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Flytta material från Fronter till Learn 

Det kommer inte att flyttas något material från Fronter till Learn med automatik så de 

dokument och länkar du vill återanvända behöver du flytta över manuellt.  

Länkar, prov, diskussionsforum, formulär och liknande måste skapas på nytt i Learn. 

Rummen i Fronter kommer att vara åtkomliga för lärare till och med 30 mars 2018, ifall du 

behöver gå tillbaka och hämta något. Därefter arkiveras Fronter och du får kontakta 

arkivarie eller support@du.se för att hämta ut material. 

 

Flytta filer från Fronter till Learn 

Det finns ingen möjlighet att kopiera material direkt från Fronter till Learn utan du behöver 

börja med att spara ner material till din egen dator och efter det ladda upp materialet till 

Learn. 

Börja med att söka upp de filer du vill spara från kursrummet i Fronter och markera de filer 

du vill flytta över. Klicka på ”Hämta” längst nere till höger på sidan. 
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Beroende på vilken webbläsare du använder så kan det se lite olika ut, men väljer du flera 

filer så kommer det att skapas en zip-fil (en komprimerad mapp) och i den mappen ligger 

filerna. OBS! Lägg märke till vilken mapp som filerna sparas till så att du hittar dem när du 

ska ladda upp dem till Learn. I exemplet nedan ligger filerna i mappen Downloads. 

 

 

Nu är det dags att flytta över filerna till kursrummet i Learn. Börja med att öppna 

kursrummet i Learn. Det gör du genom att först klicka på Kurser ute i menyn längst till 

vänster och sedan klickar du på den kurs du vill öppna. 
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Inne i rummet tittar du en bit ner i menyn, under ”Kontrollpanel” och klickar på ”Content 

Collection”. Efter det klickar du på det översta alternativet, som motsvarar det kursrummet 

du just nu är inne i. 
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Inne i Content Collection ser du nu en lista över alla filer som lagts till i kursrummet. Du kan 

se Content Collection som ett ”skafferi” från vilket du sedan kan placera ut filerna på olika 

ställen i kursen. 

För att ladda upp filerna du sparat ner från Fronter så öppnar du menyn ”Ladda upp” och 

väljer ”Ladda upp ZIP-paket”.  

 

Klicka på ”Bläddar i min dator”, leta upp och välj den ZIP-fil som du tidigare laddat ner från 

Fronter. Klicka sedan på ”Skicka”. 
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Nu har filerna som du tidigare laddat ner från Fronter hamnat i Content Collection för din 

kurs i Learn. 
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Nästa steg är att sedan placera ut filerna där du önskar i rummet. Sättet du gör detta för filer 

som ligger i Content Collection påminner mycket om hur du gör för att lägga till filer i Learn 

annars. Den enda skillnaden är att när du ska lägga till en fil så väljer du ”Bläddra i Kurs” 

istället för ”Bläddra i min dator”. Som exempel nedan visar vi instruktionerna för att ”Skapa 

en fil”, men det fungerar på precis samma sätt när du exempelvis ska lägga till en fil till ett 

objekt eller som instruktioner till en inlämningsuppgift. 

 

Här kan du se dialogrutan efter du klickat på ”Bläddra i Kurs”. Välj den fil du vill lägga ut i 

kursen och klicka på ”Skicka”. 
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Flytta länk från Fronter till Learn 

Om du vill flytta över en länk, till exempel en inspelad föreläsning, eller en länk till en 

webbsida, kopierar du länken i Fronter och klistrar in den i Learn.  

Börja med att leta upp länken i kursrummet i Fronter. Klicka på den svarta pilen framför 

länken. Välj ”Redigera egenskaper” från menyn. 

 

 

Markera och kopiera länken. 
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Gå till den plats i Learn där du vill placera länken. Klicka på ”Konstruera innehåll” och sedan 

på ”Webblänk”. 

 

Fyll i ett namn/titel på länken, och klistra sedan in länken som du kopierade från Fronter i 

fältet URL. Det finns fler inställningar längre ner på sidan ifall du vill begränsa öppettiderna 

för länken, men vill du att den ska vara tillgänglig hela tiden, kan du gå direkt ner och klicka 

på knappen ”Skicka”. 
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