
 

 

 

 

 

 

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare 

I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad 

studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag. 

När en student har lämnat in sitt arbete kan du som lärare enkelt kommentera och 

betygssätta arbetet. Avklarade inlämningar visas i studenternas portfolio. 
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Hur använder man inlämningsverktyget i Fronter?  

 

 

Du hittar länken till verktyget för  Inlämning i vänstermenyn i ditt kursrum. 
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I inlämningsverktyget ser du en lista över de inlämningsuppgifter du skapat. Du skapar enkelt 

en ny inlämningsmapp genom att klicka på Inlämningsmapp. 

 

När du klickat på Inlämningsmapp kommer en ny ruta att visas. Här behöver du fylla i en del 

uppgifter enligt beskrivningen nedan.  
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Titel  – mappens namn. Om du kommer att göra flera inlämningsuppgifter bör du döpa dem 

olika, t ex med datum, eller med ett beskrivande namn. 

Beskrivning – utrymme för att kort beskriva uppgiften. 

 

Ändra datumgränser – Fronter kommer att föreslå att inlämningsmappen öppnas dagens 

datum och är öppen en månad framåt. Dessa datum kan du själv ändra så att de passar 

kursens planering. En påminnelse kommer att läggas på Idag-sidan hos de studenter som 

inte har lämnat in, vid ett tillfälle som du bestämmer, lämpligtvis några dagar innan mappen 

stängs. 
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Anpassa åtkomst – om du inte gör några förändringar här så kommer studenterna att ha 

samma åtkomst som till övriga mappar i rummet.  Det går även att begränsa åtkomsten så 

att endast vissa utvalda studenter har behörighet att lämna in i mappen.  

Inställningar för Ephorus – om du vill kunna skicka inlämnade dokumentet till Ephorus för 

plagiatkontroll, så måste du ange din e-postadress här. Observera att du måste ha ett konto 

aktiverat hos Ephorus. Se särskild manual för Ephorus. 

Avsluta med att trycka på Spara. 

När du har klickat på Spara så hamnar du i mappen du precis skapat. Om du har en 

utförligare beskrivning av uppgiften kan du ladda upp den som fil (t.ex. ett worddokument). 

Klicka på Överför uppgift (som fil). 

 

 

För att överföra en fil så klicka på knappen Browse (sv: Bläddra) och bläddra fram det 

dokumentet på din dator. Avsluta med att klicka på Spara. 
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Nu är din inlämningsmapp skapad och klar, då återstår bara att vänta på att studenterna 

lämnar in sina uppgifter i mappen. 

Du som lärare ser alla studenter i en lista när du öppnar inlämningsmappen. Vartefter deras 

uppgifter lämnas in så kommer du att se de bifogade filerna läggas till efter studentens 

namn. För att läsa dokumentet klickar du på dokumentnamnet 
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För att betygssätta och kommentera inlämningen, klicka på pilen till höger om studentens 

namn (och till vänster om studentens dokument) för den student du vill betygssätta:  

 

 

Klicka sedan på Kommentar längst ner i menyn som kommer upp:  

 

Här kan du nu i fältet Kommentar kommentera studentens inlämning och i fältet Omdöme 

skriva in studentens betyg (frivilligt om man använder denna funktion). Längst ner väljer du 

Status, i detta fall Klar. Avsluta genom att klicka på Spara, då kommer dina kommentarer 

och eventuellt betyg även att bli synligt för studenten. 
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Beroende på vilken status du väljer, kommer olika symboler att visas: 

 Klar   Ännu ej slutförd 

 Inte godkänd   Inte skickat  

  Ej granskat 
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Vill du se kommentarerna i listan över alla studenter, så bockar du för Visa detaljer.  
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NGL Centrum 

Den här manualen är skapad av NGL Centrum. Upptäcker du felaktigheter tar vi tacksamt 

mot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

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