Skapa lösenord till Eduroam
Denna guide hjälper dig att skaffa nytt lösenord till det trådlösa nätverket Eduroam. Du kan
inte använda din vanliga mail och ditt vanliga lösenord för Eduroam.

1. Googla "eduroam linköping"
Välj träffen "Trådlöst nätverk - Eduroam - linkoping.se"
2. Välj "Skapa lösenord till Eduroam"
3. Logga in med ditt användarnamn och vanliga lösenord
Du måste nu logga in med ditt användarnamn i skolan, alltså allt framför
@edu.linkoping.se, exempelvis grigol419.
4. Scrolla ned och välj "Nytt lösenord"
Du kommer nu till en sida med regler för användande av eduroam. Scrolla ned till
slutet och tryck på knappen "Nytt lösenord".
5. Scrolla ned och skriv av eller ta en skärmbild
Emailen som är ditt användarnamn är inte samma som din skolmail då inget edu
finns med i den, exempelvis grigol419@linkoping.se.
Lösenordet är alltid 8 små bokstäver, exempelvis ganltorv.
Du kan inte ändra ditt lösenord. Glömmer du bort lösenordet så får du börja om och
skapa ett nytt.
Du kan använda nätverket eduroam på alla dina enheter, exempelvis både
Chromebook och telefon. Du ska inte använda LKVisitor alls utan alltid eduroam.

Ansluta CB till Eduroam
1. Klicka på symbolen för trådlöst nätverk
Du hittar den i nedre högra hörnet av skärmen
2. Välj eduroam
3. Kontrollera att de automatiska inställningarna är rätt
EAP-metod:
PEAP
Autentisering:
MSCHAPv2
Server CA-certifikat: Kontrollera inte
4. Skriv in din eduroam-mail i fältet identitet
Exempelvis grigol419@linkoping.se
5. Skriv in ditt eduroam-lösenord i fältet lösenord
Exempelvis ganltorv
6. Låt övriga inställningar vara och klicka Anslut

Vanliga fel med eduroam
Jag kommer inte ihåg mitt vanliga lösenord till mitt skolkonto
1. Gå till expeditionen och be dem hjälpa dig skaffa ett nytt lösenord.
Jag kommer inte ihåg mitt lösenord till eduroam
1. Skapa ett nytt enligt guiden.
Jag får fel vid inloggning. Chromebooken säger att användarnamn eller lösenord är inte rätt.
1. Du stavar fel eller slinter på tangentbordet.
Försök igen.
2. Du skriver din email med @edu.linkoping.se istället för @linkoping.se
Försök igen.
3. Du använder ditt vanliga lösenord till din CB.
Använd ditt eduroam-lösenord som består av 8 små bokstäver.

