
 

 

 

 

 

 

Lathund för att skapa dokument i redigeraren 

Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters 

inbyggda textredigerare . Man kan även låta andra skriva och kommentera i det skapade 

dokumentet.  
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Hur skapar jag ett dokument som jag kan redigera med 

redigeraren i Fronter? 

 

 

Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare för att bygga upp dokument i 

styckeform. Man kan tillåta att andra skriver i och kommenterar dokumentet.  

Dokumentet har versionshantering vilket gör det möjligt att backa till en tidigare version 

(detta kan vara bra vid till exempel processkrivning). Man kan också infoga formaterad text, 

bilder och matematiska tecken i ett dokument. 

Börja med att logga in på Fronter och gå till det kursrum där du vill skapa dokumentet. När 

du är i kursrummet, klicka på ”Kursmaterial”. Gå till den mapp som du vill skapa dokumentet 

i. 

I verktygsfältet ovanför mapparna, klicka på ”Skapa” och välj sedan ”Dokument”.  
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I nästa steg väljer du om du vill arbeta med dokumentet i en grupp eller själv genom att välja 

mellan ”Fronterdokument, Flera författare” respektive ”Fronterdokument, En Författare”. 

Vi börjar med att beskriva ”Redigeraren, Flera författare”. 

Skriv in en titel på ditt dokument och välj 

 

Klicka på ”Spara” när du är klar. När du har klickat på ”Spara” får du upp en textredigerare 

där du kan skriva din text. 
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När du har skrivit klart klickar du ytterligare en gång på ”Spara” och ser då följande på 

skärmen. 
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När vi använder ”Fronterdokument, Flera författare” så är rutan ”Tillåt redigering” 

förkryssad som standard. Vill man att flera personer ska kunna redigera i samma textruta 

måste denna ruta vara förkryssad. Detta innebär att andra personer som har skrivrättigheter 

i kursrummet kan klicka ”Radera” och ”Redigera”. 

 

Hur infogar jag en kommentar till texten? 

 

 

Klickar man på ”Visa kommentarer” får man fram ”Ny kommentar” till höger 

och klickar man där så kan man ge kommentarer till det aktuella stycket. 
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Skriv en rubrik och en kommentar, klicka sedan på ”Spara” när du är klar. 

När ”Visa kommentarer” är förkryssad kan man se kommentaren under det som är skrivet i 

stycket. Man kan även lägga till en till kommentar genom att klicka på ”Ny kommentar” 

samt att man kan ”Svara”, ”Radera” eller ”Redigera” kommentaren, se bild nedan. 
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Kan jag låsa stycket så att andra inte kan skriva i texten? 

 

 

Klickar man på ”Lås alla stycken” så ser vi att hänglåsen stängs. Då går 

dokumentet inte att redigera. För att låsa upp dokumentet, bocka ur ”Lås alla 

stycken”. Vill du låsa upp ett enskilt stycke klickar du på hänglåset till höger i det aktuella 

stycket som du vill låsa upp. OBS! Det är bara den som har låst stycket som kan låsa upp det 

igen. 
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Hur gör jag för att skapa nytt stycke eller för att infoga bild eller 

uttryck? 

 

För att skapa ett nytt stycke klickar man på länken ”Nytt stycke”, då öppnas en 

textredigerare. I textredigeraren kan du formatera text samt lägga in länkar 

(både interna och externa).  

Vill du infoga en bild i ditt stycke, klicka på ”Infoga bild”. Bläddra efter önskad bild på din 

dator och avsluta med att klicka på ”Spara”. 

Behöver du infoga ett matematiskt tecken, klicka på ”Infoga uttryck”. Välj tecken och klicka 

på ”Spara” 

För att få hjälp om vad knapparna betyder, peka på dem med markören.  

 

 

För att spara ändringarna och återgå till dokumentets startsida, klicka på ”Spara”. 

Vill du återgå utan att spara, klicka på ”Avbryt”. 
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När du väljer ”Infoga uttryck” så kan det komma upp en dialogruta som frågar 

om du vill köra applikationen. Svara ”Kör”, så kommer en javaapplikation att 

starta och snart visas de matematiska tecknen som du kan välja att infoga. 

 

 

 

Hur gör jag för att skapa olika versioner av dokumentet? 

 

Du kan skapa nya versioner av dokumentet genom att klicka i rullgardinsmenyn 

”Version” och sedan välja ”Ny version”. Då kommer du sedan att se de olika 

versionerna längst ner i denna meny. Notera att du bara kan återgå till versioner som slutar 

på ”.0” (1.0, 2.0 o.s.v.).  
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Hur skapar jag ett dokument för bara en författare? 

 

 

Börja med att logga in på Fronter och gå till det kursrum där du vill skapa 

dokumentet. När du är i kursrummet, klicka på ”Kursmaterial”. Gå till den mapp 

som du vill skapa dokumentet i. 

I verktygsfältet ovanför mappinnehållet, klicka först på ”Skapa” och sedan på ”Dokument”. 

Välj ”Fronterdokument, En Författare”.  
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Klicka på ”Spara” när du är klar. Då får du upp en textredigerare där du kan skriva din text, 

se bild nedan. Vi ser då att ”Tillåt redigering” och ”Visa kommentarer” är förkryssade. 

Dessa val tillåter mig som författare att redigera och lämna kommentarer, ingen annan. 

”Öppna för kommentarer” är inte förkryssat och detta gör att dokumentet inte är synligt för 

andra användare. Vill du göra dokumentet synligt för andra, klicka då i rutan ”Öppna för 

kommentar”. 

 

I övrigt följer principerna för redigering, kommentarer och övrigt det som beskrivits ovan, för 

dokument med flera författare. 
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NGL-centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Studentmanualer: http://du.se/manualer 

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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