
 

 

 

 

Introduktion till Fronter för lärare 

Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum 

och programrum.  

För mer information om de specifika verktygen hänvisas till separata manualer. 
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Vad är Fronter? 

 

 Fronter är ett LMS (Learning Management System), även kallat lärplattform. 

Syftet med Fronter är att du ska ha all information om din kurs samlad på ett 

ställe och att kontakt med lärare och studenter sker på ett ställe.  Verktyget 

fungerar alltså som ett nav där information om kurser, scheman, uppgifter, litteraturlistor, 

inlämningsmappar, diskussionsforum och annat finns. På samma sätt som vi ställer höga krav 

på vår fysiska utbildningsmiljö i våra ordinarie lokaler skall vi också förvänta oss en hög 

standard på vår ”virtuella” studiemiljö. Fronter kan inte innehållsmässigt göra din kurs 

bättre, däremot kan du utveckla din kurs med stöd av Fronter. 

När du loggar in på Fronter så hamnar du först på Idagsidan, där kan du se nyheter, 

meddelanden och inlägg på diskussionsforum från samtliga rum där du är medlem. Från 

Idagsidan kan du klicka dig vidare in till dina kursrum. 

Du som lärare använder Fronter för att publicera meddelanden, kursplaner, tider för möten, 

föreläsningar och andra dokument som skall vara tillgängliga för studenterna. Det är även 

möjligt att skapa utvärderingar och prov som rättas automatiskt eller manuellt i Fronter. 

Läraren har alltid uppdaterad information om exempelvis studenternas inlämningar via 

portfoliofunktionen. Genom att nyttja Fronter behöver inte kurskommunikation ske via e-

post med bifogade filer. Allt kursmaterial finns samlat på ett ställe. 

Fördelarna med Fronter är: 

 Studenter kan: hämta kursmaterial, lämna in uppgifter, skapa grupparbeten genom 

att skriva i samma dokument, skicka meddelanden till varandra, dela erfarenheter 

och åsikter samt använda portfolioverktyget som ett stöd i studierna. 
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 Lärare kan: publicera meddelanden till studenter och kollegor, publicera kursplaner, 

tider för möten, föreläsningar och andra dokument som skall vara tillgängliga. 

Ytterligare är det möjligt att skapa utvärderingar och tester som kan rättas 

automatiskt i Fronter. Det är också en fördel att alltid ha uppdaterad information om 

studenter och möjlighet till att följa upp studenternas portfolio.   
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I Fronter finns det också ett supportrum där du kan ställa frågor samt ta del av material i 

form av manualer och instruktionsfilmer. Vi skapar kontinuerligt nytt material till stöd för 

användare. Du hittar detta under fliken ”Support” vänster på skärmen. Det finns även en 

länk som heter ”Hjälp”. Den hittar du på höger sida på skärmen genom att klicka på ditt 

namn och det är Fronters egen hjälpsida. 

 

Förutom schemalagda kurstillfällen erbjuder vi möjligheten att kontakta NGL-Centrum. Här 

står dörrarna öppna för praktisk handledning och support vare sig det gäller metodik, 

pedagogik för nätet eller handgrepp med specifika programvaror såsom: bildredigering, 

webb, multimedia etc. Vid dessa möten finns givetvis möjlighet att diskutera Fronter. 
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Hur fungerar Fronter? 

 

 

När du ska logga in i Fronter, öppna en webbläsare och skriv 

http://fronter.du.se eller www.du.se och logga på Fronter därifrån. Då kommer du till vår 

Fronter-portal där du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord. Det går även att 

logga in som gäst om du ännu inte har fått dessa uppgifter. 
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Vilka olika behörighetsnivåer finns det i Fronter? 

 

Det finns tre olika behörighetsnivåer i Fronter, dessa behörigheter är kopplade 

till vilken roll man har; gäst, student eller lärare. 

 

Läsa: (Gäst) 

Du har endast rätt att läsa innehåll som andra har bidragit med. Du är i praktiken en gäst i 

systemet och kan inte påverka innehållet.  

