
Inlämningsuppgift 
I Fronter 19 har vi förbättrat arbetsgången för inlämningsuppgifter. Nu kan lärare och elever hantera 

allt i uppgiften i en och samma vy. Lärare kan skapa individuella kopior av Office-filer för elever att 

arbeta i och inga andra program varor behövs, det räcker att vara inloggad i Fronter. 

 

Skapa en inlämningsuppgift 
Du kan skapa en inlämningsuppgift i en planering, eller om du hellre vill det, 

direkt under kursmenyn Innehåll.  

I en planering, välj Lägg till resurs – Inlämningsuppgift  

 

 

 

 

 

1. Ge inlämningsuppgiften en rubrik och gör en 

beskrivning.  

 

 

2. Du kan lägga till en fil, för att ge ytterligare 

instruktioner eller ge eleverna en exempeltext.  

 

Genom att ladda upp en Office-fil kan läraren skapa 

en kopia för varje elev att skriva i, direkt från 

inlämningsuppgiften. 

 

 

 

 

3. Välj inställningar för inlämningsuppgiften i högerkolumnen.  

 

Synlighet: Gör inlämningsuppgiften synlig/ej synlig 

genom att klicka på ”ögat”. Du kan också göra 

inställningar för visning genom att klicka på Lägg till 

planerad synlighet. 

 

Tidsgräns: Ställ in en tidsgräns och om det ska vara 

möjligt för elever att lämna in efter deadline. Default är 

att elever kan lämna in efter deadline, men inlämningen 

blir markerad som sent inlämnad.  

 

Hemuppgift: Om ifylld kommer inlämningsuppgiften att 

synas under Uppgifter som Hemuppgift.  



 

 

Lärandemål: Du kan koppla lärandemål om de har lagts till 

i din kurs. Det här alternativet kommer inte att visas om 

du inte har lagt till lärandemål i dina kursinställningar. 

Bedömningsskala: Du kan koppla en bedömningsskala till 

inlämningsuppgiften. Dessa skalor ställs normalt in av 

skolans administratör.  

 

Kamratrespons: Du kan låta dina elever ge respons på 

varandras arbeten. När du markerat kamratbedömning får 

du välja hur många elever som ska ge respons på 

varandras arbeten. För att välja kamratrespons måste 

inlämningsuppgiften ha en absolut tidsgräns. 

Visa resultat: Elever kommer att få en notis om att 

bedömning gjorts.  

Gruppaktivitet: Du kan låta dina elever lämna in som 

grupp. När du markerat detta kan du låta elever välja sina 

egna grupper eller så kan du skapa kursgrupper. För att 

göra det, gå till Mer och Kursgrupper i kursmenyn.  

Anonym inlämning: Du kan göra elevernas inlämningar 

anonyma så att elevernas namn inte påverkar din 

bedömning. Du kommer inte att kunna se elevernas namn 

efter bedömning, men resultaten kommer att hamna i 

elevernas bedömningsrapporter. 

Plagieringskontroll: Om din skola har aktiverat en extern tjänst för plagieringskontroll kommer du 

även här se en ruta där du kan aktivera plagieringskontroll för inlämningsuppgiften.  

 

 

 

 

  



Arbetsgång steg 1 - elevvy 
Tips! Du kan titta på kursen som student genom att byta roll i kursmenyn på höger sida. 

 

 

 

När lärare sparar en inlämningsuppgift kommer elever att se 

den under senaste uppdateringar samt i Uppgifter på startsidan 

och på kursens översiktssida.  

Har läraren lagt till den i en planering syns den även där. Den 

kommer också att synas i appen, så de kan inte missa den – den 

är bara ett klick bort! 

 

 

När elever öppnar en inlämningsuppgift ser de 

beskrivningen och eventuella tillagda filer som de kan läsa 

direkt i webbläsaren eller välja att ladda ner. Finns det 

kopplade lärandemål ser de även en bedömningsmatris.  

Till höger kan de se vilka inställningar som läraren valt att 

göra. Längst ner finns den gröna Svara på inlämningsuppgift-knappen. 

 

 

 

Elever kan välja att lämna in en inlämningsuppgift på olika sätt: 

• Direkt i texteditorn. De kan skriva text, lägga till 

bilder och mycket mer. De kan också använda den 

inbyggda ljud-eller videoinspelaren för att spela in 

direkt i inlämningsuppgiften.  

 

• Genom att lägga till en fil från sin dator eller en 

molntjänst som Google Drive eller Office 365. 

 

Elever kan välja att spara som utkast så att de kan göra 

ändringar innan de slutligen lämnar in.  

 

  



Arbetsgång steg 2 - lärarvy 
Så fort en elev lämnar in en inlämningsuppgift får läraren se det 

under Följ upp uppgifter på startsidan och i kursens översiktssida. De 

kan se en siffra som visar hur många olästa inlämningar som finns. 

 

Ett klick tar lärarna till en översiktssida över eleverna så att de kan 

se hur många elever som har lämnat in. I detta exempel har Adam 

lämnat in en fil och inlämningstiden visas.  

 

När läraren klickar på en inlämning öppnas bedömningsvyn.  

På vänster sida finns elevens inlämning. Om eleven har bifogat en Office-fil eller en pdf kan läraren 

öppna den i inlämningsuppgiften och kommentera i dokumentet.  

 

 

 


