
 

Frontermanual 
för studerande vid Forum Ystad 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thomas Pihl 2013



 1 

 

 
 

Innehåll 
 

Fronter ........................................................................................ 2 

Inloggning................................................................................... 2 

Komplettera användaruppgifter .................................................. 4 

Anpassa Min sida ....................................................................... 5 

Verktygen på Min sida ............................................................... 6 

Notiser & E-post ......................................................................... 7 

Fronter Instant Messenger .......................................................... 8 

Klassrummen i Fronter ............................................................... 9 

Verktyg i klassrummet ............................................................... 10 

Arkivet i klassrummet ................................................................ 11 

Inlämning i klassrummet ............................................................ 12 

Portfolio i klassrummet .............................................................. 14 



 2 

Fronter 

Fronter är en lärplattform, där du kan kontakta lärare och studerande, få information om dina 
kurser, hämta uppgifter och lämna in färdiga uppgifter.  

Fronter är tillgängligt över Internet, vilket innebär att du kan använda den från vilken dator 
som helst med Internetuppkoppling. 

Den här manualen beskriver grundläggande funktioner på Fronter. Fronter kan användas på 
många olika sätt. Det kan därför skilja sig åt både vad gäller utseende och funktioner 
beroende på vilka kurser du läser.  

 

Inloggning 

För att komma till Fronter använder du Internet Explorer eller annan webläsare. Skriv in 
följande adress i adressfältet: http://fronter.com/forumystad/ 

 

 

 

Den första sidan du kommer till är inloggningssidan. Här ska du skriva in det användarnamn 
och lösenord som du har fått i receptionen. Du har samma användarnamn och lösenord på 
Fronter som till datorerna på Forum. Tänk på att lösenordet måste vara exakt rätt!  

 

Avsluta genom att klicka på Logga in 
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Du kommer nu till din egen startsida som ser ut så här: 

 

 

I Fronter kallas denna sida för Min sida. Du kan alltid komma tillbaka till denna sida genom 
att klicka på fliken Min Sida uppe till vänster i Fronters menyrad. 
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Komplettera användaruppgifter 
 

Varje kurs på Forum Ystad har sitt eget ”klassrum” på Fronter och läraren bestämmer vem 
som har tillgång till klassrummen. Du bjuds in till (får tillgång till) dina kursers klassrum av 
din lärare.  

 

 

Det första du ska göra är att kontrollera dina uppgifter. Klicka på ditt användarnamn så 
kommer du till denna sida: 

 

Ditt för- och efternamn är redan ifyllt och du har också fått en e-post adress automatiskt 
(Ändra inte denna!). Du får gärna fylla i övrig information också, men det är frivilligt.  

Om du vill kan du lägga in en bild på dig själv. Detta gör du genom att klicka på länken 
Redigera bild och sedan välja en bild som du har sparad på din dator. 

När du är färdig klickar du på Spara-knappen som finns längst ner på sidan, så kommer du 
tillbaka till Min sida. 

Tips! Om du vill ändra utseendet på din Fronter sida så scrolla ner till Personliga 
inställningar, ändra Design från Classic till Play.  

 

 

Klicka på ditt namn för att ändra/lägga 
till dina uppgifter 
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Anpassa Min sida 
 

Du kan anpassa Min sida, d.v.s. välja vad som ska visas och hur det ska visas på sidan. Detta 
gör du genom att klicka på länken Anpassa uppe till höger på Min sida.  

 

 

Rutorna med information på Min sida kallas för verktyg. Dessa verktyg samlar information 
från t.ex. klassrum och visar den på ett översiktligt sätt. Genom att anpassa vilka verktyg 
(vilken information) som ska visas på Min sida kan du snabbt få en överblick över den 
information som berör dig, direkt när du loggar in, i stället för att behöva kolla på flera olika 
ställen.  

 

 

Du kan välja vilken layout du vill använda, d.v.s. hur många område du vill ha samt vilka 
verktyg som ska visas i respektive område. 

För att ta bort ett verktyg klickar du i den lilla rutan till vänster om verktyget och klickar sen 
på Ta bort. För att lägga till ett verktyg klickar du på länken Nytt verktyg till höger på sidan.  

När du är färdig klickar du på Min sida. Prova dig fram, det går alltid att ändra tillbaka om du 
inte blir nöjd. 

Klicka på Anpassa 

Här väljer du vilken 
layout du vill använda 

Här väljer du de verktyg du 
vill ha i respektive område 



 6 

Verktygen på Min Sida 

 

Vilka verktyg ska du då välja att visa? Det väljer du själv, men kolla gärna med dina lärare 
vad de rekommenderar.  

Några tips: Jag brukar rekommendera mina elever att visa E-post, Notiser och Meddelande 
för att inte missa någon information. Visar du Dokument får du reda på om läraren lägger in 
nytt material i klassrummen och Kalender är också bra för att få reda på t.ex. 
schemaändringar. 

 

Detta verktyg visar om det har lagts in några nya dokument i de klassrum du är deltagare i. 

 

Här kan du hantera ditt E-post konto. 

 

Visar alla dina möten. 

 

Visar de senaste länkarna i de klassrum du deltar i. 

 

Visar de senaste meddelandena från de klassrum du deltar i. 

 

Visar de senaste notiser du har mottagit. 

 

Visar inlämningsuppgifter med datum och nedräkning från alla klassrum du deltar i. 
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Notiser & E-post 

 

Notiser i Fronter fungerar på samma sätt som e-post, men du kan bara skicka Notiser inom 
Fronter, d.v.s. till lärare och studerande på Forum Ystad. 

Under Personliga verktyg hittar du Notiser. Här hanterar du dina notiser och e-post. 

