
Fronter 19 snabbguide för administratörer 
I Fronter 19 har vi gjort det enklare att administrera systemet. Om du tidigare har administrerat Fronter 

kommer du troligen uppleva att du i Fronter 19 lägger mindre tid på administration. Det är dock några 

skillnader och den här snabbguiden tar upp de viktigaste: 

• Administratörsroller 

• Strukturen (Hierarkier) 

• Användarhantering 

• Kurshantering 

• Bedömningsinställningar 

 

Administratörsroller 
Fronter 19 har två administratörsroller, Systemadministratör och Administratör. Inställningar för vad 

dessa roller kan administrera ställs in under Profiler. Läs mer om Profiler längre fram i guiden. 

OBS! Alla administratörer har en länk i toppmenyn: Administratör. 

 

Systemadministratör 
Systemadministratör har det övergripande ansvaret för systemet, liknande det som en 

toppadministratör har haft tidigare i Fronter. Vi rekommenderar att konton för systemadministratör och 

administratör bara används för att administrera systemet. Om en administratör även arbetar som lärare 

i systemet, ska allt pedagogiskt arbete ske med ett annat konto.  

 

Lokal administratör 
Den andra administratörsrollen är Administratör och används för att administrera en del av systemet, 

vanligtvis en skola i en sajt med flera skolor. Det går att göra inställningar för vad profilen Administratör 

kan göra i systemet och systemadministratören får en bra överblick vilka rättigheter profilen har, se 

exempel i bilden nedan 

En lokal administratör har normal två ansvarsområden: 

1. Administrera användare, hierarkier, kurser och grupper för en skola* 

2. Uppdatera eventuella infosidor under Grupper 

*För vissa görs användarhanteringen i ett externt elevadministrativt system (EAS) 

 

Exempel på profilinställningar för Systemadministratör och 

Administratör  

  

 

 

 

 

 



Struktur 
I Fronter 19 består strukturen av hierarkier, som exempelvis en skola eller en undervisningsgrupp. 

Vi har importerat er tidigare Fronter-struktur men irrelevanta delar har tagits bort. En hiererki kan 

definieras som en Organisation, vanligtvis är detta en skola, och på den nivån kan man sedan sätta 

åtkomsträttigheter och säkerhetinställningar. En hierarki som definierats som en organisation har en 

ikon i form av ett hus, se exempel nedan. Genom att hålla muspekaren över en hierarki visas ikoner för 

att redigera eller ta bort en hierarki. 

OBS! Det går inte att definiera en hierarki som Organisation om den är en del av en Organisation. 

 

Redigera en hierarki 
Genom att hålla muspekaren på en hierarki visas ikoner för att Redigera och Ta bort en hierarki. 

När man väljer Redigera visas alternativ för hierarkin.  

 

 

 

 

Här till höger visas ett exempel där en hierarki är 

definierad som en Organisation.  

Längre ned finns en kryssruta för att använda infosida för 

hierarkin. Läs mer om infosidor i nästa avsnitt. 

 

 

 



Infosidor 
Infosidor visas under Grupper i toppmenyn och är informationssidor som kan aktiveras på hierarkier av 

en systemadministratör. Till exempel kan man aktivera infosidor på skolnivå (Organisation) så att varje 

skola har tillgång till en infosida där information från skolan kan publiceras. 

Vill man inte använda Infosidor kan systemadministratören avaktivera dessa för alla under Profiler. 

Infosidor påminner om Sidor där olika typer av material kan publiceras genom att lägga till 

Innehållsblock. Exempel på innehållsblock är Utökat innehåll, Undersökning och Filer. Innehållsblocket 

Information är inlagt som standard, observera att Nyheter som skrivs under Information bara visas på 

den sidan. 

 

 

När man lägger till ett innehållsblock har man några 

alternativ att välja på 

 

 

Innehållsblocket Utökat innehåll innehåller ett flertal funktioner för att publicera text, bilder, ljud, video, 

inbäddat webbinnehåll, allt i en och samma vy.  

 

 

  



Användarhantering 
I Fronter 19 har alla användare en profil, vilken bestämmer användarens roll i systemet. Vanliga profiler 

är Systemadministratör, Administratör, Anställd, Elev, Förälder. Profilerna ges olika rättigheter och i 

profilöversikten är det enkelt att se och ändra rättigheter för de olika profilerna. 

