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SUS 2013-02-08 

Programsidor med information från SLU-kurs 

Programsidorna på externwebben (under utbildning) visar idag information från 
SLU-kurs. Under våren 2013 kommer även programsidor på studentwebben 
byggas upp på liknande sätt.  

Det finns två olika sidmallar som används för informationshämtningar från SLU-
kurs. 

• ”Utbildningssida dynamisk” – sidmallen kommer att användas för följande 
sidor på studentwebben: 

o Inriktningar 
o Kurser inom program 

Sidmallen används även flitigt på externwebben se nedan för mer information. 
Vill ni visa någon av den informationen för ert program så går det bra. Tänk 
bara på att utbildningssidorna på externwebben och programsidorna på 
studentwebben ska komplettera varandra och inte visa samma information, 
helst. 

• ”Utbildningsplan” – sidmallen kommer att användas för följande sidor på 
studentwebben: 

o Utbildningsplan 
o Examenskrav 

När man skapar en sida med någon av dessa sidmallar väljer man vilket program 
sidan ska gälla för. Därefter kan man välja vilken information som ska visas från 
SLU-kurs.  

Sidmallen ”Utbildningssida dynamisk” mest på externwebben. Följande 
information kan man välja att visa: 
Efter vardera möjligt fält har jag lagt in exempel på var denna information visas. 

• Presentation (översta vänstra rutan 
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/)  

• Innehåll (översta vänstra rutan 
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/)  

• Fakta (översta högra rutan 
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/) 

• Kontakt (översta högra rutan 
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/ och 

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/
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översta vänstra rutan http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-
ekonomi/kontakt/)  

• Behörighet (nedersta högra rutan 
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/) 

• Urval – används inte på någon sida idag. 
• Framtidsutsikter (nedersta vänstra rutan 

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/) 
• Examen (nedersta vänstra rutan 

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/) 
• Ramschema – används inte på någon sida idag. Valet kommer att tas bort, då 

ramscheman skapas på andra sätt. 

Lathund sidmall ”Utbildningssida dynamisk” 
Sidmallen ”Utbildningssida dynamisk” fungerar ungefär som sidmallen ”Sida 4+4 
fält” med undantaget att sidor med sidmallen ”Utbildningssida dynamisk” kan visa 
viss information från SLU-kurs för ett valt program.  

På sidan https://internt.slu.se/sv/stod-och-
service/kommunikation/webbpublicering/olika-sidmallar/sida-44-falt/ kan man se 
hur en sida med sidmallen ”Sida 4+4 fält” är uppbyggd samt få mer information 
om vad man ska tänka på när man skapar sidan. Redaktören kan själv välja att 
skapa/visa flöden (nyheter/kalendarium) i rutorna eller använda dem för text och 
bild.  

I vardera ruta på en sida med sidmallen ”Utbildningssida dynamisk” kan man 
antingen välja att information för en ruta som för sidmallen ”Sida 4+4 fält” eller 
visa en viss typ information från SLU-kurs för ett valt program. Innan 
informationen från SLU-kurs kan man alltid välja att lägga in en bild eller 
redaktionell text.    

  

http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/kontakt/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/kontakt/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/
http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/agronom-ekonomi/innehall/
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/kommunikation/webbpublicering/olika-sidmallar/sida-44-falt/
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/kommunikation/webbpublicering/olika-sidmallar/sida-44-falt/
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Instruktioner 
Om man vill visa information från SLU-kurs för ett program på en sida med 
sidmallen ”Utbildningssida dynamisk” ska man följa följande steg: 

1. Skapa sidan och välj sidmallen ”Utbildningssida dynamisk”. 
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2. Fyll i informationen under innehåll och välj vilket program sidan ska gälla för. 

 
 

 
 

3. Välj Innehållsruta 1  
• välj vilken informations som ska visas (och/eller lägg text och bild) 
• skriv i en rubrik för sidan (rubrik 1) 
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4. Upprepa för de andra innehållsrutorna.  
• För rubrikerna bör rubrik 2 användas. 

 
5. Spara och publicera. 
6. Sidan kan då se ut så här: 
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Benämning i SLU-kurs och Episerver 
I tabellen nedan har vi försökt beskriva vad dynamiska modulerna som går att välja 
för vardera innehållsruta hämtar information från i SLU-kurs.  

Webben SLU-kurs 

Presentation  Ingress på programsidan 

Fakta • Uppgifter från programsidan 
• Avgifter från programtillfälle 

Framtidutsikter  Framtidsutsikter på programsidan.  

Behörighet  Behörighet på programsidan 

Innehåll  Innehåll på programsidan 

Examen  Examen på programsidan 

Kontakt  Mer information på programsidan 

Ramschema (används inte idag)  

Urval (används inte idag)  

Inriktningar  

Alla kurser inom programmet  
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Lathund sidmall ”Utbildningsplan” 
Sidmallen ”Utbildningsplan” fungerar ungefär som sidmallen ”Enkel text- och 
bildsida” med undantaget att sidor med sidmallen ”Utbildningsplan” kan visa 
information från SLU-kurs för ett valt program.  

Instruktioner 
Om man vill visa information från SLU-kurs för ett program på en sida med 
sidmallen ”Utbildningsplan” ska man följa följande steg: 

1. Skapa sidan och välj sidmallen ”Utbildningsplan”. 

 

2. Fyll i informationen under innehåll, välj vilket program sidan ska gälla för 
samt om examenskrav eller utbildningsplan ska visas. 
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3. Om du vill ha text och bild innan informationen visas från SLU-kurs skriv 
då i det i ”Primärt innehåll”. 
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4. Vill du ha någon information i högerkolumnen läggs den in som vanligt. 
5. Spara och publicera. 
6. Sidan kan då se ut så här: 
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