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Lägga in länkar i Fronter från inspelade föreläsningar 

När du får ett e-postmeddelande med en länk till en inspelad föreläsning är det enkelt att 

lägga upp länken i Fronter och låta studenterna ta del av inspelningen. 
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Hur lägger man in en länk i Fronter från en inspelad föreläsning? 

 

 

Efter din föreläsning får du ett e-postmeddelande som ungefär ser ut ungefär så 

här: 

 

Kopiera den text som är gulmarkerad.  Den börjar med ”http” och slutar på ett nummer 

(t.ex. ”1234”).  

Man kan kopiera en text på flera olika sätt, ett sätt är att markera den och högerklicka på 

den. En meny visas. Välj där Kopiera. Ett annat sätt kan vara att markera texten och trycka 

Ctrl+C. 

Logga in på Fronter och gå till det kursrum där du vill lägga in föreläsningen. 

  

Hej. 

Dagens föreläsning ligger här: 

http://play.du.se/media/1234 

Med vänliga hälsningar… 
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Gå sedan till mappen Kursmaterial. 

Klicka på Skapa i menyraden. 

 

 

Klicka på Länk i menyn som kommer fram under ”Skapa”. 

 

När du har klickat på ”Länk” står det redan ”http://” i rutan till höger om URL. Ta bort det 

och klistra in (Ctrl+V) den kopierade länken. 

Det ska då stå precis som i e-posten. Står det något annat kommer inte länken att fungera! 
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I ”Titeln” skriver du ett lämpligt namn. T.ex. ”Föreläsning: Franska revolutionen” eller 

”Räkneövning, hållfasthet”. Klicka på Spara. 

 

Förklaring av de övriga alternativen: 

 I ”Beskrivning” kan du skriva en kort beskrivande text om länken/föreläsningen om 

du vill. Studenterna ser den dock inte om de inte har bockat i rutan ”Visa detaljer” så 

dessa anteckningar kommer nog inte studenterna till del. 

 ”Koppla till mål” används inte av högskolan så den kan du bortse ifrån. 

 ”Visa/dölj information” är om du vill ha en annan ordning på dokumenten/länkarna 

än kronologisk. 
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 ”Öppna i nytt fönster” bör du lämna markerad som på bilden. Då öppnas 

inspelningen i ett nytt fönster, eller flik, i webbläsaren. 

 

Nu är din föreläsning sparad och klar! Klicka gärna på föreläsningen för att vara säker på att 

den fungerar. 
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NGL Centrum 

Den här manualen är skapad av NGL Centrum. Upptäcker du felaktigheter 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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