Användare av Fronter kommer att få nya konton i Fronter 19, oavsett om de skapats manuellt eller via 

en integration med ett elevadministrativt system (EAS). Notera att de nya integrationerna inte för alla är 

igång innan sommaren 2019, men lärare som har rum i Fronter kommer att få sitt konto innan den 

eventuella integrationen är uppsatt.  

Nytt! En hierarki kan innehålla flera roller, så i till exempel en undervisningsgrupp kan det finnas både 

lärare och elever men då med olika roller. 

 

Söka efter och redigera användare 
Under toppmenyn Administratör och underrubriken Användare och åtkomstbehörigheter kan 

administratörer söka efter och hantera användare. Det går att filtrera sökningarna på bland annat namn, 

tidsperiod, hierarki och profil.  

Här nedanför ett exempel där vi söker efter en elev med namnet Adam på Storskolan. För att få fram 

mer information om Adam, klicka på pennan ute till höger. 

 

 

 

Nu 

visas 

mer 

information, sorterade i flikarna Allmänt, Hierarki, Lösenord, Policyer, Behörigheter och Kurs. Där det är 

relevant, även Förälder/barn 

 

OBS! Om användarna skapas via en integration med ett elevadministrativt system,  

bör de hanteras där. 

 

Skapa och radera användare 

Under Användare och åtkomstbehörigheter kan administratörer skapa användare. Detta görs antingen 

manuellt per användare eller flera samtidigt via en fil, alternativt automatiskt via en integration med ett 

elevadministrativt system (EAS).  

För att radera användare kan man söka efter användare genom att använda filtren för att hitta rätta 

användare att radera. Vid en integration raderas användarna automatiskt. Raderade användare hamnar 

i Papperskorgen och ligger kvar där tills de tas bort permanent. 

Tips! Vi rekommenderar att ni kontaktar vår support när ni ska importera användare med en fil.  

OBS! Vid integration med ett EAS bör användarhanteringen ske där. 



 

Profiler 

Som nämnts tidigare har alla användare en Profil. Under Administratör-Profiler kan administratören 

redigera de olika profilernas åtkomster och rättigheter. Fronter 19 har en bra översikt över alla 

funktioner och profiler och vilken den aktuella inställningen är. Vi har ställt in dessa så att de ska fungera 

bra när ni startar med Fronter 19 men efterhand kan ni vilja göra vissa justeringar. 

För att redigera en profil, klicka på pennan vid profilen överst. Inställningarna markeras med en grön 

bock eller ett rött kryss för att markera om funktionen är på eller av. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! Om man vill aktivera en viss funktion men inte för alla inom en profil, finns en funktion som heter 

Policy. Här kan man definiera en eller flera funktioner och sedan ge dessa till individer och hierarkier. 

 

  



Kurshantering 
Rum i Fronter heter nu Kurs i Fronter 19. Under Administratör-Kurser, får administratören en god 

överblick över alla kurser. Listan över kurser kan filtreras och sorteras baserat på olika parametrar, 

datum när den skapades, senast uppdaterad och antal deltagare i kurserna.  

Härifrån kan administratörer skapa kurser men också lägga till sig i befintliga kurser genom att välja 

Anmäl mig ute till höger 

 

 

Skapa kurs 
Vi har kopierat över nuvarande rum i Fronter till Fronter 19. Lärare följer också med men inte innehållet, 

så det måste flyttas. Det finns en särskild instruktion för detta på Hjälp-sidan. 

Nya kurser kan skapas på två sätt: 

• Manuellt av lärare eller administratörer, vanligtvis från en kursmall. Se nästa avsnitt. 

• Automatiskt genom integration med ett elevadministrativt system (EAS) 

Det finns även en instruktion för att skapa kurser och lägga till deltagare på Hjälp-sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kursmallar 
I Fronter har det varit möjligt att skapa rumsmallar för kopiering och på liknande sätt finns det 

kursmallar i fronter 19. Vi har utökat funktionaliteten med mallarna: 

• Lärare behöver inte längre vara medlemmar i en mall för att kunna göra en kopia 

• Lärare som inte skapat kurs från mall, kan hämta från mall i efterhand 

• Administratör kan skjuta ut nytt material i mallen till befintliga kopior 

I mallen kan administratören lägga in material, t ex kursutvärderingar, som alla ska genomföra.  

I mallen kan också inställningar för planeringar ställas in. För att definiera en kurs som en mall, gå till 

kursens Inställningar - Kursegenskaper och -funktioner. Längst ned finns ett avsnitt för Dela som mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivera kurser 
I Fronter 19 kan både lärare och administratörer arkivera kurser. Om kurserna skapas automatiskt via en 

integration, kan de också arkiveras med automatik. 

