
Sådan organiserer du dit materiale 
 
I moduloversigten har du en række værktøjer til at organisere dine websider: 
 

• Oprette lektionsmapper 

• Slette eller ændre egenskaber for en lektionsmappe 

• Slette eller ændre egenskaber for en webside 

• Flytte en webside til en anden lektionsmappe 

 

Moduloversigten 

 
Klik på knappen Moduler i menuen. I arbejdsområdet får du en liste over de moduler, du har 
adgang til. Kun administratoren kan oprette, omdøbe og slette moduler. 
 

 

 

Sådan oprette du en 
lektionsmappe 

 
Klik på en modul-titel for at 
se de underliggende mapper i 
lektionoversigten. Du kan 
oprette flere lektionsmapper 
ved at klikke på knappen 
Opret ny mappe. 
 
I dialogboksen Egenskaber 
kan du evt. give mappen en ny titel og et nyt indeks. Indekset bestemmer den orden, mapperne vises 
i. 
 
Du kan også bestemme, om mappen skal være offentlig tilgængelig på nettet, eller om den kun skal 
være synlig i forfatterværkstedet. Du kan senere offentliggøre mappen ved at åbne dialogboksen 
Egenskaber. 



Sådan sletter eller ændrer du egenskaber for en 
lektionsmappe 

 
Højreklik på en modul-titel. En popup-menu dukker op. 
Her kan du vælge, om du vil slette mappen eller ændre dens 
egenskaber (se ovenfor). 
 
Før du sletter mappen, bliver du 
spurgt, om du vil slette mappen.  
Du kan kun slette en tom mappe! 
Du skal altså slette alle filer, før det er 
muligt at slette mappen. 
 

 

Sådan sletter ændrer du egenskaber for en webside 

 
Klik på Fold alle ud for at se de enkelte websider. Højreklik på en webside. En popup-menu dukker 
op. Her kan du vælge, om du vil åbne, redigere, slette eller ændre egenskaber for websiden. 
 

 
Før du sletter websiden bliver du spurgt,  
om du vil slette denne fil. 
 
Under punktet Egenskaber kan du ændre 
websidens titel, type og indeks. 
Websidens type giver dig mulighed for at 
give websiden et bestemt ikon, enten som 
info-side , tekst , opgave  eller noget 
andet . 
Indekset bestemmer den orden, websiden 
vises i. 



Sådan flytter du en webside til en anden lektionsmappe 

 
Dialogboksen Egenskaber giver dig også mulighed for at flytte en webside til en anden lektion. 
 
Højreklik på den webside, du vil flytte, i 
lektionoversigten. Dialogboksen 
Egenskaber åbner. 
 
Find den lektion, du vil flytte websiden til 
i rullelisten Lektion. Giv evt. websiden et 
nyt indeks. 
 
Afslut med at klikke på OK. 
 


