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KOM I GANG 

 

Når temaet «Sircon Express» er aktivert på ditt WordPress-nettsted vil forsiden 

på kontrollpanelet se ut slik som dette. Her finner du snarveier til 

bruksanvisning, samt andre mye brukte deler av kontrollpanelet.  

Skriv et innlegg 
Oppretter et nytt, tomt blogginnlegg du kan fylle med innhold og bilder. 

Legg til underside 

Undersider er forskjellige fra blogginnlegg fordi disse er statiske sider. 

Undersider passer fint for å skrive for eksempel en presentasjon av deg selv, 

legge ut et bildegalleri eller annet. 

Last opp bilder 

Du kan laste opp bilder, videoer, lydfiler eller andre mediefiler til 

mediebiblioteket. Mediefilene vil da være lagret på ditt nettsted, og kan hentes 

frem når du skriver et blogginnlegg eller lager en underside.  
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Rediger menyinnhold 

Rediger menyen som vises i toppen av siden. Her kan du legge til eller fjerne 

sider fra menyen, og du kan også legge inn lenker til eksterne sider. 

Legg inn sidemeny eller bunntekst 

I temaet finner du 5 ulike widgetposisjoner: 404, Headerposisjon, Venstre 

sidemeny, Høyre sidemeny og Footer.  

Disse posisjonene kan fylles med såkalte «Widgets», det betyr ulikt innhold som 

kan presenteres i ulike deler av bloggen. Eksempler på widgeter er søkefelt, 

tekstboks eller arkiv. Du finner dine tilgjengelige widgeter under «Tilgjengelige 

widgeter». 

Widgetposisjonene aktiveres kun når de inneholder minimum én widget. Du kan 

dermed styre oppsettet i bloggen ved å fylle disse posisjonene med widgeter.  

Tilpass bloggens design 

Trykk på denne knappen leder deg til siden for temainnstillinger. Her kan du 

tilpasse bloggens design, velge hvordan oppsettet skal være, laste opp din egen 

header eller logo, samt flere andre mulige endringer. 
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BLOGGINNLEGG 

Blogginnlegg vises under siden du har angitt som innleggsside. Nyeste (basert på 

dato og tid) blogginnlegg vil alltid vises øverst. Når du er innlogget i 

kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og 

trykker på denne knappen: 

  

 

Du vil da få følgende valg: 

 Alle innlegg 

Viser en oversikt over alle blogginnlegg med tittel. Ved klikk på en av 

titlene kommer du inn på tilhørende innlegg, med mulighet for å redigere 

innholdet i blogginnlegget. 

 

 Legg til nytt 

Oppretter et nytt, tomt blogginnlegg. Se forklaring under «Hvordan legge 

til et blogginnlegg». 

 

 Kategorier  

Her kan du administrere forhåndsdefinerte innleggskategorier. 

 

 Stikkord 

Her kan du administrere stikkord brukt i blogginnlegg. 
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Hvordan legge til et blogginnlegg: 

 

Dette kartet viser deg hva som er hvor i innleggseditoren. Det er bare tittel og 

tekstinnhold som er obligatorisk å legge inn i blogginnlegget før du publiserer, 

resten er valgfritt. 
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UNDERSIDER 

Sider opptrer som statiske undersider på ditt nettsted. Disse er forskjellige fra 

blogginnlegg da de ikke viser publiseringsdato eller mulighet for kommentarer. 

«Om meg» er et eksempel på en nyttig underside i en blogg. Sider vil i de fleste 

temaer legges automatisk inn i menyen når de blir opprettet. 

Administrere sider: Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser 

du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen: 

 

 

Du vil da få følgende valg: 

 Alle sider 

Viser en oversikt over alle sider med tittel. Trykk på tilhørende tittel vil føre 

deg inn til siden, med mulighet for å redigere på siden. 

 

 Legg til ny 

Oppretter en ny, tom side. Se forklaring under «Hvordan lage en ny side». 
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Hvordan lage en ny side 

 

Dette kartet viser deg hva som er hvor i side. Det er bare tittel og tekstinnhold 

som er obligatorisk å legge inn på siden før du publiserer, resten er valgfritt. 
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LAST OPP BILDER/VIDEO 

Medieopplasteren gir deg mulighet til å laste opp mediefiler, som for eksempel 

bilder, video og lydfiler. Disse kan legges til som media i blogginnlegg eller på 

sider. De vil være tilgjengelige i ditt mediebibliotek. 

Administrere mediefiler: Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din 

ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen: 

 

Du vil da få følgende valg: 

 Bibliotek 

Viser en oversikt over mediefiler du har lastet opp tidligere. 

