
 

 

 

 

 

Hur loggar jag in i Fronter och var hittar jag mitt kursrum? 

Denna manual beskriver hur du loggar in i Fronter och var du hittar ditt kursrum.  
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Hur loggar jag in i Fronter? 

 

 

När du ska logga in i Fronter, öppna en webbläsare, gå till www.du.se och klicka 

på ikonen ”Fronter” som du hittar långt upp till höger på skärmen. Då kommer 

du till inloggningen 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 men då kan du inte ta del av 

all information som finns i kursrummen. 
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Hur hittar jag mitt kursrum i Fronter? 

 

 

När du loggat in i Fronter kommer du först till ditt personliga rum. Denna 

förstasida kallas Idagsidan, här hittar du meddelanden från alla kurser, även 

kallade rum, som du är medlem (deltagare) i. Allt innehåll presenteras i den stora vita 

innehållsytan i mitten av Fronter. 

För att gå till ett visst rum, klicka på ”Rum”. Då visas 20 stycken rum. Hittar du inte det rum 

du vill gå till där, klicka på ”Alla rum” som finns under ”Rum”.  Då visas en lista med alla rum 

som du har tillgång till. 

Klicka på det rum som du vill komma till. 
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NGL-centrum 

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

emot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Studentmanualer: http://du.se/manualer 

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