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Struktur på dagens webbstuga –
Sid- och innehållstyper

• Presentation och visning i Drupal
• Frågor



Det här kommer vi att gå igenom idag
• Olika sidtyper i Drupal
• Innehåll på sidorna – boxar, webbformulär och Accordion
• Menystruktur
• Hur hittar man sitt material sin Drupal Sajt?



De olika sidtyperna



Automatiska sidor på er sajt
Exempel på hur man hittar dessa:

https://www.lu.se/peoplelist

https://www.lu.se/summeropeningh
ours

https://www.lu.se/calendar

https://www.lu.se/news

https://www.lu.se/news/all

https://www.lu.se/sv/tillganglighetsr
edogorelse

https://www.lu.se/accessibilitystate
ment

https://www.lu.se/peoplelist
https://www.lu.se/summeropeninghours
https://www.lu.se/calendar
https://www.lu.se/news
https://www.cec.lu.se/news/all
https://www.cec.lu.se/sv/tillganglighetsredogorelse
https://www.cec.lu.se/accessibilitystatement


Innehåll på sidor med Layout-läge och Edit-läge
- bl.a. boxar, accordion, body.

Varje sida har sina begränsningar och sina fördelar:

Val av kolumner, layout och boxar är olika.



Menystruktur - huvudmeny

Exempel:



Menystruktur - huvudmeny
Exempel 
Menu > Main Navigation:



Menystruktur - huvudmeny
Main Navigation

Använda kryssen 
för att dra in eller 
ut, dra upp eller 
ner för att 
rangordna hela 
menystrukturen.

Här inne kan man 
även Disable sidor 
så att de inte syns 
utåt.

Glöm inte att spara 
efter redigering, 
annars får ni göra 
om allt igen.



Hitta ditt innehåll på er sajt
Under Content > List all content kan ni hitta all ert skapade innehåll på er sajt.



List all content

Content, Files och Media kan ni hitta olika typer av innehåll. 
Under Content type kan ni filtrera bland det skapade innehållet. Ni kan även söka på författare, t.ex. på ert Lucat ID. 
Fritext tagg/sökning funkar också bra om ni vet ungefär vad innehållet heter. Tryck sedan Enter eller på Filter-knappen 
på sidan.



Files

Här kan man filtrera på Filnamn, MME typ (så som pdf) och/eller status. Tryck sedan Enter eller Filter-
knappen. 
Ni kan även filtrera i listan på datum (Changed date) genom att trycka på knappen. 



Media
Under Media kan ni söka i ert innehåll via Media namn, typ, användarnamn och fil-taggning. 
Tryck sedan Enter eller Filter-knappen. 



Om ni har fler frågor eller funderingar, tveka 
inte att kontakta oss via servicedesk@lu.se , 
och glöm inte skicka med på url-adressen det 
gäller.

mailto:servicedesk@lu.se



