
2 dagar WordPress med WooCommerce kurs 

 

Bakgrund:

Denna offert är ett resultat av den förfrågan vi fått från Noomi Bergström (GTC): Inom ramen för 

vårt ESF projekt Digiresan vill vi ha hjälp med en kurs inom WordPress samt WooCommerce e-

handel”.  

 

Kursbeskrivning: 

Det här är en grundkurs där vi går igenom grundläggande delar i WordPress och olika komponenter 

som ingår samt WooCommerce e-handel. Vi tittar på PHP, HTML och CSS och hur de samspelar för 

att producera snygga sidor och rikt innehåll. Vi bygger upp en fungerande "sajt" under kursens gång. 

 

WordPress är ett komplett "Content Management System" där grundstommen bygger på webbsidor 

som länkas samman. Vi går igenom WordPress blogglösning som kan användas på olika sätt, t.ex. 

användardblogg eller nyhetssida. Vi använder snygga permalänkar för att länka vårt innehåll. Varje 

sida i WordPress bygger på grundmallar för layout och struktur. Flera olika kan användas för olika 

indelningar av sidornas uppbyggnad vilket påverkar placering av innehåll och menyer. 

 

Teman i WordPress tillåter förändring av utseende utan att förändra dess innehåll. Det finns en 

mängd färdiga teman som kan hämtas från Internet som kan anpassas efter egna behov. Vi tittar på 

olika hjälpmedel för att skapa eller ändra befintliga teman. Bild och rörligt innehåll berikar 

webbinnehåll. Vi går igenom olika lagrings och visningsalternativ för video. Möjligheter och hantering 

av olika typer av media. 

 

WooCommerce är en komplex e-handelsplattform. I kursen går vi igenom grunderna, hjälper 

deltagarna att Installera WooCommerce och hitta sina egna arbetsmetoder. Under kursen använder 

eleverna en egen site med WordPress som de arbetar mot.   

 

Målgrupp  

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med WordPress och vill kunna bygga en egen webbshop eller 

arbeta med en befintlig. 

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


Förkunskaper  

För denna WordPress utbildning krävs inga förkunskaper, men god datorvana. 

 

Mål 

Efter kursen kan du sätta upp en egen online butik och ha full kontroll över administrationen. 

 

Kursinnehåll under 2 dagar 

WordPress

• Installation av WordPress 

• Användargränssnitt 

• Teman och formulär 

• Editera, förhandsgranska och publicera sidor 

• Planera webbplatsens struktur och dess 

menysystem 

WooCommerce

• Installation och uppgradering 

• Inställningar och funktioner 

• Lägga in och sälja produkter 

• Betalningsmetoder 

• Frakt 

• Hantera order 

• Säljrapporter 

 

Utbildningarnas längd:

2 dagar, 6 timmar utbildning per dag mellan ca 09:00 – 16:00.  

 

Maxantal deltagare:  

8 st 

 

Kallelse till deltagarna  

Kallelse skickas till deltagare ca 15–20 dagar innan utbildningens start, eller enligt beställarens 

önskemål. 

 

Utbildningsleverantör    

Dean & Thomas Företagsutbildning AB 

Tel: 08-702 25 99 eller 070-766 25 99 

https://dot-foretagsutbildning.se

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
https://dot-foretagsutbildning.se/