Skriva: (Student) 

Du kan bidra med eget innehåll, läsa innehåll som andra deltagare har bidragit med etc. Du 

kan också hämta dokument, publicera nyheter, vara med i diskussioner och så vidare.  

Radera: (Lärare) 

Radera är den högsta rättigheten vad gäller innehåll. Du kan läsa och skapa innehåll och 

dessutom ta bort det, också sådant som andra har bidragit med. 
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Vad är Idagsidan? 

 

 

När du loggat in i Fronter öppnar du vad som kallas Idagsidan som är ditt 

personliga rum. Här hittar du meddelanden från alla kurser, även kallade rum, 

som du är medlem (deltagare) i.  

 

Idagsidan  innehåller 

 Från alla rum du deltar i. De 10 senaste nyheterna syns, det kan finnas 

flera! Tryck på ”Visa allt” för att se andra aktuella nyheter. 

 Från alla rum du deltar i. 

 Visar de senaste diskussionsinläggen från alla rum som du deltar i. 

 Visar de tio nästkommande posterna i din kalender. 
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Vilka funktioner hittar jag  i huvudmenyerna? 

 

 

Högst upp i fönstret finns två olika menyrader, vi kallar dem här för den undre 

och den övre menyraden. 

 

Den undre menyraden 

I denna menyrad finns fliken ”Idag” . Oavsett var du är i Fronter leder den dig alltid tillbaka 

till startsidan i ditt personliga rum. Vid fliken ”Support” kan du bland annat hittar manualer 

och hjälpfilmer.  

 

 

Den övre menyraden 

Verktygen i den översta menyraden representerar ditt personliga rum. Bara du själv har 

tillgång till dessa verktyg. Det finns också ett verktyg som heter ”Ditt namn”.  För att ändra 

personliga uppgifter och lägga till en bild på dig själv klickar du på ditt namn. Då visas en sida 

där du kan fylla i personliga uppgifter som du vill ska vara synliga för andra.  

Mer om Fronter och de personliga verktygen hittar du i dokumentationen via länken Hjälp 

som är Fronters egen hjälp-sida. Denna länk finns också under ”ditt namn” 
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Under ”Personliga verktyg” hittar du: 

Kontakter   

I Sök kan du söka efter och sortera dina kontakter, vänner och kollegor. Du kan bara söka i 

de grupper som du har tillgång till. Du kan bara lägga till nya kontakter som redan är 

användare i Fronter. Du kan alltså inte lägga till externa kontakter. 

Kalender  

Med kalendern kan du hålla reda på dina möten, både privata och sådana som berör fler 

deltagare än dig själv. Du kan bjuda in andra Fronteranvändare till möten. Kalendern som du 

återfinner här är din privata kalender. Möten och annat som du lägger in i den visas inte i 

kalendern i ditt kursrum. Andra kan se de möten du bjudit in dem till. 

Mitt arkiv  

Mitt arkiv är ett personligt arkiv där du sparar filer och länkar. Filer och dokument 

organiseras i mappar. Det är bara du som har tillgång till Mitt arkiv. För att publicera 

material från Mitt arkiv till ditt kursrum kopierar du bara över det dit genom att bocka för 

objektet och välja knappen ”Kopiera”. Mitt arkiv kan ses som din personliga portfolio. 

Genvägar  

I Genvägar hittar du länkar till viktiga sidor såsom Connect, Videochat, manualer och så 

vidare. 
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Välj rum         

Under ”Rum” kan du se alla kursrum, du deltar i. Härifrån kan du klicka dig rakt in i det rum 

du önskar. Om du har tillgång till många rum kommer inte alla att få plats i området där 

rumsnamnen syns. Det finns då ett val ”Alla rum” längst till vänster.  

 

Om du trycker på ”Alla rum” kommer du till en sida som ser ut som bilden nedan.  

 

 

Vilka funktioner och verktyg finns i ett kursrum? 

