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Provverktyget i Fronter för lärare 

Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter.  
Rev: 2014-07-03 
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Skapa prov i Fronter 

För att skapa ett prov i Fronter, klicka på Kursmaterial i menyn till vänster. Skapa gärna en  
mapp där du därefter skapar provet.  

 
Klicka på Skapa och välj Prov. 
 

 

Skriv sedan in en rubrik och, om du vill, en beskrivning. Klicka sedan på Spara. 
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Disposition av provet 

Börja med en disposition av provet genom att skapa sidor. Det gör du genom att klicka på Ny 
sida. (För att kunna namnge sidorna måste fler än en sida skapas). Klicka på 
Redigera egenskaper för att eventuellt ändra egenskaper för sidan.  
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Klicka Spara. Upprepa för antalet sidor. I exemplet nedan har vi tre sidor. Fördelen med att dela 
upp provet i sidor är att så fort studenten går till en annan sida så sparas det som är skrivet.  

Visa slumpvis valda frågor - Gör att frågorna kommer i olika ordning. Notera dock att 
sidorna kommer i rätt ordning. Denna inställning blandar bara frågorna per sida. Det går att 
välja på alla frågor eller bara vissa. 
 

 
 

Skapa frågor 

Du ska nu börja skapa provet. 
Klicka på den sida där du vill ha 
frågorna. Välj vilken typ av 
fråga du vill ha bland 
kategorierna till vänster. I 
exemplet nedan har 
Envalsfråga valts:  
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Klicka på pennsymbolen till höger för att skriva själva frågan eller redigera en befintlig. 
 
 

 
 
 

 
I rutan för frågetext kan ett verktygsfält visas 
genom att klicka på pilen i högra hörnet, där 
fler redigeringsmöjligheter finns (se bild 
nästa sida).  

Klicka på för att infoga ytterligare 
svarsalternativ.   
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Fråga - Du kan antingen välja 
att skriva en allmän rubrik som 
Fråga nr 1 eller en direkt fråga 
som Vilken är världens längsta flod 
enligt NE?  
Till den allmänna frågan kan du 
skriva en frågetext där du 
utförligt kan beskriva frågan, 
lägga in text, bilder och länkar 
med mera.  

Automatisk rättning 
Om provet ska rättas 
automatiskt behöver du bocka 
för vilket av svarsalternativen 
som är det rätta.  
Kryssa i rutan under Rätt. Fyll 
även i antalet poäng. Som 
standard är rätt ett poäng och fel 
noll. Det går att sätta negativa 
poäng (ex: -1) för fel svar men 
då är det bra om du har ett 
svarsalternativ av typen ”Inget 

svar” så att studenten inte riskerar minuspoäng. Decimaler går bra att använda. Använd då punkt 
(.) eller kommatecken (,).  

Tecknet  till höger om varje svarsalternativ gör det möjligt att snabbt radera ett 
svarsalternativ.  
Klicka Spara och fortsätt på nästa fråga.  
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Frågesort 
Det finns ett antal olika svarsalternativ som man kan välja mellan när man skapar frågor:  

Envalsfråga 
Ex: Vilket grundämne har 
högst densitet i fast form? 

Studenten kan välja endast ett av flera 
svarsalternativ 

Rullgardinsmeny Liknande som envalsfråga, men 
svarsalternativen presenteras i en utfallande 
meny i stället. Endast ett svar är korrekt 

Ja/Nej 
Ex: Ställer man fram klockan 
på våren då det blir 
sommartid? 

Frågan kan endast besvaras med antingen Ja 
eller Nej 

Flervalsfråga 
Ex: Vilka av följande orter 
eller städer ligger i Dalarna? 

Studenten kan välja ett, inget eller flera 
svarsalternativ 

Liten textruta 
Ex: Det krävs sju av nio rätt för 
betyget VG. Lycka till!  

Passar för kortare svar som är ett eller flera 
ord 

Stor textruta 
Ex: Beskriv muskelarbetet i 
höftlederna vid uppresning från 
en stol 

Lämplig om du vill ha en eller flera meningar 
till svar 

Matchande 
Ex: Matcha följande svenska 
ord med den engelska 
översättningen: 

Används för att matcha ord med fraser eller 
ord 
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Infoga media 
Du kan även infoga en textruta med länkar eller andra 
objekt som ljudfiler, inbäddade YouTube-klipp etc. 
Det skulle kunna vara en instruktion inför provet eller 
liknande. Ex Det krävs sju av nio rätt för betyget VG. 

Lycka till!  
 

 

Hämta frågor – importera från annat prov 

Om du vill importera frågor från ett annat prov så 

kan du klicka på Hämta frågor. Se till att välja vilken sida i provet där du vill infoga frågorna.  

 

I detta exempel väljer vi Från prov. 

De olika alternativen innebär:  

Från prov – Importera frågor från ett annat prov. Denna är lättast och rekommenderas. 
Importera – Hämta en fil från din dator med frågor. Notera att det krävs att frågorna är rätt 
formaterade.  
Från frågedatabas – Går inte att välja 
Hämta slumpvis från frågedatabas – Fungerar som Från prov 
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Välj sedan var provet ligger. Om det inte ligger i samma rum så klicka på den svarta triangeln till 
höger om rumsnamnet och därefter Mer i menyn för att visa fler rum.  

