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Dokumentera studenter som inte är godkända på 
kursen 

Bakgrund 
Studenter som inte är godkända på kursen kan komma tillbaka och vilja färdigställa 
kursen, och då behöver vi veta vad som är gjort i kursen eller inte. 

Om studenterna är borttagna från kursrummet i Fronter kan du inte se 
sammanställningen av inlämnade uppgifter i Portfolion. Du behöver då 
dokumentera vem som har lämnat in uppgiften i inlämningsmappen, där studenten 
då kommer att saknas i listan. 

Förutsättningar 
I Fronter behöver du ha rättigheten Ägare i kursrummet för att kunna se och 
exportera inlämnade filer och eventuella kommentarer från lärare, samt lägga till 
verktyget Portfolio. 

I Ladok behöver du ha läsrättigheter på SLU/den institution som ger kursen för att 
kunna se vilka studenter som inte är godkända på kursen.  
Här finns all information om hur du får behörighet i Ladok 

Ladok 
Kontrollera i Ladok vilka studenter som inte är godkända på kursen.  
 

 

  

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/planera-och-genomfora-kurs/utbildningssystem/ladok/behorigheter/


Exportera informationen om inlämningsuppgifter i Fronter 
 

2/4 
 

Portfolio i kursrummet 
Om verktyget Portfolio inte visas i kursrummets vänstermeny kan du som är Ägare 
i rummet själv lägga till det i verktygspaketet.  

(Notera symbolen, om verktyget redan finns  
med med annat namn.) 

 

 

Gå till Rum  
 

(Notera symbolen, om verktyget redan finns  
med med annat namn.) 

I drop-down menyn längst upp i högra hörnet, 
välj ”Anpassa verktygspaket” 

 

 

Välj Nytt verktyg och bocka för Portfolio 

 

Klicka på Spara  
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Scenario 1 – student har lämnat in en uppgift men är inte 
godkänd 
Gå till Portfolio i vänstermenyn (se 
instruktionen om Portfolio i kursrummet om 
hur du visar verktyget i menyn). 

Välj fliken Statistik. 

 

Användare eller grupp: Klicka på länken Visa alla och välj studenten  
i listan, klicka på knappen Visa 

 

 

Notera! Endast inlämnade filer visas, har studenten inte alls lämnat in någon fil så 
kommer inte heller inlämningsmappen visas! 

 

Kommenterar skrivna direkt i Fronter 

För att visa ev. kommentarer på en 
inlämnad uppgift bocka för Visa 
detaljer (övre högra hörnet på 
sidan) 

 

Skriv ut 
När du har sökt ut studenten, ev. bockat för visa detaljer, kan du skriva ut sidan till 
en PDF fil. 
 

Klicka på Skriv ut. 

 

Välj att skriva ut till en PDF-skrivare och spara filen. 
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Scenario 2 – student har inte lämnat in någon uppgift alls i 
inlämningsmappen 
När studenten inte alls har lämnat in en fil så visas det inget i Portfolion. Du 
behöver då dokumentera det som står i Inlämningsmappen. 

Öppna inlämningsmappen och ta en skärmdump för att dokumentera att det inte 
finns en inskickad fil. 

Finns studenten som deltagare i rummet så visas namnet i listan, och texten ”inte 
skickat”. Saknas studenten i rummet så visas inte namnet alls, endast de studenter 
som har lämnat in visas i listan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ta en skärmdump med Windows 10 
- Tryck på Windows tangenten + Shift + S  

+ +  
En markör som ett kors visas och du kan dra en ruta av den del av 
skärmen du vill spara.  
Ställ dig i Wordfilen med markören och klistra in.  
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