 

Ett kursrum är kopplat till ett kurstillfälle. När du väljer det önskade kursrummet 

kommer du till kursens rum och dess idagsida. Där finns följande information: 
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Kursrummets ”Idagsida” 

Rum   

Här står kurstillfällets/rummets namn samt den aktuella kursens namn. 

Nyheter   

Här kan du som lärare lägga in nyheter. Nyheter är avgränsade i tid och du talar om hur 

länge nyheten skall vara en ”nyhet”. De 10 senaste nyheterna syns, det kan finnas flera! 

Tryck på ”Visa allt” för att se andra aktuella nyheter. 

Meddelanden   

Här kan det läggas in meddelanden från rummets ägare, lärare på kursen, administratörer 

samt eventuellt ett urval av studenter. Du klickar på ”Nytt meddelande” och får upp en liten 

texteditor som påminner om en light-version av Word. 

Inlägg   

Här ser du de fem senaste inläggen som gjorts i diskussionsforumet för kursen. 

Kalender   

Här kan du till exempel lägga upp schemat för kursen. De tio nästkommande posterna i 

kalendern kommer att listas. Du kan också bläddra i kalendern på egen hand. 

 

Verktygsmenyn i kursrummet 

Ett kursrum kan innehålla flera olika verktyg. När du har valt ett rum från rumsväljaren och 

hamnat i ett kursrum visas verktygen för det valda rummet i verktygslisten till vänster.   
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Nedan följer en presentation av de verktyg som finns i kursrummet. 

Startsida  

Under detta verktyg döljer sig kursens Idagsida.  Knappen leder alltid tillbaks till den aktuella 

kursens förstasida. 

Kursinfo  

Här kan du som lärare lägga in ett välkomstbrev, information om kursen, litteraturlista etc.  

Inför kursstart  

Här finns ett allmänt dokument som nya studenter kan vara hjälpa av, exempelvis finns det 

information om studier, boende, terminsstart, registrering och användarkonto för att nämna 

några exempel. 

Kursplan  

Denna länk hämtar den aktuella kursplanen för kursen från den externa webben. 

Deltagare  
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Under detta verktyg visas alla de studenter och lärare som är deltagare i kursrummet. Det är 

möjligt att skicka e-post till en eller flera deltagare.  Som standard visas en deltagarlista med 

namn, e-post. Telefonnummer är en uppgift som den enskilde deltagaren själv fyller i och 

väljer om det skall synas bland kontaktuppgifterna. Så här ser fliken Deltagarlista ut: 

 

Kontaktkort 

Bakom fliken kontaktkort hittar du en form av visitkort med kontaktinformation. Om 

deltagaren valt att lägga in sin bild under sina personliga inställningar har du möjlighet att se 

den här. För att ändra dina egna uppgifter, klicka på ditt namn på Fronters Idagsida eller på 

ditt namn i deltagarlistan. Därefter kan du redigera dina kontaktuppgifter. 
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Nyheter   

Under ”Nyheter” kan du som lärare publicera information om ändringar i schema, nya filer 

som har laddats upp etc. De 10 senaste nyheterna syns, det kan finnas flera! Tryck på ”Visa 

allt” för att se andra aktuella nyheter. 

Kursmaterial   

Under benämningen ”Kursmaterial” återfinns det verktyg som huvudsakligen används för att 

distribuera kursmaterial till studenterna i din kurs. Här kan du, andra lärare på kursen och 

även studenter i viss mån ladda upp dokument och filer. Här kan man även jobba med 

delade dokument, skapa länksamlingar och delta i diskussionsforum. Det här är ett snabbt 

och enkelt sätt att dela ut kursmaterial och ta emot studentmaterial.  

 

Inlämning  

I inlämningsmappar kan studenter lämna in betygsgrundande dokument, det kan röra sig om 

PM, labbrapporter, hemtentor och grupparbeten med mera.  I inlämningsmappar ser den 

enskilde studenten bara sina egna inlämningar medan läraren ser alla studenters arbeten. 