 
När du valt rätt rum, klicka på Kursmaterial 
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Välj sedan den mapp där provet ligger:  

  
Klicka sedan på provet:
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Kryssa i rutorna till vänster om de frågor du vill ha. Klicka sedan på Hämta frågor. Tips! Vill du 
ha med alla frågor; Kryssa i rutan till vänster om Rubrik:  

 
Ändra ordning på frågorna 

 

Med pilarna till vänster om respektive fråga kan du byta 

ordning på frågorna genom att flytta en fråga uppåt eller 

neråt.  
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Inställningar för provet 

Allmänt 

Under fliken Inställningar – Allmänt ställer du sedan in om provet ska rättas automatiskt:  

 
 
Aktivera provet – Innebär att studenterna kan göra provet. Den är inte ikryssad som standard 
vilket innebär att du själv måste aktivera provet. 
Anpassa öppettiden – Anger vilken tid som provet är öppet. Ange en starttid och en sluttid. Vill 
du begränsa hur länge en student kan göra provet så är det under Inlämning  se nedan.  
Anonymt prov – Om studentens namn ska vara dolt. Nej är lämpligt för examinerande 
uppgifter. Ja är lämpligt för utvärderingar. 
Hur ska provet rättas? – Ange om Fronter ska rätta provet eller om du ska göra det manuellt. 
Öppna i nytt fönster – Innebär att provet öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren1.  

  

                                                           
1
 Exempel på webbläsare är Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. 
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Inlämning 

 
Automatisk numrering - Ger frågorna nummer (1, 2, 3 o.s.v.) 
Period – Inställningar för tid 

 Begränsa tiden för provet – Ställ in ett begränsat antal timmar och minuter som 

studenten får genomföra hela provet på. Studenten ser följande bild i början av 

testet:  

 
 Visa nedräkning – Visar hur mycket tid studenten har på sig och hur lång tid som har 

gått enligt nedan:  
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 Aktivera varning – När ett visst antal minuter återstår får studenten upp en 

varningsruta: 

 

Försök - Bestäm antalet tillåtna försök – Reglerar hur många gånger studenten kan göra 
provet.  

 Endast ett försök eller  

 Flera försök 

o Obegränsat antal försök eller  

o Sätt till max [    ] försök. Skriv ett visst antal (tex. 3) i rutan. 

o Begränsa tiden mellan försök – Reglerar hur många dagar som måste gå 

innan studenten får göra om provet. 

 
  

mailto:support@du.se


    E-post: support@du.se 

    Telefon: 023 – 77 88 88 

 

17 

Vad ska visas när studenten gjort klart provet? 
Under fliken Inställningar och Respons finns:  

 
Respons efter slutförande – Inställningar för vad studenten ser direkt efter att den är klar med 
provet. 

 Visa automatiskt respons efter slutförande – Studenten får feedback direkt efter 

provet. 

o Visa korrekta svar – Studenten ser vilka svar som är rätt om det har angetts. 

o Visa max och min värde – Studenten får reda på maximala och minimala antalet 

poäng på en fråga. Detta bör skrivas direkt i frågan. 

o Visa svar med resultat och sammanfattning – Studenten ser hur många poäng 

den fick samt vad den svarade på varje fråga. 

o Visa resultat i procent - Hur många procent rätt studenten fick. 

mailto:support@du.se


    E-post: support@du.se 

    Telefon: 023 – 77 88 88 

 

18 

 Justera för negativa värden – Är den förkryssad så utgår Fronter från att 

0 poäng är minimum när den beräknas procent. 

På bilden nedan gav svaret ”Barcelona” minus 2 poäng och ”Madrid” plus 

2 poäng. Studenten svarade ”Palma de Mallorca” och fick 0 poäng. På en 

skala från -2 till +2 blir 0 poäng 50 %. 

 

o Visa anpassat pop-up meddelande – En text som visas för studenter efter 

inlämning. Skriv den i rutan. 

Respons i portfolio – Inställningar för vad studenten ser i Portfolio2 efter  att den är klar med 
provet. 

 Visa detta prov i portfolio – Om det ska synas eller ej.  

o Gör bedömning tillgänglig när: - Vi har inte hittat någon skillnad på dessa två 

alternativ. 

 Bedömd ( Standard ) eller 

 Publicerad.  

Välj vilket resultat som skall visas när flera svar finns – Om studenten har gjort 
provet flera gånger går det att välja på vilket av dem som ska synas.  

 Första – visar resultatet från första genomförda försöket 

 Sista – visar resultatet från sista genomförda försöket 

 Bästa – visar resultatet från det försök där studenten fick högst poäng.  

                                                           
2
 Portfolio hittar du till vänster i kursrummet.  
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Avancerat 
Under fliken Inställningar och länken Avancerat: 

 
Kopierar:  
När provet kopieras: 

 Kopiera (Standard) – När du kopierar provet så är det ett helt nytt prov du får. 

 Skapa en länk till det här provet (kopierade objekt kan inte raderas) – När du 

kopierar provet får du bara en länk till det gamla. Bra om du vill ha provet på två, eller 

fler, platser i Fronter. Inte så vanligt. 
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Förhandsgranska provet: 

 
 

Under fliken Förhandsgranska ser du provet precis som dina studenter kommer att se det. 
Skillnaden är att dina studenter har en knapp för att lämna in provet. Här kan du även aktivera 
provet och avsluta redigeringsläget på Aktivera och avsluta 
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Översikt över studenternas prov 

 
 

Under fliken Statistik hittar du statistik över de studenter som har gjort provet. Klicka på 
studentens namn för detaljerad information över svar m.m.  
Klicka på Översikt eller Diagram för få en översikt per fråga. Då ser du vad alla studenter har 
svarat på en viss fråga. 
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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 e-post på adressen support@du.se.  
Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/lararmanualer 
Vill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/ngl 
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