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Plan i dag

• Hvad er Wordpress?

• Gratis Wordpress – fint til nybegynder

• Evt. næste trin – ”rigtig” Wordpress
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Hvad er Wordpress?

• Wordpress er et såkaldt CMS –
Content Management System

• System til at håndtere indhold og opbygning af en 
hjemmeside

• Statistik: https://managewp.com/statistics-about-wordpress-usage

• Relativt nemt at bruge – også for en nybegynder

• Der findes et utal af designskabeloner (temaer) og 
plugins, man kan bruge på sin hjemmeside

• Wordpress er det mest benyttede CMS i hele verden

• Vores egen hjemmeside www.oz6hr.dk kører på 
Wordpress-platformen

https://managewp.com/statistics-about-wordpress-usage
http://www.oz6hr.dk/
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Gratis start på Wordpress.com

• Fordele

– Gratis, hvis det hostes hos Wordpress.com

– Hurtigt i gang

• Ulemper

– Ikke ”fuld” Wordpress

– Mangler en del plugins mv. (kan tilkøbes)

• Forskel på Wordpress.com og Wordpress.org:

https://premium.wpmudev.org/blog/wordpress-
org-vs-wordpress-com-2015

https://premium.wpmudev.org/blog/wordpress-org-vs-wordpress-com-2015
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Wordpress.com - eksempel

• Gratis side: edrhorsens.wordpress.com

https://edrhorsens.wordpress.com/
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Wordpress.com – lav ny

• Ha’ en idé – jeg har valgt VNArduino-projektet 
som start

• Jeg har lavet et Word-dokument med tekster –
gør som du synes 
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Wordpress.com – lav ny

• Opret side og bruger
1. https://wordpress.com

2. ”Get Started”

3. Vælg type, f.eks. list af posts eller velkommen

4. Vælg tema (designskabelon) – kan nemt ændres 
senere, f.eks. Karuna

5. Skriv navn på din side – f.eks. vnarduino
(adressen bliver <navn>.wordpress.com)

6. Vælg ”Free”

7. Skriv e-mail, brugernavn og kodeord

8. Verificér bruger på e-mail

9. Evt. tjek side i anden browser (i anden ”session”)

https://wordpress.com/


Slide 8

Wordpress.com – lav ny

• Opbyg hjemmesiden
1. Indstillinger/Settings

• Titel: F.eks. VNArduino
• Sprog/Language: F.eks. Dansk
• Time zone: F.eks. Europe - Copenhagen

2. Slet evt. eksempel-posts
3. Opret sider
4. Overfør evt. ”media” (billeder)
5. Sæt side som ”Homepage”
6. Tilret evt. menu
7. Tilret eller slet evt. ”Home”, ”About”, ”Contact”
8. Tilret evt. tema

• Færdig!
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Evt. næste trin – ”rigtig” Wordpress

• Eget domæne – f.eks. www.oz6hr.dk
• Webhotel – f.eks. www.unoeuro.com
• Mange webhoteller tilbyder gratis Wordpress
• Udgifter eksempelvis hos UnoEuro:

– Oprettelse inkl. 1. år: Omkring 270,- kr.
– Efterfølgende:

120,- (webhotel) + 45,- (DK Hostmaster) = 165,- kr./år

• Hvis interesse, kan vi tage en aften om det senere –
ellers tag blot fat i mig

• Muligt at lave eksport/import af Wordpress.com til 
Wordpress.org løsning:
– http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-

properly-move-your-blog-from-wordpress-com-to-
wordpress-org/

http://www.oz6hr.dk/
http://www.unoeuro.com/
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-properly-move-your-blog-from-wordpress-com-to-wordpress-org/
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Spørgsmål?

• Ellers bare spørg i klubben!


