
Vejledning til hvordan en gruppe elever/kursister afleverer en opgave i Fronter. 
 
1. Gruppen skriver deres opgave (oftest i Word) og gemmer den på harddisken på den pc’er 

som skal bruges ved afleveringen. 
2. Gå så ind i Fronter og find den afleveringsmappe som opgaven skal afleveres i. 
3. Klik her på Upload fil. 

 
 

 
4. Så får I følgende, hvor feltet Filnavn er blankt fra starten . 

 
I dette vindue skal I klikke på Tilpas brugere og så på Gruppe aflevering. 
Så får I en liste (med rullepile i højre side) med navne på alle de personer, der har skrivead-
gang i rummet.. 
I denne liste sætter I hak ud for hver enkelt af gruppens medlemmer. 
Dernæst klikker I på Gennemse (evt. er det nødvendigt at rulle op til toppen af vinduet for at 
kunne se Gennemse). 
Find nu filen (=jeres opgave, der skal afleveres) på pc’ens harddisk og dobbeltklik på nav-
net, når I har fundet den. (I kan også lave et enkelt klik og derefter klikke på Åbn). Så kom-
mer filens sti (dvs. placering på jeres pc’er) til at stå i feltet Filnavn. 
Udfyld nu feltet Titel på en måde, så det er helt klart for vejlederen hvad der er afleveret og 
af hvem (aftal hvad der skal stå med vejlederen). 
Til sidst sætter I et hak ud for Åbn i nyt vindue, hvorefter I ”ruller” helt ned til bunden af li-
sten og klikker på Gem. 



5. Når filen er ”upload-et” (kan tage lidt tid), viser Fronter følgende billede: 

 
 
I eksemplet kan man nu se, at K1 har afleveret Opgave fra k1 og k20 som en Gruppe afleve-
ring. Dette billede er altså kursistens kvittering for at opgaven er afleveret. 
 

6. Hvis ejeren af rummet (dvs. oftest holdets lærer) nu går ind i den pågældende afleverings-
mappe, fås følgende: 

Her kan læreren se at k1 har afleveret Opgave fra k1 og k20  (og at k2 endnu ikke har afle-
veret). Det røde flag betyder at læreren endnu ikke har læst opgaven. 
Læreren kan nu sætte hak  i feltet ud for filen og klikke på Ret og bedøm. 
 

7. Læreren kan nu se, at det er en gruppe med kursisterne k20 og k1  

Læreren klikker nu på filnavnet hvorefter Word åbner og henter opgaven. 
Så kan læreren lave sine kommentarer og eller rettelser i selve opgaven. 
Når det er gjort, lukkes Word og læreren bliver spurgt om han/hun vil gemme. Svar ja. 
(Hvis man klikker på Gem i Wordvinduet før man lukker Word, bliver man ikke spurgt). 
Den rettede opgave bliver nu gemt i Fronter og man (dvs. læreren) kommer tilbage til Fron-
tervinduet Ret og bedøm . 
 
 
 
 



8. I dette vindue kan læreren 
- skrive kommentarer 
- give karakter 
- godkende opgaven 
  (eller ikke godkende) 
 
 
Bemærk 
at den Wordfil der nu ligger i 
dette vindue, er den rettede 
og kommenterede fil. 
 
 
Når læreren har skrevet kommentarer og bedømt afsluttes ved at klikke på Gem. 
 

9. Læreren kommer nu tilbage til vinduet fra før: 

Det røde flag er væk og det grønne symbol viser at opgaven er godkendt. 
 

10. Når kursisten (k20 eller k1) efterfølgende går ind i afleveringsmappen kan de (og ikke de 
andre kursister) se at deres opgave er godkendt (det grønne symbol). 

 
11.  Sætter kursisten hak i feltet ud for sit navn og klikker på Ret og bedøm får kursisten nu føl-

gende Frontervindue: 

Her kan kursisten se lærerens kommentarer (jvf. pkt.8) og karakteren -  og hvis man klikker 
på filen ud for Kommenter kopi åbnes Word med den af læreren rettede opgave. 
NB!! Hvis læreren har rettet vha. Word’s kommentarfunktion skal kursisten muligvis 
klikke på Vis > Vis kommentarer (i Wordvinduet) for at kunne se kommentarerne. 


