
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfölj i Studentportalen 
I	  en	  portfölj	  kan	  filer	  från	  funktionen	  Inlämning	  på	  flera	  kurstillfällen	  samlas.	  En	  portfölj	  skapas	  på	  
institutionsnivå	  och	  inlämningar	  kopplas	  sedan	  till	  den.	  Det	  är	  möjligt	  att	  låta	  flera	  institutioner	  ha	  
tillgång	  till	  en	  och	  samma	  portfölj.	  En	  institution	  kan	  ha	  en	  eller	  flera	  portföljer.	  	  

I	   funktionen	   ingår	  möjligheten	  att	  ha	  en	   självvärdering	  kopplad	   till	   de	  separata	   inlämningarna.	   I	  
självvärderingen	  har	  studenterna	  möjlighet	  att	  reflektera	  över	  sin	  egen	  insats.	  

	  

Instructions	  in	  English	  are	  available	  in	  the	  manual.	  
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Aktivera Portföljöversikten 
Portföljöversikten	  aktiveras	  på	  institutionsnivå	  av	  en	  institutionsadministratör.	  

1. Gå	  till	  institutionssidan.	  

2. Klicka	  på	  Lägg	  till	  ny	  funktion	  i	  menyn	  och	  välj	  Portföljöversikt	  i	  rullgardinsmenyn.	  Klicka	  på	  OK.	  
	  

	  
	  

3. Bekräfta	  genom	  att	  klicka	  på	  Skapa.	  
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Skapa en portfölj 
För	  att	  kunna	  skapa	  en	  portfölj	  behöver	  du	  vara	  institutionsadministratör.	  
1. Gå	  till	  institutionens	  Portföljöversikt.	  Klicka	  på	  Ny	  portfölj.	  

	  
	  
	  

	  
2. Ge	  portföljen	  ett	  passande	  namn.	  Namnet	  är	  synligt	  för	  såväl	  administratör	  som	  lärare.	  
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3. Skriv	  en	  kort	  beskrivning.	  Beskrivning	  visas	  för	  administratörer	  när	  de	  ska	  koppla	  en	  Inlämning	  till	  portföljen	  
samt	  för	  studenten	  i	  dennes	  portföljöversikt.	  
	  

4. Markera	  om	  det	  ska	  vara	  möjligt	  för	  studenten	  att	  beställa	  ett	  så	  kallat	  portföljintyg.	  Ange	  även	  E-‐postadressen	  
till	  den	  koordinator	  som	  ansvarar	  för	  intygen.	  Observera	  att	  vidare	  hantering	  av	  intyg	  helt	  sker	  utanför	  
Studentportalen.	  Denna	  tjänst	  innebär	  enbart	  att	  ett	  mejl	  skickas	  till	  den	  angivna	  adressen.	  
	  

5. Markera	  de	  Typer	  av	  uppgift	  som	  kan	  ingå	  i	  portföljen.	  Till	  de	  olika	  typerna	  finns	  separata	  självvärderingar	  
kopplade.	  En	  självvärdering	  är	  en	  kort	  samling	  frågor	  som	  syftar	  till	  att	  studenten	  ska	  reflektera	  över	  sin	  egen	  
insats.	  När	  man	  skapar	  eller	  redigerar	  en	  inlämning	  kopplad	  till	  portföljen	  kan	  man	  välja	  om	  självvärderingen	  sk 	  
ingå	  som	  en	  del	  av	  uppgiften.	  Det	  är	  möjligt	  att	  markera	  en	  eller	  flera	  uppgiftstyper.	  
	  

6. Det	  är	  möjligt	  att	  låta	  andra	  institutioner	  koppla	  Inlämningar	  till	  portföljen.	  Markera	  i	  så	  fall	  dessa	  i	  rullistan.	  
	  

7. Portföljen	  är	  aktiv,	  dvs	  det	  är	  möjligt	  att	  koppla	  nya	  inlämningar	  till	  portföljen	  så	  länge	  kryssrutan	  är	  ifylld.	  
	  

