
 

 

Ordlista 

En jämförelse av termer i Fronter och Fronter 19 

Fronter   Beskrivning 

Idag Start 

Den första sidan efter inloggning som innehåller 

relevant information för användaren. Lärare får 

information om nya elevsvar under rubriken Följ upp 

uppgifter 

Rum Kurs 

Det är här undervisningen sker. Kursen är en 

samarbetsyta för information, kommunikation och 

samarbeten. Här publiceras material och uppgifter, 

oftast i ett specifikt ämne. 

Startsida Översikt 

Detta är första sidan i en kurs, uppbyggd på samma 

sätt som Start, men här visas bara innehåll från 

denna kursen. 

Nyheter Anslag 

Anslag är ett informationsverktyg i kursen. Ett 

anslag kan publiceras i flera kurser samtidigt och 

även kommenteras om så önskas. 

Rum: Arkiv Kurs: Innehåll 

Allt material I kursen placeras i Innehåll. Om du 

använder planeringar sköts detta automatiskt och 

innehållet placeras på rätt plats utifrån 

planeringarna.  

Deltagare Deltagare 
Användare I en kurs. Det finns tre vanliga 

deltagarroller, Lärare, Elev, Gäst 

Sida Sida 

Sida är ett webbdokument som finns i bägge 

versionerna av Fronter. I text-redigeraren har vi lagt 

till nya funktioner, som t ex bädda in externt 

innehåll och en ny audio- och videoinspelare. 

Inlämning 
Inlämnings-

uppgift 

Inlämningsuppgifter är en av de mest använda 

funktionerna i Fronter. Möjligt att inkludera 

Microsoft och Google dokument i processen. 

Saknas Uppgift 

Uppgift är en funktion som t ex kan användas för att 

bedöma icke-digitala uppgifter där eleverna inte ska 

lämna 

  



 

 

 

 

 

 

Ordlista forts… 

 

 
 

 
 

Fronter 
 Beskrivning 

Prov Test 

I testverktyget kan lärare skapa  

självrättande tester. De kan även användas i 

lärsekvenser för att individualisera 

kursinnehåll. 

Mål Lärandemål 

Skolverkets ämnes- och kursplaner är 

aktiverade och kan användas för att kopplas 

till innehåll och användas till bedömning av 

uppgifter.  

Mål Rapport över 

progression 

Vid bedömning mot lärandemål genereras 

en rapport över progression när en elev 

blivit bedömd flera gånger mot ett 

lärandemål.  

Omdöme Bedömningsskala 
Fördefinierade bedömningsskalor som ökar 

likvärdigheten vid bedömningar på en skola. 

Resultatöversikt 

(Portfolio) 

Bedömningsöversikt Uppgifter bedömda med bedömningsskala 

sammanställs i en vy.  

Saknas Planeringar 

Planeringar är kärnan i Fronter 19. Här 

struktureras innehållet och eleverna får en 

tydlig väg genom kursinnehållet 

Saknas Bibliotek Fronters nya resursbibliotek gör det möjligt 

för lärare att dela undervisningsmaterial med 

varandra. Möjligheten till filtrering gör det 

enkelt att hitta rätt material. 

Organisations-

enhet 
Hierarki 

Skolor, grupper mm heter nu Hierarkier.  


