
 

 

 

 

 

 

Att beställa ett kursrum 

Denna guide ger en beskrivning i hur man beställer ett kursrum i Fronter. 

Skapad: 2011-08-16 
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Hur beställer man ett kursrum i Fronter? 

 

 

För att skapa ett kursrum till ditt kurstillfälle1 behöver du göra en beställning av 

ditt kursrum. Detta gör du på ”Du&Ja Intranät”. För att komma till dit, gå till 

Högskolan Dalarnas hemsida (www.du.se) och logga in på ” Du&Ja Intranät” uppe till höger 

på skärmen, se bild.  

 

Logga sedan in med ditt användarnamn och lösenord. 

För att skapa ett kursrum, gör följande: 

I menyn upp i mitten klicka på ”Arbetsplatsen” och sedan ”Utbildningsadministration” i 

menyn till vänster. Klicka sedan på ”Beställ ett nytt kursrum”, klicka på den länken. Då får du 

upp följande: 

                                                           
1
 Ett enskilt tillfälle/omgång av en kurs. En kurs kan ha flera samtidiga kurstillfällen, till exempel halvfart, helfart 

och distans. 
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1. Steg 1 är att välja det ämne som kursen tillhör. I menyn (där pilen pekar) ser du en 

lista över alla ämnen som finns registrerade vid Högskolan Dalarna. Klicka på ”Nästa” 

när du har bestämt ämnestillhörighet. 
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2. Det andra steget är att välja den kurs som ditt kurstillfälle hör till. Klicka sedan på 

”Nästa”. 

 

 

3. Tredje steget är att välja det exakta kurstillfället som du vill beställa ett kursrum för. 

Klicka på den lilla gröna pilen ( ) till vänster. 
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4. Det fjärde steget är att tala om hur länge kursrummet ska vara aktivt och vilken 

benämning man vill ha på kursrummet. Ändrar du ingenting är rummet öppet två 

månader efter kursens slutdatum. 
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5. Du som beställer ett kursrum kommer automatiskt att bli en av lärarna i kursen. Här 

har du möjlighet att lägga till ytterligare personer som lärare. 
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6. Kontrollera att dina val är korrekta och bekräfta sedan din beställning genom att 

trycka på knappen ”Spara”. Kursrummet kommer att skapas till nästföljande dag. 
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Hur fungerar arkiveringen av kursrum i Fronter? 

 

 

När du beställer ett kursrum väljer du i steg fyra vilket datum som rummet ska 

arkiveras. Guiden föreslår två månader efter kursens slutdatum vilket passar för 

de flesta. Vad som händer vid stängning är följande:  

 Rummet flyttas i Fronterstrukturen och hamnar under kategorin "Stängda rum". 

 Rummet får ett delvis nytt namn (>> Arkiverat – kursens namn) som indikerar att 

rummet är stängt. 

 Gäst som tidigare kunnat kika runt i rummet tas bort helt. 

 Studenter blir "gäster" i rummet, det vill säga att de kan fortfarande ta del av innehåll 

och se sina inlämningar och så vidare men inte göra något, till exempel lämna in en 

uppgift eller skapa nytt innehåll. 

 Lärare är fortfarande lärare och kan exempelvis godkänna en restuppgift som kommit 

in sent av en slarvig student. 

Anledningen till att studenter fortfarande ska komma åt rummet är att de ibland behöver 

komma åt uppgiftsbeskrivningar eller liknande. Naturligtvis ska en student kunna komma åt 

sina egna inlämningar. Har du däremot som lärare anpassat mappar och dylikt så att gäster 

inte ska kunna komma åt dem så kommer studenterna (som efter arkiveringen blivit gäster i 

kursrummet) inte att kunna se dessa mappar. När studenten inte längre är student kommer 

datorkontot inom kort inaktiveras och då kommer personen inte alls åt sitt tidigare rum.  

Vi planerar just nu att revidera rutinerna kring rumsarkiveringen. Principen kommer att vara 

densamma, det vill säga att rummet sparas intakt men att det exporteras ut ur Fronter och 

lagras lokalt vid Högskolan Dalarna. 
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NGL Centrum 

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

tar vi tacksamt mot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/lararmanualer 

Vill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/ngl 
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