
Moodle instruktion: Importera kursmaterial från ett tidigare år till en ny kurssida 
In English on page 3 

1. En ny kurssida har skapats åt din kurs. Gå till den nya tomma kurssidan
2. Välj ”importera” från kugghjulet i övre högra hörnet

3. Välj rätt kurs från listan eller sök i sökrutan som finns under listan. Klicka på fortsätt



4. Välj här allt med och hoppa till sista steget (markerad på bilden med röd streck) så får du en 
likadan kopia av kursen som du har fått tidigare när vi kopierade kurser åt dig.   

 

Om du vill välja bort vissa delar av den gamla Moodle sidan kan du göra det här och på följande 
sidor. Markera då vad du vill ha med och klicka på Nästa (markerad på bilden med blå streck). På 
följande sidor kommer du att kunna bekräfta dina val mera specifikt.  

OBS! Ingetdera alternativ tar med studeranden eller studerandeprestationer från den kursen 
därifrån innehållet importeras. Dvs. Du kan inte i misstag göra fel och få med studeranden. 
Grupper och gruppindelningar syftar på namnen på grupperna. Grupperna kommer att vara 
tomma tills nya studeranden placeras i dem.  

5. När du klickar på ”hoppa till sista steget” börjar importeringen. Det kan ta en liten stund 
(10s-60s) När Importeringen är klar visas avslutningssidan. Klicka på fortsätt:  

 
 

  



Moodle instruction: How to import course content from an earlier Moodle page to a 
new one 
 

1. A new empty course page has been created for your course. Go to your new course page. 
2. Choose the administration menu in the right hand corner and choose import.  

 
3. Find the correct course you want to import content from on the list or search for it in the 

search box located below the list. Choose and click continue 

 
- 

 

  



4. Choose all content and click on Jump to final step (underlined with red). This will copy the 
page content in the same way as when you have ordered a copy of your page from us.    

 
If you want to you can opt to not include everything in the import. In this case, choose the 
content you want to include and click next (underlined with blue). The next pages will allow 
you to specify in more detail the contents you want to include in the import.  
 
NB! Neither of the options includes students or submitted student assignments from the 
original source. In other words, you cannot by mistake include this in the import. Groups 
and groupings refers to the names of the groups (like group A, group B). The groups will be 
empty until new students are added to them.  

5. The importing starts automatically when you click “jump to final step”. It takes a while (10-
60s). When the import is ready, step 6 in the process is shown to you. Click continue. 

 


