvisningen. Har du bytt till något som inte känns bra går det 
bra att byta tillbaka igen.
De flesta teman är inte heller så flexibla som Twenty Eleven. 
Du kan söka bland alla världens teman på wordpress.org. Där finns fler än 1600. Hittar du något som du 
gärna vill använda - meddela Erik så hämtar han det.
När du har det tema du vill ha kan du anpassa det. Klicka på Teman så ser du ditt aktuella tema högst upp, 
bredvid hittar du olika klickbara rubriker för anpassning av temat - färger, bilder etc. (Obs: använd inte Me-
nyer här. Menyobjekten kommer senare att skapas 
allteftersom ni skapar nya sidor. Menyer här betyder 
något annat.)
Möjligheterna att anpassa webbplatsen skiljer sig åt mellan olika teman. Twenty Eleven och Tweaker 4 känns 
som de mest anpassningsbara av våra förvalda, men det finns naturligtvis väldigt flexibla teman på Word-
press hemsida.

Typsnitt

Vi använder Google Web Fonts. Det fungerar så att du kan välja typsnitt från deras repertoar och använda 
dem på din webbplats. Där finns fler än 600 olika, samtliga är Open Source och fria att använda.

Ett tillägg som heter Typecase hjälper oss att hämta typsnitt från Google. Det är väldigt lätt att använda. 
Börja med att gå till Googles fontkatalog (http://www.google.com/fonts/) Där kan du titta på typsnitten på 
olika sätt genom att klicka på flikarna.
När du har hittat t ex ett rubriktypsnitt du vill använda skriver du upp namnet. Sedan går du till din admin-
panel och klickar på Typecase. Scrolla ner till fontlistan och skriv namnet på typsnittet i sökrutan. Då ska ditt 
valda typsnitt dyka upp under.
Klicka på det gröna plustecknet och scrolla upp igen. Då finns typsnittet i rutan Your collection. Till höger ser 
du en knapp med typsnittets namn och därunder ett litet grått skrivfält New Selector. Där ska du skriva den 
HTML-tagg som ska definiera typsnittet. 



 
Lägg in bild

Ovanför redigeringslisten står Ladda upp/infoga. Klickar du där får du lägga in en 
bild från din hårddisk eller server. Du kan välja storlek och om den ska ligga till hö-
ger eller vänster på sidan. Storleken och annat kan justeras i efterhand om du klickar 
på den lilla redigeringssymbolen som kommer upp i vänstra hörnet när 

du för musen över bilden. 
Du kan också redigera bilden genom att markera den och klicka på symbolen Infoga/Redigera 
bild i redigeringslisten ovanför skrivfältet.

Fler sidor

Om du klickar på Sidor i adminpanelen får du möjlighet att lägga 
till eller ta bort sidor. Kanske vill du ha en sida med fakta, kartor 
och annat extramaterial, kanske vill du ha en särskild sida med 
bilder eller video.
Varje sida blir ett objekt i menyn, om du inte vill göra den till en 
undersida - då hamnar den i en dropdown-meny under ”föräldra-
sidan”. Detta väljer du till höger på inmatningssidan.

Föräldrasida Undersidor

2. Fyll med innehåll

Wordpress använder nämligen olika HTML-taggar för att definiera några grundläggande styckeformat, som 
du kan välja i redigeringslisten*:
  
Rubrik 1 = h1
Rubrik 2 = h2
Rubrik 3 = h3
Rubrik 4 = h4
Rubrik 5 = h5
Rubrik 6 = h6

Brödtext = Stycke = p

Du skriver h1 i New Selector-fältet vid ditt valda typsnitt om du vill att det ska kopplas till Rubrik 1.
Vill du att din brödtext ska ha ett speciellt typsnitt skriver du p i fältet.

Nu kan du använda styckeformaten. Då ska du få de typsnitt du har valt. Storlek ändrar du med Textstorlek i 
redigeringslisten.

*om tillägget TinyMCE Ultimate är installerat och Stycke är valt i inställningarna.



Lägg in video

Videon ska vara i .mov-format och med korrekta mått och komprimering för webbvideo. Detta för att den 
inte ska vara större än nödvändigt (du har max 100 Mb till din webbplats, om inte annat har överenskom-
mits.)
Ställ markören i textfältet där du vill ha videon. Klicka på Ladda upp/Infoga 
ovanför redigeringslisten. Tryck på Välj Filer och välj din videofil. 
När den är uppladdad klickar du på fliken Galleri högst upp, där klickar du på 
Visa bredvid din fil. Längst ner på sidan som kommer upp finns den blå knappen 
Insert JW Player.
Klickar du på den så hamnar videon på sidan.

Vill du ändra storlek och annat på visningen så går du till JWPlayer > JW Player 
i adminpanelen. Där kan du välja Create Custom Player. Den kan du sedan välja 
när du lägger in din video.

Lägg in audio (mp3)

Klicka på Ladda upp/Infoga ovanför redigeringslisten. Tryck på Välj Filer och välj din ljudfil. När den är 
uppladdad klickar du på fliken Galleri högst upp, där klickar du på Visa bredvid din fil. Kopiera filnamnet.
Stäng sedan popup-fönstret och ställ markören i textfältet, där du vill ha mp3-spelaren.
Nu är det dags att skriva shortcode. Det enklaste du kan skriva är [mp3j track=”pianovals.mp3”]. Då blir det  
så här på webbsidan: 
Du kan utveckla koden så att du t ex får en annan text än filnamnet plus extrainfo- då skriver du:  
[mp3j track=”VALS FÖR ENBENTA@pianovals.mp3” caption=”Erik Eliasson”] - resultat:
Fler alternativ: http://sjward.org/jplayer-for-wordpress

Lägg in Soundslides

När du är klar i programmet Soundslides, exportera ditt projekt. Då får du en mapp som heter Publish to 
web. Lägg upp den på avsedd plats på JU-servern och maila mig mappens namn.
Jag skickar dig sedan en embed code, en liten kodbit som du du klipper ut och klistrar in i textfältet i Word-
press. Uppdatera sidan. Klart.