 

 Legg til ny 

Fører deg til en opplaster hvor du kan laste opp filer direkte fra 

datamaskinen din. Trykk «Velg filer» 
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KOMMENTARER PÅ INNLEGG 

Du kan skru av og på muligheten for kommentarer på hvert enkelt blogginnlegg. 

Se siden om blogginnlegg.  

Oversikt over kommentarer: Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden 

din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen: 

 

Denne åpner en underside med oversikt over kommentarer på dine 

blogginnlegg. Hold over en kommentar for å få muligheten til å redigere, svare, 

slette eller merke kommentaren. 
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UTSEENDE 

Utseende er en av de mest omfattende delene av kontrollpanelet, og her kan du 

gjøre mange innstillinger som får betydning for hvordan din blogg eller nettsted 

skal se ut. 

Tilpasse utseende: Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du 

i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen: 

 

Du vil da få følgende valg: 

 Temaer 

Lar deg velge hvilket tema du skal bruke på din blogg eller nettsted. Du 

kan også legge til nye temaer ved å laste opp et tema, eller søke etter et i 

WordPress-biblioteket. Alle temaer viser ditt nettsted forskjellig, og gir deg 

ulike muligheter i kontrollpanelet. Dersom du skifter tema kan du miste 

innstillinger du har gjort i temaet du hadde fra før. (Denne bruksanvisningen er 

rettet mot bruk av Sircons WordPress-tema) 

 

 Tilpass 

Gir deg mulighet til å legge inn eller endre nettstedets tittel og beskrivelse, 

samt bestemme hvilken side som skal vises på forsiden av 

bloggen/nettsiden. I tillegg får du opp en forhåndsvisning av 

bloggen/nettsiden, med mulighet for å legge til widgeter. 

 

 Widgeter 

Gir deg mulighet til å fylle temaets widgetposisjoner med innhold. 

Vanligvis vil en widgetposisjon kun aktiveres dersom den har innhold. Hvis 

du for eksempel vil bruke designet uten sidemeny, lar du 

widgetposisjonen merket «Sidemeny» stå helt tom. 

 

 Menyer 

Administrer dine menyer, og velg hvilken meny som skal vises i designet. 
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Du kan også legge til sider, eksterne lenker og bloggkategorier i menyen. 

 

 Temainnstillinger 

Dette er en egen del under «Utseende» som du vil finne i alle temaer 

utviklet av Sircon. Dette er innstillinger som er spesielt viktige for temaet 

du bruker. Her kan du gjøre innstillinger på bloggen/nettsidens oppsett, 

velge hva som skal vises på forsiden samt andre nyttige innstillinger. I 

noen temaer får du også mulighet til å endre på skrifttyper, farger, samt 

laste opp logo og header.  Innstillingene du gjør her vil ikke følge med om 

du bytter til et helt annet tema. 
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Hvordan redigere menyen 
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Velg tema 

 

Temaet er oppsettet for designet på din nettside eller blogg. Bytte av tema vil få 

både nettsiden og kontrollpanelet til å endre utseende. Det finnes mange 

designtemaer i WordPress’ temabibliotek, og du kan også laste opp dersom du 

har et WordPress-kompatibelt tema lagret på din datamaskin. 

Vær varsom om du bytter tema, utseendet på nettsiden vil forandre seg, og 

du kan miste innstillinger du har gjort. Ikke bytt tema om du ikke er helt 

sikker på hva du gjør. 

Det anbefales at du oppdaterer temaer du bruker dersom du får beskjed om at 

oppdatering er tilgjengelig. 
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Tilpass temaet 

 

Se live forhåndsvisning av temaet. Legg inn tittel og beskrivelse på nettstedet.  

Bestem hva som skal vises på forsiden.  

 

Vær oppmerksom på at forhåndsvisningen av temaet kan være utdatert. Har du nylig gjort 

endringer andre steder, åpne et nytt vindu før du går inn på tilpass tema. 
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Widgeter (legg inn sidemeny og bunntekst) 

 

Ved trykk på Utseende – Widgeter får du opp en oversikt over tilgjengelige 

widgeter, samt dine widgetposisjoner (de posisjonene som finnes i temaet du 

bruker). 

Som hovedregel vil en widgetposisjon kun vises dersom du fyller den med 

minimum én widget. Det vil si at du kan bestemme oppsettet på nettstedet ved å 

bestemme hvilke posisjoner du fyller med innhold. 

 

En widget er et eller annet innhold du kan legge i en widgetposisjon, som da vil 

vises på nettstedet i denne posisjonen. Eksempel: Om du legger inn en Søk-widget i 

høyre sidemeny, vil et søkefelt vises i høyre sidemeny på nettstedet.  
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TEMAINNSTILLINGER 

 

Du har nå kommet til siden med innstillinger som er 100% spesifikke for temaet 

du bruker. Innstillingene du gjør her vil ikke følge med om du bytter til et helt 

annet tema. 