Administratörer kan Arkivera, Återställa och söka efter arkiverade kurser i adminfunktionen Kurser. 

 

Lärare hittar arkiverade kurser under Kurser - Alla kurser och sedan filtrera på Arkiverade.  

 



 

 

Bedömningsinställningar 
I Fronter 19 finns det två sätt att bedöma elever 

1. Bedömningsskalor: Fördefinierade bedömningsnivåer. Ersätter fritextrutan Omdöme vid 

bedömningar på inlämningar och prov. 

2. Lärandemål: Skolverkets styrdokument finns inlagda i Fronter 19, och det är möjligt att bedöma 

aktiviteter i Fronter 19 mot kunskapskrav. 

 

Bedömningsskalor 
Bedömningsskalor skapar likvärdighet då omdömen i form av fritext ersätts av fördefinierade skalor. 

Som standard finns två bedömningsskalor: 

• Godkänt / Inte godkänt 

• Slutbetyg A-F 

Systemadministratören kan ta bort, ändra och lägga till bedömningsskalor och kan göras tillgängliga för 

hela sajten. Lärare kan inte ändra bedömningsskalor skapade av administratör. 

Administrera bedömningsskalorna i Administratör – Globala inställningar – Bedömningsinställningar. 

Standard bedömningsskalor: 

 

Redigera en skala genom att klicka på den. 

Radera en skala genom att markera och välj Ta bort 

 

För att skapa en ny skala, välj Skapa i menyn. 

Välj en beskrivande Titel. 

Vid Summering, välj Antal och kryssa sedan i de bägge kryssrutorna: 

 

 

 
 

  



Terminer 

Terminer är tidsperioder som kan vara för valfri längd. Terminer används tillsammans med 

bedömningsskalor och innebär framförallt två saker: 

• Aktiviteter (uppgifter, test) i kursen kan filtreras efter tidsperioder (terminerna) 

• Bedömningar kan publiceras för mentorer och föräldrar utan att de är deltagare i kursen 

För att kunna koppla en bedömningsskala i en aktivitet till en termin, måste terminen vara aktiverad i 

kursen. Detta görs med fördel i mallkursen. Lärare kan lägga till en termin under kursens Inställningar 

och Kursegenskaper och -funktioner. 

 

Terminer administreras under adminfunktionen Terminer.  Man kan ha gemensamma terminer för en 

hel sajt, men också definiera terminer på skolnivå (Organisation) 

 

 

Lägg till en ny termin: 

Ge den ett lämpligt Namn 

En förtydligande Beskrivning 

Välj Organisation 

Start- och slutdatum 

Spara 

 
Övriga val för mer avancerad   

användning av terminer 

 

 

  



Lärandemål 
I Fronters målverktyg har lärare kunnat bedöma elever mot Skolverkets kunskapskrav, och även kunnat 

skapa egna matriser i rummet. 

I Fronter 19 har vi från Skolverket lagt in kurs- och ämnesplanerna för samtliga verksamhetsformer. Till 

planeringar kan man nu enkelt lägga till delar av ämnets syfte och kursens centrala innehåll. Till 

aktiviteter som ska bedömas kan man lägga till delar av kunskapskraven och sedan bedöma eleven i 

matrisen på uppgiftsnivå vilket är nytt. Det möjliggör rapporter med progression mot kunskapskrav över 

tid. Dessa rapporter visas i kursens Status och uppföljning och Lärandemålsrapport. 

En systemadministratör kan redigera rubriker med mera för Lärandemålsrapporten under  

Hantera inställningar för Rapport för lärandemål.  

Vi rekommenderar dock att ni kontaktar support innan ni gör förändringar här för att undvika fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemadministratör checklista 

• Förstå strukturen med hierarkier 

• Undersök om hierarkier ska definieras som Organisationer* (skola) 

• Redigera Infosidan för sajten (under Grupper) 

• Förstå de olika funktionerna under Användare och åtkomstbehörigheter 

• Kunna hitta mer information om en användare 

• Bli bekant med funktionen Profiler 

• Kurshantering: Anmäla sig, arkivera, radera 

• Mallkurs: Veta hur man skapar och vad den kan innehålla  

• Skapa en eller flera mallkurser 

• Hantera bedömningsskalor: Ta bort irrelevanta och skapa nya som passar organisationen 

*Skolor som kommer via en integration bör ha skolor identifierade som hierarkier automatiskt. 

Bra att kontrollera att detta stämmer 