  

När du öppnar denna sida ser du innehållet i din e-post Inkorg. Notiser och e-post har separata 
inkorgar. Om du vill läsa en mottagen e-post eller notis så klickar du på ärenderaden på 
meddelandet. Vill du svara klickar du på Svara-knappen, skriver in ditt svar och trycker sen 
på Skicka.  

Klicka här för att komma 
till dina Notiser 

Klicka här för att 
skriva en ny Notis 
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Fronter Instant Messenger 

 

Med Fronter Instant Messenger (FIM) kan du kommunicera (chatta/skicka meddelande) direkt 
med lärare och studerande som är inloggade på Fronter. 

 

Om du klickar på texten (Online) öppnas en flik med en lista över vem som är inloggad.  

Vill du skicka ett meddelande till någon dubbelklickar du på deras namn, så öppnas ett fönster 
där du kan skriva ditt meddelande. Avsluta med Retur så skickas meddelandet. 

Klicka här för att öppna 
Fronter Instant Messenger 

Övriga inloggade personer. Dubbelklicka 
på ett namn för att starta en konversation. 
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Klassrummen i Fronter 

 

Varje kurs på Forum Ystad har sitt eget ”klassrum” på Fronter och läraren bestämmer vem 
som har tillgång till klassrummen. Du bjuds in till (får tillgång till) dina kursers klassrum av 
din lärare. 

 

Välj vilket rum du vill till från listan. Den första sida som visas kallas för rummets Idag-sida 
och ser ut till exempel så här: 

 

 
Innehållet i klassrummen kan skilja sig från kurs till kurs beroende på vilka verktyg läraren 
har valt att använda. På detta rummets Idag-sida finns en kort presentation av kursen, en 
kalender och en ruta med plats för meddelande till kursdeltagarna. Om du har valt att visa 
Meddelande på Min sida kommer dessa meddelande automatiskt att visas där. 

Klicka här för att se en 
lista över tillgängliga 
klassrum och välj 
sedan vilket rum du 
vill komma till. 
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Verktyg i klassrummet 

 
 
 

Tar dig tillbaka till rummets Idag-sida. 

Här kan du se samtliga deltagare i rummet, både 
studerande och lärare. Du kan också skicka e-post och 
Notiser till dem. 

I Arkivet hittar du information om kursen och uppgifter 
som du kan hämta. 

I Inlämningsmappen lämnar du in lösta uppgifter. 

Här har du en sammanställning över dina inlämningar 
och prov. 

Här finner du nyttiga Internet-länkar. 

Här finns prov som du gör via Fronter. 
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Arkivet i klassrummet 
 
I arkivet finns dokument som hör till kursen. Om du vill titta på ett dokument klickar du på 
namnet så öppnas dokumentet i ett nytt fönster. 
 

 
 
 
Om du vill spara ett dokument så högerklicka på det och välj Spara mål som… i snabb-
menyn. Välj sedan var du vill spara dokumentet. 
 

 
 
 
 

Klicka på dokumentets namn för 
att öppna det. 

Högerklicka på dokumentet 
och välj Spara mål som… för 
att spara det på din dator. 
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Inlämning i klassrummet 

De uppgifter som du har gjort ska lämnas in i Inlämningsverktyget i klassrummet. Du skapar 
de dokument och andra filer som din uppgift kräver och sparar dem på din dator. När du är 
klar går du in i klassrummet och klickar på Inlämning.  

 

 

 

Inlämningsverktyget är oftast uppdelat på olika mappar för olika delar av kursen. Öppna rätt 
mapp genom att klicka på den.  

 

 

Klicka på länken Överför fil. 

 

På nästa sida klickar du på Bläddra och letar upp filen som ska överföras d.v.s. det dokument 
som du sparat på din dator. 

Klicka på den mapp som din 
inlämningsuppgift hör till för att 
öppna mappen. 

Klicka på Överför fil 
för att välja den fil 
som ska lämnas in. 

Klicka på bläddra för att leta upp den 
fil som ska lämnas in. 



 13 

 

 

När du valt ditt dokument står namnet i rubrikfältet. Om du vill skriva en kommentar till din 
inlämning kan du göra det i rutan Ev. kommentarer. Avsluta genom att klicka på Spara. 

 

 

 

Nu finns dokumentet i Inlämningsmappen! 

Din lärare kommer nu att titta på din inlämningsuppgift för att kommentera och eventuellt 
betygsätta den.  

Om du vill se lärarens bedömning så kan du använda Inlämningsverktyget, men nackdelen är 
att du måste titta i alla mappar för att se samtliga inlämningar. Det finns ett verktyg som heter 
Portfolio som gör detta mycket enklare. 

Namnet på dokumentet du valt står 
här. 

Klicka på Spara för att avsluta. 

Lägg till eventuell kommentar här. 
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Portfolio i klassrummet 
 

Om du vill kolla dina inlämningar och vilka kommentarer din lärare gjort så väljer du 
Portfolio. Här kan du se en sammanställning över alla dina inlämningsuppgifter och prov. 

 

 

 

 

För att du ska kunna se lärarens kommentarer måste du klicka i rutan längst uppe där det står 
Visa detaljer. 

Under Inlämning visas en sammanställning över dina inlämningsuppgifter. Här kan du läsa 
lärarens kommentar, omdöme och inlämningsuppgiftens status. En bock betyder godkänd, 
kryss betyder ej godkänd, en pil uppåt betyder att uppgifter kräver komplettering och tre 
ringar betyder att uppgiften inte är granskad. 

 

Klicka här för att visa kommentarer. 

Godkänd uppgift 

Ej godkänd uppgift 

Ej granskad uppgift 

Ej slutförd, kräver 
komplettering 