Her kan du bestemme alt fra visning, til oppsett, farger, skrift og lignende. 

Tilpass temaets design 
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Hovedinnstillinger 

Temainnstillinger – Hoved finner du følgende innstillinger: 

 Aktiver ingress?  

Valg: Ja | Nei 

En ingress gir deg mulighet til å skrive en innledning til, eller et 

sammendrag av blogginnlegg. Ingressen vil vises i «boksinnlegg» (dersom 

du viser innlegg i bokser på forsiden), og den vil vises øverst i 

blogginnlegget. 

 

 Hva skal vises på forsiden?  

Valg: Nye blogginnlegg | En statisk side 

Velg om forsiden skal vise blogginnlegg eller en statisk side. Samkjør med 

innstillingene du har valgt under Utseende - Tilpass. 

 

 Hvordan skal blogginnlegg vises på forsiden?  

Valg: Innlegg i bokser | Fulle innlegg 

Innlegg i bokser vil kun vise overskrift, dato, fremhevet bilde og ingress 

eller et utdrag av teksten. Man må trykke «Les mer» for å se hele 

innlegget. Fulle innlegg vil vise hele innlegg på forsiden. 

 

 Sett ønsket maksbredde på hele bloggen.  

Skriv inn pikselverdi 

Størrelse oppgis i piksler (f.eks 1200px), og angir maksbredden på hele 

bloggen/nettstedet inkl sidemenyer og lignende. 

 

 Sett ønsket maksbredde på innlegg.  

Skriv inn pikselverdi 

Bredde på innleggsdel/hoveddel(f.eks 900px). Her kan du sette den 

maksbredden du ønsker, men det vil ikke fungere å ha innleggene bredere 

enn maksbredden på hele bloggen. Sidemenyer tilpasses automatisk. 

 

 Sett ønsket mellomrom (luft) mellom header, innlegg og 

sidemeny(er).  
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Skriv inn pikselverdi 

Her bestemmer du hvor mye luftrom det skal være mellom de sentrale 

delene av oppsettet, som vil si innlegg, sidemeny og header. 

 

 Vis delingsknapper i innlegg?  

Valg: Ja, Nei 

Velger du ja her vil det vises en Twitter og en Facebook-knapp i hvert 

blogginnlegg, som tillater leserne å dele innlegget. 
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Header, tittel og logo 

Under Temainnstillinger – Header finner du følgende innstillinger:  

 Vis/Skjul blogginfo over header 

Valg: Vis tittel og beskrivelse | Vis bare tittel | Skjul tittel og beskrivelse 

Her velger du om du skal vise tittel, tittel og beskrivelse, eller om du ikke vil 

vise noen av delene på nettstedet. 

 

 Velg posisjonering på blogginfo 

Valg: Venstrestilt | Midtstilt | Høyrestilt  

Her velger du hvordan blogginfo skal posisjoneres i designet. Dette 

påvirker logo, tittel og beskrivelse (med mindre disse er skjult).  

 

 Velg posisjonering på linkene i toppmenyen 

Valg: Venstrestilt | Midtstilt | Høyrestilt 

Her velger du hvordan linkene i toppmenyen skal være posisjonert. 

 

 Klistret toppmeny? 

Valg: Ja | Nei 

Hvis du velger «Ja» på klistret toppmeny vil toppmenyen være klistret fast i 

toppen av layouten, og følge med når man blar nedover på 

nettsiden/bloggen. 

 

 Velg headerstil 

Valg: Vanlig | Fullbredde 

Ved størrelsen vanlig vil headerbilde og toppmeny være samme bredde 

som bredden på bloggen. Ved fullbredde vil headerbilde og toppmeny 

dekke hele skjermen i bredden. 

 

Merk! Headerbildet blir aldri større enn bildet du laster opp, så ønsker du et headerbilde som 

dekker hele skjermen i bredden må du laste opp et bilde som er bredt(stort) i utgangspunktet. 

 

 Last opp en header 

Valg: Kryss av | Kryss ut 

Kryss av for å bruke headerbilde i designet. Du vil da få muligheten til å 

laste opp et bilde. Kryss ut dersom du ikke vil bruke headerbilde i 
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designet. 

 

 Last opp en logo 

Valg: Kryss av | Kryss ut 

Kryss av for å bruke logo i designet. Du vil da få muligheten til å laste opp 

et bilde. Kryss ut dersom du ikke vil bruke logo i designet. 
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Farger 

Under Temainnstillinger – Farger vil du få opp følgende valg: 

 Velg ønsket temafarge. Fargevelger 

Her velger du fargen du ønsker å bruke mest i designet. Dette vil gi farge 

til toppmenyen, overskrifter i sidemenyen, bunnteksten med mer. 

