
Hjemmesideproduktion 

I Wix 



Wix 
• Vi arbejder med programmet Wix 

• Wix er specielt designet og bygget, så det er nemt 

at bruge for ”almindelige” mennesker, som ikke er 

programmører. 

• Wix er en WYSIWYG-hjemmesidebygger (What You 

See Is What You Got) 

• Et webbaseret program, så det eneste der kræves 

er en browser. 

• Et gratisprogram 



Design 
• Før vi starter med at bygge en hjemmeside, er det 

vigtigt at have en idé om, hvad den skal indeholde. 

• Brugervenlighed og design er alfa omega (David 

Ledstrup) 

 

• Nøgleord 
o Keep it simple 

o Ikke for meget tekst. Vi er visuelle. 

o Call to action  Hvad vil vi gerne have brugeren til 

o Intet vigtigt bør være mere end to klik væk 



Struktur 
• Er med til at give et overblik over din side 



Temaer 
• Wix tilbyder forskellige temaer kategoriseret efter 

emner, som man kan vælge at arbejde ud fra.  

• Når man vælger et tema, får man en færdig 

løsning, hvor man går ind og udskifter elementerne. 

 

• Eller man kan vælge at starte med en mere eller 

mindre blank skabelon. 



Blog 
 



Sport og fritid 
 



Minimal layout 
 



Blank 
 



Øvelse 
• Forsøg at gennemtænke en hjemmeside på 

baggrund af funktionalitet og design. 

• Hvad er formålet med siden? Hvad skal den kunne? 

Hvem henvender den sig til? Hvad vil vi gerne have 

brugeren til? Og hvordan får vi dem til det/får dem 

derhen? Hvad vil brugeren gerne have? Og 

hvordan giver vi dem det? 

• Tænk over hvad siden skal hedde. 

• Forsøg at lave en foreløbig struktur. 



Frontend vs. backend 
• Når man bygger hjemmesider, tales der som regel 

om to dele: Frontend og backend. 

• Frontend = selve hjemmesiden, som den ser ud, når 

vi besøger adressen.  

• Backend = administrationssiden, hvor vi bygger 

hjemmesiden. 

• I WIX har man funktionerne forhåndsvisning og 

editor. 



I gang  
• http://da.wix.com/ - opret en profil 

• Tilgå gennem skoletube (virker ikke i øjeblikket) 

• Lav en ny hjemmeside 

• Vælg tomme skabeloner 

• ”Start from scratch” - rediger 

http://da.wix.com/
http://da.wix.com/


Funktioner i Wix 
• Sider: Mange hjemmesider er bygget op, så de har 

forskellige sider. Der er altid en forside, som ofte 

leder videre til andre sider. 

• Design: Er den del hvor man arbejder med, hvordan 

siden skal se ud.  
o Baggrund, farver, skrifttype 

• Tilføj: Her tilføjes de elementer, som ønskes på siden 
o Tesktboks, billede, galleri, medier, figurer og linjer, knapper og menuer, 

blog osv. 

o Nemt – man trykker på et element, og så kan man lytte rundt på det, 

ændre størrelsen og ændre stilen. 



Funktioner i Wix 2 
• App market: Med app market kan man hente apps 

til sin hjemmeside og på den måde tilføje nogle 

ekstra funktioner. 
o F.eks. ”subscribe”-app.  

• Indstillinger: Ikke så vigtig for os. Men man kan f.eks. 

lave SEO (søgemaskineoptimering) 



Mobilvisning 
• Wix indeholder en funktion, så man også kan 

tilpasse sin hjemmeside til mobilformat.  



Øvelse 
• Opret de sider, som skal være indholdet i din menu. 

Evt. undersider.  
o F.eks. Hjem, Indhold (madopskrifter), Om mig, Kontakt 

• Opret en menu 

• Vælg baggrund / farver + skrifttype 

• Tilføj noget indhold til en af siderne 
o F.eks. Tekst, billede, knapper, galleri, figur.  

 

• Lav evt. en mobilversion 
 


