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Sådan	  tilføjer	  du	  et	  plugin	  i	  WordPress	  
Et	  plugin	  er	  en	  udvidelse	  af	  funktioner	  på	  din	  hjemmeside.	  Et	  plugin	  kaldes	  også	  modul.	  

Nogle	  plugins	  er	  gratis,	  men	  flere	  bliver	  betalende,	  så	  snart	  populariteten	  stiger.	  Yoast	  har	  
gennem	  årene	  udvidet	  en	  række	  SEO	  plugins,	  og	  i	  dag	  er	  nogle	  at	  disse	  blevet	  
betalingspluging.	  

Det	  plugin	  du	  skal	  bruge	  for	  at	  arbejde	  med	  dine	  META-‐DATA	  er	  stadig	  gratis.	  	  

WordPress	  har	  ændre	  kontrolpanelet	  gennem	  tiden,	  så	  versionerne	  kan	  se	  forskellige	  ud.	  

Nedenfor	  viser	  jeg	  2	  versioner	  af	  WordPress	  kontrolpanel	  –	  men	  funktionen	  at	  tilføje	  et	  plugin	  
er	  den	  samme.	  

Åbn	  kontrolpanelet	  >	  gå	  til	  menuen	  Plugins	  	  vælg	  Tilføj	  nyt	  
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Funktionen	  tilføj	  plugins	  åbnes.	  	  

	   	   	   Søg	  i	  søgefeltet	  efter	  seo	  yoast	  der	  fremkomme	  et	  	  
	   	   	   udvalg	  af	  seo	  plugins	  	  

	   vælg	  WordPress	  SEO	  by	  Yoast	  og	  tryk	  Installer	  

	  

	  

Når	  installationen	  er	  gennemført	  vil	  dit	  nye	  plugin	  lægge	  sig	  et	  sted	  i	  menuen.	  	  

Fordi	  den	  pågældende	  hjemmeside	  i	  eksemplet	  her	  allerede	  har	  installeret	  et	  SEO	  plugin,	  kan	  
du	  se,	  det	  allerede	  har	  fået	  sin	  plads	  i	  kontrolpanelets	  menu.	  
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I	  version	  2	  ser	  funktionen	  installer	  plugins	  lidt	  anderledes	  ud.	  	  

Der	  er	  stadig	  et	  søgefelt,	  og	  her	  skriver	  du	  seo,	  eller	  mere	  præcist	  seo	  yoast	  

	  

	  

Listen	  har	  samme	  oplysninger	  som	  ovenfor	  i	  version	  2.	  Der	  er	  forklaring	  og	  stjerner	  for	  
karakter.	  Vil	  man	  læse	  mere	  kan	  man	  også	  det.	  

	  	  

I	  eksemplet	  her	  har	  den	  pågældende	  hjemmeside	  allerede	  installeret	  WordPress	  SEO	  by	  
Yoast,	  så	  linket	  Installer	  nu	  er	  ikke	  længere	  synligt….	  

–	  men	  det	  ville	  have	  været	  lige	  der	  hvor	  pilen	  peger.	  	  	  
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