 

 Velg ønsket bakgrunnsfarge. Fargevelger 

Her velger du fargen du ønsker å bruke bak nettsiden/bloggen.  

 

 Velg ønsket farge på linker. Fargevelger 

Gir farge til linker i sidemenyer og innlegg/undersider. 

 

 Velg farge på knapper. Fargevelger 

Anbefales en lys farge her. Knapper er for eksempel «Les mer» og «Skriv 

kommentar»-knapper. 

 

 Velg ønsket farge på overskrifter. Fargevelger 

Her velger du fargen du ønsker å bruke på overskrifter for innlegg, 

undersider, sidemeny og bloggtittel. 

 

 Overstyr farge på brødtekst/Overstyr bakgrunnsfarge bak 

innholdstekst  

Checkbox + Fargevelger 

Det anbefales å ikke overstyre disse, da det stort sett er hensiktsmessig 

med hvit bakgrunn og mørk tekst. Vil du likevel overstyre, sørg for at det 

blir kontrast mellom tekst og bakgrunn, f.eks hvit brødtekst på svart 

bakgrunnsfarge. 
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Skrift 

Under Temainnstillinger – Skrift vil du få opp følgende valg: 

 Velg hovedfont.  

(Liste med valg) 

Her kan du velge skrifttypen du ønsker å bruke som standard på hele 

bloggen. 

 

 Velg tittelfont.  

(Liste med valg) 

Her kan du velge skrifttypen du ønsker å bruke på overskrifter i bloggen 

(kan godt være samme som hovedfonten). 

 

 Se forhåndsvisning av fonttyper.  

Checkbox 

Viser en forhåndsvisning av skrifttypene du kan velge mellom. 

 

 Velg tykkelse på titteltekst.  

Valg: Vanlig | Tynn | Tykk 

Du kan påvirke om du skal ha tynn, vanlig eller fet skrift i overskrifter.  

 

 Velg tittelstørrelse.  

Valg: Medium | Stor | Liten 

Her kan du velge hvilken størrelse du ønsker på overskriftene i bloggen. 

 

 Velg skriftstørrelse.  

Valg: Medium | Stor | Liten  

Her kan du velge ønsket størrelse på innholdsteksten i bloggen. 
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Avanserte innstillinger 

Avanserte innstillinger er lagt inn for å gi deg ekstra frihet dersom du er en erfaren 

WordPress-bruker. Endringer du gjør i avanserte innstillinger skjer på eget ansvar.  

 

Under Temainnstillinger – Avansert vil du få opp følgende valg: 

 

 Aktiver avansert kontrollpanel.  

Valg: Kryss av | Kryss ut 

Vi har valgt å forenkle kontrollpanelet i WordPress for dette temaet, og det 

er for å gjøre kontrollpanelet mer oversiktlig for deg. Dette betyr derimot 

ikke at du må leve med det forenklede kontrollpanelet. Kryss av dersom 

du ønsker å vise et avansert kontrollpanel. Det avanserte kontrollpanelet 

gir deg flere avanserte valg. Dersom du har brukt WordPress tidligere og 

savner noe funksjonalitet kan du aktivere dette. Du kan også senere 

deaktivere avansert kontrollpanel ved å krysse det ut igjen. 

 

 Skriv inn din egen CSS-kode.  

Tekstboks 

Dette anbefales kun dersom du kan kodespråket CSS og ønsker å gjøre 

ytterligere designendringer ut over det som tilbys i temainnstillingene. 

 

 

 

 

CSS-TIPS: Høyreklikk og trykk «inspiser element» når du titter på bloggen 

din. Du får da opp klassenavn/ID og annen relevant info om det du 

høyreklikket på, som du kan bruke i din egen css-kode. 

 
 

HVOR LEGGER JEG INN HTML? Dersom du vil legge inn html-koder kan 

du gjøre dette i menyvalget Utseende – Widgeter. Velg en vanlig 

tekstwidget, og plasser den i en av sidemenyene eller i bunnteksten(etter 

hvor du vil innholdet i koden skal vises). 
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Gode kilder til å lære css: 

o Css-tricks 

o MDN 

o Codecademy – Interaktive tutorials, anbefales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDIGERE PHP, LEGGE INN SCRIPTS ELLER LIGNENDE? Vi anbefaler at 

du etterspør FTP-tilgang til dine nettstedsfiler i slike tilfeller. Kontakt oss 

på support@sircon.no 

 

https://css-tricks.com/snippets/css/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
http://www.codecademy.com/en/tracks/web

