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Logga in på Moodle 
 
Logga in på adressen moodle.abo.fi. 
 
Till Moodle kommer man även genom att på ÅA:s intra http://intra.abo.fi gå till 
Verktyg, klicka på Edit och söka fram Moodle och spara för framtiden. 
 
 

  
 
 
 

  

 
 

Klicka på HAKA Login 

Om du är ÅA-studerande eller –
personal, välj Åbo Akademi University.  
Studerande/personal vid andra 
högskolor kan välja sin egen högskola. 
 
Klicka för Remember selection.... 

http://moodle.abo.fi/
http://intra.abo.fi/
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Problem? 
Om du tidigare varit inloggad med ett annat användarnamn/via en annan 
högskola och du automatiskt loggas in med det namnet, töm cachen i dina 
webbläsare, så kommer du åt att välja Åbo Akademi vid inloggningen. Se 
https://www.fvsu.edu/how-to-clear-your-browser-cache/  
 
Om det inte löser problemet, kontakta helpdesk@abo.fi  

Ange ditt abo.fi-
användarnamn (dvs. 
kortnamnet utan @abo.fi) + 
lösenordet 

Klicka för Do not ask me again. 
Klicka sedan på Accept 

https://www.fvsu.edu/how-to-clear-your-browser-cache/
mailto:helpdesk@abo.fi
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Registrering på kurs i Moodle 
 
OBS! 
1) Fastän du anmält dig till kursen i Peppi måste du också registrera dig på  
den i Moodle för att komma åt kursmaterialet!  
2) Läraren måste också öppna kursen (vanligen meddelar läraren när/att den är 
tillgänglig för registrering) 
Registrering kan göras på följande sätt: 

- läraren registrerar dig i Moodle (se alternativ 1 nedan) 
- du söker fram kursen i Moodle och skriver sedan in den kursnyckel läraren 

har gett dig - alla kurser har inte kursnyckel så då söker du endast fram 
kursen (se alternativ 2 nedan) 

- du får direktlänk till kursen + ev. kursnyckel av läraren (se slutet på 
alternativ 2 nedan) 

 
 
Alternativ 1 – du är registrerad på en kurs i Moodle: 
 
Om läraren har registrerat dig på en kurs kommer du till en sida där alla kurser 
du är registrerad på listas – klicka på namnet på den kurs du vill gå in på. 
 
Du kan också 1) markera kurser som är aktuella som favoriter....  

 
 
... och sedan 2) välja Favoriter i drop-down t.v. så hittar du snabbt aktuella 
kurser. 

 
 
 
  
  

2 

1 



elarande@abo.fi, 18.8.2022  

4 
 

Alternativ 2 – du har en kursnyckel och ska registrera dig själv på 
en kurs:  
 
Om läraren har gett en kursnyckel och du ska registrera dig på en specifik kurs, 
kommer du efter inloggningen till en vy som ser ut så här. 
 

 
 

 
 
 
Då öppnas sidan där du fyller i (del av) kursnamnet i Sök kurser-rutan och 
klickar Gå (eller sök fram kursen under resp. fakultet/enhet): 

 
 
Om du inte hittar kurs, kontakta din lärare! (Hen har antagligen inte 
ännu öppnat kursen för studenter)  

Klicka Sök kurser 
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Klicka på kursnamnet – kontrollera att du väljer rätt kurs, det kan finnas flera 
med samma namn: 

  
 
 
varefter det öppnar sig en vy där du kan fylla i kursnyckel: 
(Om du fick direktlänk till kursen av läraren kommer du direkt till den 
här vyn) 
 

 
 
 
Du kommer nu in på kurshemsidan. 
 
 
Nästa gång du går in på kursen behöver du inte använda kursnyckeln utan klickar endast 
på kursnamnet i listan över dina kurser (se alternativ 1 ovan). 
 

Då du hittat rätt kurs, klicka på 
kursnamnet och fyll vid behov i 
den kursnyckel som du fått av 
läraren. Klicka på Registrera 
mig 
 


