
VUF, oktober 2014 

Side 1 af 4 
 

Opgaveretning i fronter/Word  

Dette er en relativt hurtigt lavet guide til retning af en opgave i fronter, uden at skulle downloade opgaven, 

rette, og uploade den igen.  

1. Jeg har lagt et dokument i en afleveringsmappe, som altså er afleveret af mig selv, men kunne lige 

så vel være en kursist. Når jeg skal i gang med at rette, gør jeg flg. 

 vælger jeg pilen til venstre for dokumentet 

 vælger ’Kommentar’ nederst i den liste, som kommer frem. 

 

2. Frem kommer flg. billede, hvor jeg klikker på dokumentet 
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3. Det giver i mange browsere anledning til dette: 

 

4. Jeg gør som der står, kopierer linket i kassen under 1. (dvs. jeg trykker ”ctrl + c ” på mit tastatur) 

5. Vælger  ’Fortsæt’ 

6. Jeg åbner Word, da det er det program, som jeg ønsker at bruge til at rette opgaven i.  

7. Når Word er åbent, vælger jeg ’Filer’ og  ’Åbn’ (eller taster ”Ctrl + O ”), altså går i gang med at åbne 

et dokument.  

8. Der skal nu vælges hvilken fil der skal åbnes. Det gøres ved nederst på skærmet at indsætte 

cursoren i feltet med filnavn og taste ”ctrl + v” (eller højre-klikke og vælge ’Sæt ind’) 

9. Dernæst vælges ’Åbn’ 1 

 

  

                                                           
1
 I nogle browsere/på nogle computere lukker dokumentet direkte op i Word uden trin 4-9 
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10. Frem på skærmen kommer nu kursistens opgave. For at få lov at skrive i den, skal man evt. vælge 

’Aktivér redigering’ i den gule bjælke øverst på skærmen (hvis den er der). 

11. Når jeg retter, bruger jeg den automatiske funktion, hvor man kan følge sine ændringer. Dvs., alt 

hvad jeg laver i dokumentet optræder som rettelser. 

 

12. Jeg læser og kommenterer: 

 

13. Når jeg er færdig vælger jeg ’Gem’, eller taster ’Ctrl + S’ (IKKE noget med ’Gem som’) 

14. Det kommer en kasse eller to frem, som jeg siger ’ok’ til. Lukker dokumentet og vender tilbage til 

fronter. 
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15. Fronter ser ud, som da jeg forlod det, for at åbne filen i Word. Jeg skriver nu min kommentar, evt. 

karakter og  vælger om opgaven er godkendt. Vælg ’Gem’.  

16. Herefter vender fronter tilbage til listen med kursisternes opgaver. Vælg nu igen pilen til venstre for 

dokumentet, ’kommentar’, og dette billede kommer frem: 

 


