
 

 

 

 

 

 

Att lägga till lärare, studenter och grupper i kursrum 

Man kan manuellt lägga till lärare, grupper och studenter i kursrum. I denna manual visar vi 

hur man går tillväga. Vi har dock valt att visa enbart hur man lägger till lärare men det är 

samma princip för att lägga till studenter och grupper. 

Granskad: 2013-07-01 
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Var lägger man till lärare, grupper eller studenter i ett kursrum?  

 

 

För att lägga till deltagare i ett kursrum i Fronter behöver du gå till intranätet Du 

& Ja. För att komma dit, gå till Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se, och 

logga in på Personalsidor uppe till höger på skärmen, se bild nedan. 
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Logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

 

För att hitta fram till sidan där du lägger till personer till kursrum klickar du först på länken 

Arbetsplatsen i menyn högst upp.  

Sedan väljer du Utbildningsadministration och Mina kursrum i vänsterkolumnen. 
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Hur gör jag för att lägga till personer till ett kursrum? 

 

Leta fram aktuellt kursrum i listan, har du många kursrum i din lista så kan du 

använda sökfunktionen genom att skriva in kurskoden i sökrutan. 

 

 

För att lägga till lärare till kursrummet, klicka på gröna pilen i kolumnen ”Lärare”. 

Gör på motsvarande sätt om du vill lägga till studenter eller grupp av studenter. 
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Leta fram den lärare du vill lägga till som deltagare i rummet från den vänstra rutan 

”Tillgänglig personal”. Markera namnet och klicka på högerpilen, då flyttas namnet över till 

den högra rutan, ”Personal i kursrummet”. Upprepa denna procedur tills du lagt till alla 

lärare som ska delta i kursen. 

Ibland vill man lägga till studenter men med lärarbehörighet i rummet, t ex om studenterna 

ska fungera som assistenter under kursen. Då använder man den nedre vänstra rutan 

”Assistenter”. Sök på studentens användarnamn och flytta över namnet till den högra på 

samma sätt som ovan. Avsluta med att klicka på Spara. 

 

mailto:support@du.se


NGL-centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 88 88 

E-post: support@du.se 

 

7 

 

De tillagda personerna kommer inte att få tillgång till rummet omedelbart, utan 

det sker vid nästa synkronisering. Dessa synkroniseringar för lärare, grupper och 

studenter sker klockan 08.00, 12.00 samt 16.10 på vardagar. 

 

 

mailto:support@du.se


NGL-centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 88 88 

E-post: support@du.se 

 

8 

NGL-centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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