
 

Bedömning och uppföljning 
I Fronter 19 finns det två sätt att bedöma elevers arbeten. 

1. Bedömningsskalor: Förinställda bedömningsskalor med olika nivåer. Ersätter textrutan 

Omdöme i tidigare Fronters inlämningsuppgifter.  

2. Lärandemål: Ofta från nationella styrdokument, men kan även skapas för en skola eller i en 

kurs. Lärandemål kan också användas för att koppla lärandemål till kursinnehåll. Ersätter 

Mål-verktyget i tidigare Fronter. 

Bedömningsskalor 
I tidigare Fronter kunde lärare markera ett bedömningssteg i inlämningsuppgifter och test. Dessa 

skrevs i textfält och kunde innehålla annat än rena betygssteg, t ex ”Ok” eller ”Bra”.  

 

 

 

 

I Fronter 19 kan administratörer definiera bedömningsskalor i organisationen. På så vis kommer 

elever att möta samma ord och uttryck i alla sina kurser. Det finns ett antal vanliga bedömningsskalor 

förinställda i Fronter 19, men administratörer kan redigera dessa för att de ska passa skolans behov.  

 

Lägg till en bedömningsskala  
Du kan koppla en bedömningsskala till en aktivitet som en inlämningsuppgift, 

en uppgift eller ett test.  

Under aktivitetens inställningar gör du valet att koppla en av 

bedömningsskalorna. Välj en. 

 

OBS: När du väljer en bedömningsskala och kursen har en Termin tillagd, kommer terminen att 

kopplas till aktiviteten. Bedömningar som är kopplade till en termin kommer att visas för mentorer 

(och vårdnadshavare, om sådana finns i systemet). I en senare beskrivning får du se hur du kan 

filtrera resultat på terminer. Terminer kan läggas till under Kursegenskaper och funktioner.  

 

Bedöm 
När en elev har avslutat en aktivitet kan du bedöma eleven med hjälp av 

bedömningsskalan du har valt. Öppna elevens inlämningsuppgift, 

uppgift eller test och välj från de förinställda nivåerna.  

 

 

  



 

Lärandemål 
Om du använde Mål i tidigare Fronter, kommer du att finna ett nytt redskap i Fronter 19 som heter 

Lärandemål. Lärandemål kan vara hämtade från nationella styrdokument som du vill använda 

tillsammans med kursinnehåll, eller så kan du skapa dina egna lärandemål i en kurs.  

Om du använder dig av matrisnivåer i lärandemålen, kan du bedöma en elev mot dessa på 

aktivitetsnivå och på så sätt följa elevens framsteg under kursens gång. I tidigare Mål gjordes detta 

en gång för alla aktiviteter knutna till en bedömningsmatris 

Lärandemål kan användas på olika sätt, så du kan med fördel diskutera med skolledning och kollegor 

om, och i så fall hur, din skola ska jobba med lärandemål och nationella styrdokument.  

 

Hämta lärandemål till din kurs.  
Innan du kan använda lärandemål i din kurs, måste 

du hämta dem. Gå till Inställningar i kursen och välj 

Lärandemål.  

 

Välj sedan Sök och bläddra efter de kursmål du vill koppla till din 

kurs. Vill du välja från flera områden väljer du Infoga, när du är klar 

väljer du Infoga och stäng.  

Nu kan du koppla ett eller flera lärandemål till aktiviteter i din kurs.  

 

 

Att koppla lärandemål till innehåll 
Gå till den aktivitet eller plats (i planeringen t ex) dit du vill koppla 

lärandemål. Du kommer att se alternativet Lägg till lärandemål. 

Bläddra till du hittar relevanta mål och välj Infoga.  

 

 

 

Status och uppföljning 
I kursmenyn Status och uppföljning kan du se flera olika rapporter. I den här genomgången kommer 

vi att fokusera på tre av dem. Bedömningsöversikt, Rapport för lärandemål och Rapport över 

lärandemålskopplingar.  



 

 

Bedömningsöversikt 
Aktiviteter som du har kopplat en bedömningsskala till kommer att visas här. Du kan också skapa en 

ny bedömning direkt i bedömningsöversikten.   

 

 

Om du använder terminer i din kurs kan du 

filtrera bedömningar på terminer. 

 

Du kan även bedöma eleverna direkt i 

bedömningsöversikten. 

 

 

 

 

 

Rapport för lärandemål  
Om du använder dig av bedömning på kunskapskrav kan du följa elevers framsteg här.  

Grupp status    Enskild elevs progression 

 

Rapport över lärandemålskopplingar 
I rapport över lärandemålskopplingar kan du se vilja lärandemål som har kopplats till kursresurser 

och planeringar. Du kan se detaljer genom att klicka på varje lärandemål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dina elever 
Lärare kan välja Dina elever i huvudmenyn och därifrån se en elevs resultat genom att välja 

Bedömningsöversikt eller Lärandemål.  

 

 

 

Obs! I fliken för Bedömningsöversikt 

kan du bara se bedömningar som 

har kopplats till en termin.  

 