 

Portfolio  

Här kan lärare kontrollera alla deltagares aktiviteter. Studenter har bara tillgång till 

information om sina egna framsteg, såsom inlämningar i Fronter. Det går alltså inte att se 

någon annan students inlämning. 
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Forum  

Forum är ett diskussionsverktyg, både lärare och studenter kan starta diskussioner. Forumen 

fungerar så att någon går in och startar en diskussionstråd i någon fråga. När de övriga går in 

och kommenterar och gör inlägg bildas trådar. 

Det finns en fem olika typer av forum; Diskussion, Samtal, Debatt, Frågor och svar samt 

Brainstorm. De senaste inläggen från forumen syns även på Idagsidan. 

Kursutvärdering  

Här kan läraren ha lagt upp material för att utvärdera kursen. 

Videochat  

Denna länk leder till vår videochat. Välj vilken sal du vill ansluta till och logga in med ditt 

användarnamn och lösenord. 

Samtal  

Länken leder till vår e-mötesportal. Klicka på det rum du vill ansluta till. 
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Vilka funktioner och verktyg finns i ett programrum? 

 

Programrum är till för hela program och inte för enstaka kurser som 

kursrummen är. De ser ungefär ut som kursrummen men skiljer sig på några 

punkter, främst länkarna i väntermenyn. På programrummets startsida finns följande 

information: 

Rum   

Här står programmets namn. 

Nyheter   

Här publicerar du som är lärare nyheter som är viktiga för studenterna att ta del av. 

Nyheterna är tidsbegränsade och arkiveras när de blir inaktuella. De 10 senaste nyheterna 

syns, det kan finnas flera! Tryck på ”Visa allt” för att se andra aktuella nyheter. 

Meddelanden  

Här publicerar läraren meddelanden till studenterna. Meddelanden är inte avgränsade i tid 

utan finns där tills du plockar bort dem. 

Inlägg   

Här ser du de fem senaste inläggen som gjorts i diskussionsforumet för kursen. 

Länkar   

Här publiceras länkar som läraren anser vara bra att ha.  
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Verktygsmenyn i programrummet 

Ett programrum kan innehålla flera olika verktyg. När du har valt ett rum från rumsväljaren 

och hamnat i ett program visas verktygen för det valda rummet i verktygslisten till vänster.   

 

Nedan följer en presentation av de verktyg som finns i programrummet.  

Programrum  

Under detta verktyg döljer sig programmets Idagsida.  Knappen leder alltid tillbaks till 

programmets förstasida. 

Ny student?  

Här kanske du som lärare skrivit ett välkomstbrev samt lagt upp lite allmän information om 

programmet som är bra för studenterna att ta del av. 

Programinfo  

Här kan det finns ytterligare information om programmet. 
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Bra att veta  

Här finns ett allmänt dokument som nya studenter kan vara hjälpa av, exempelvis finns det 

information om studier, boende, terminsstart, registrering och användarkonto för att nämna 

några exempel. 

Nyheter  

Här finns det aktuella nyheter som rör programmet som du lägger upp till studenterna. De 

10 senaste nyheterna syns, det kan finnas flera! Tryck på ”Visa allt” för att se andra aktuella 

nyheter. 

Forum   

Forum är ett diskussionsverktyg, både lärare och studenter kan starta diskussioner. Forumen 

fungerar så att någon går in och startar en diskussionstråd i någon fråga. När de övriga går in 

och kommenterar och gör inlägg bildas trådar. 

Det finns en fem olika typer av forum; Diskussion, Samtal, Debatt, Frågor och svar samt 

Brainstorm.  

Programmaterial   

Här hittar du de dokument och filer som läraren har lagt upp och som är viktiga under 

programmets gång.  

Länkar  

Här kan du lägga upp länkar till olika webbsidor som kan vara bra för studenterna att känna 

till.  
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NGL Centrum 

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

mot synpunkter via e-post 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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