
Redaktörens Lathund för Glokala

Glokala Folkhögskolan
www.glokala.se

Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter 
att skapa och uppdatera sidor på Glokalas hemsida. Glokala använder hemsidessystemet Joomla 
vilket är ett fritt webbpubliceringsverktyg.

Så här redigerar du en redan befintlig hemsida

1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord på www.glokala.se
2. Klicka dig fram till artikeln du vill redigera.
3. Till höger om rubriken finns en liten ikon med en penna om du har behörighet att redigera. 

Klicka på ikonen med pennan. 

4. Nu öppnar sig din artikel i ett redigeringsläge. 

Redigeringsverktyget som används på Glokala heter JCE. Ändra artikeln som du vill och 
klicka på knappen Spara uppe till höger. Annars klickar du på Avbryt om du inte vill spara 
det du gjort.

Så här skapar du en länk till en extern hemsida

1. Markera texten du vill ska vara en länk i 
redigeringsrutan med innehållet.

2. Klicka på den lilla länk-knappen i 
verktygsfältet på raden direkt ovan 
textfältet, se bild här till höger.

3. Nu visar sig en ny ruta enligt bilden nedan: 
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4. I rutan fyller du i adressen med "http://" först i adressen i rutan URL och Target ska du sätta 
till "Open in new window". Klicka på Insert. 

Så här skapar du en länk till en annan sida på glokala

1. Markera texten du vill ska vara en länk i 
redigeringsrutan med innehållet.

2. Klicka på den lilla länk-knappen i 
verktygsfältet på raden direkt ovan 
textfältet, se bild här till höger.

3. Nu visar sig en ny ruta enligt bilden nedan: 

 

4. Här klickar du på det lilla plus-tecknet 
vid Content och går vidare i 
kategorierna tills du hittat artikeln du 
vill länka till, som du markerar och 
klickar Insert.
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Så här laddar du upp en PDF-fil och skapar en  
länk till den

1. Placera markören där du vill ha länken till PDF-filen.

2. Klicka på Insert/Edit file i verktygsfältet.

3. Ett nytt fönster visar sig, där du klicka dig fram till "din" mapp enligt ö k med dina kollegor, 
i det nedre vänstra fältet Folders, och klicka därefter på Upload 

4. Ett nytt fönster visar sig som ser ut så här:

5. Innan du laddar upp så se till att du befinner dig i rätt mapp! Se "Current directory is:" i det 
föregående fönstret. När du är säker så klicka på Add. Nu så väljer du filerna du vill ladda 
upp från din egen hårddisk och klicka på Upload. När detta är klart (och en grön bock visas 
efter filnamnet) så stänger du fönstret.

6. Slutligen så väljer du filens du laddat upp i det nedre mittfönstret och klickar på Insert.

Nu har du en länk med filens namn där du placerade din markör i steg 1 ovan! 
Du kan modifiera namnet på länken som skapats om så önskas.
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Så här skapar du en länk till en pdf-fil som redan  
är uppladdad på hemsidan 

1. Markera texten du vill länka.

2. Klicka på Insert/Edit Link i verktygsfältet.

3. Ett nytt fönster visar sig, klicka på den knappen Browse direkt till höger om URL-fältet.

4. Ytterligare ett fönster visar sig där du först bläddrar dig fram till "din" mapp enligt ö k med 
dina kollegor. Nu kan du antingen välja en redan befintlig fil eller ladda upp nytt med 
knappen Upload.  

5. Om du väljer att ladda upp nytt så visar sig ett tredje fönster som ser ut så här:

6. Innan du laddar upp så se till att du befinner dig i rätt mapp! Se "Current directory is:" i det 
föregående fönstret. När du är säker så klicka på Add. Nu så väljer du filerna du vill ladda 
upp och klickar på Upload. När detta är klart (och en grön bock visas efter filnamnet) så 
stäng fönstret.

7. Slutligen så väljer du filens du laddat upp i mittfönstret och klickar på Insert.
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Så här infogar du en bild

Det finns två sätt att ladda upp bilder och infoga dessa på sidor Antingen kan kan klicka på Bild-
knappen under innehållsrutan, eller så kan man använda Insert/Edit Image i verktygsfältet. Nedan 
utgår från det sistnämnda.

Innan du går vidare så se till att din bild är anpassad för hemsidan. Bredden på bilden bör vara ca  
400-450 pixlar i bredd. Se: Guiden Förminska bilder med GIMP

1. Placera markören där du vill ha din bild placerad

2. Klicka på knappen Insert/Edit Image i verktygsfältet. 

3. Ett nytt fönster öppnas.

4. Här bläddrar du dig fram till "din mapp" (nedersta första och andra rutan) och väljer den bild 
du vill ha genom att klicka på den (andra mittersta rutan) så att den syns i sista rutan. Välj 
om du vill ha vänster eller högerställning i Alignment-rutan i det övre fältet. Slutnligen 
klicka på knappen Insert.  

5. Om du vill ladda upp en ny bild så navigera dig fram till 
"din mapp" och klicka på den lilla knappen Upload. Ett nytt 
fönster dyker upp där du kan ladda upp flera bilder 
samtidigt. När du laddat upp klart så stäng upload-fönstret 
och välj bilden enligt ovan.
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Så här skapar du en ny sida

1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord på www.glokala.se

2. Klicka på Lägg till i Användarmenyn högst upp till vänster.
Nu öppnar sig redigeringsverktyget:

3. Rubriken är vad du vill att 
artikeln ska heta.

4. Innehållet skriver du i det stora 
tomma rutan. Du kan även 
klistra in med CTRL-V 
(kringla V på Mac) från ett 
annat dokument. Ett tips är att 
använda knappen med ett 
papper med bokstaven T 
("Paste att plain text") som 
finns i andra raden i 
verktygsfältet som knapp 2.

5. Välj Sektion vilket för det 
mesta är Kurser och där du 
sedan väljer din egna kategori.

6. Välj Publicerad Ja om du vill 
att artikeln ska synas. 

7. Välj INTE visas på startsidan 
då detta av praktiska skäl 
enbart sköts av webbansvarig. 
Hör av dig om du vill att din 
artikel ska synas på 
förstasidan.

8. Du kan även välja tidpunker då 
artikeln ska visas, åtkomstnivå, 
meta-data för sökmotorer etc.

9. När du är klar så klicka på Spara högst upp på sidan.

10. Kontrollera att artikeln syns på din sida. Logga gärna ut så att du ser att alla kan se.

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du undrar något!
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