8. Klicka	  på	  Spara.	  
	  
Administratörens överblick över portföljer 
När	  inlämningar	  på	  kurstillfällesnivå	  har	  kopplats	  till	  en	  portfölj	  visas	  dessa	  i	  portföljöversikten	  på	  institutionsnivå.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Självvärderingar	  
En	  självvärdering	  är	  en	  kort	  samling	  frågor	  som	  syftar	  till	  att	  studenten	  ska	  reflektera	  över	  sin	  egen	  insats.	  När	  man	  
skapar	  eller	  redigerar	  en	  inlämning	  kopplad	  till	  portföljen	  kan	  man	  välja	  om	  självvärderingen	  ska	  ingå	  som	  en	  del	  av	  
uppgiften.	  Under	  länken	  Självvärderingar	  visas	  hur	  de	  olika	  självvärderingarna	  ser	  ut.	  I	  rullgardinsmenyn	  kan	  du	  
växla	  mellan	  de	  olika	  typerna.	  

Här	  visas	  hur	  många	  studenter	  som	  har	  fyllt	  
i	  självvärderingen/lämnat	  in	  en	  fil.	  

Uppgift	  om	  termin,	  kurskod	  och	  kursnamn.	  

Direktlänk	  till	  inlämningen.	  

Här	  anges	  om	  det	  finns	  en	  
självvärdering	  på	  inlämningen.	  
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Sök studentportfölj  
Under	  länken	  Sök	  studentportfölj	  kan	  du	  söka	  efter	  enskilda	  studenters	  portföljer.	  Du	  anger	  personnummer	  och	  
klickar	  på	  Visa.	  Därefter	  visas	  de	  kurser	  och	  inlämningar	  där	  studenten	  har	  lämnat	  in	  filer.	  
	  

	  
	  
Portföljintyg 
	  
Under	  länken	  Portföljintyg	  är	  det	  möjligt	  att	  söka	  studenter	  som	  har	  ansökt	  om	  portföljintyg	  inom	  ett	  visst	  intervall 	  
Under	  rubriken	  Ansökningar	  visas	  en	  tabell	  över	  de	  studenter	  som	  har	  beställt	  portföljintyg.	  



11	  	  

	  
	  
	    



11	  	  

Koppla en Inlämning till portföljen 
1. Gå	  till	  det	  kurstillfälle	  där	  du	  vill	  lägga	  till	  en	  inlämning	  som	  ska	  kopplas	  till	  portföljen.	  
2. Klicka	  på	  Lägg	  till	  ny	  funktion	  i	  menyn	  och	  välj	  Inlämning	  i	  rullgardinsmenyn.	  

	  
1. Skriv	  in	  ett	  passande	  namn	  på	  inlämningen.	  Tänk	  på	  att	  namnet	  bör	  vara	  tydligt	  för	  studenten.	  
2. Ge	  en	  kort	  beskrivning	  av	  uppgiften.	  
3. Ange	  senaste	  inlämnings-‐	  och	  kompletteringstid.	  Det	  går	  även	  att	  ange	  klockslag.	  

Du	  kan	  se	  beskrivningen	  av	  
tillgängliga	  portföljer	  genom	  att	  
klicka	  här.	  
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4. 	  Ange	  att	  det	  ska	  vara	  en	  individuell	  inlämning.	  Det	  är	  inte	  möjligt	  att	  koppla	  gruppinlämningar	  till	  en	  
portfölj.	  

5. Markera	  den/de	  portföljer	  som	  inlämningen	  ska	  kopplas	  till.	  Det	  är	  möjligt	  att	  koppla	  en	  inlämning	  till	  flera	  
portföljer	  men	  då	  måste	  samma	  typ	  av	  uppgift	  finnas	  med	  i	  båda	  portföljerna.	  

6. Ange	  om	  Självvärderingen	  ingår	  som	  en	  del	  av	  uppgiften.	  Kryssar	  du	  i	  rutan	  kommer	  studenterna	  att	  få	  
besvara	  ett	  fåtal	  frågor	  kring	  uppgiften.	  

7. Markera	  om	  inlämnade	  filer	  ska	  plagiatkontrolleras.	  Filerna	  skickas	  iväg	  till	  ett	  externt	  system	  för	  
plagiatkontroll	  direkt	  efter	  uppladdning.	  Ange	  även	  e-‐postadress	  till	  den	  som	  ska	  få	  ett	  meddelande	  när	  
plagiatkontrollen	  är	  klar.	  	  

8. Om	  du	  vill	  kan	  du	  ange	  en	  eller	  flera	  e-‐postadresser	  dit	  ett	  meddelande	  skickas	  varje	  gång	  en	  student	  
lämnar	  in	  en	  fil	  i	  inlämningen.	  

9. Ange	  om	  visningen	  av	  inlämningen	  ska	  begränsas.	  
10. Ange	  status	  Portal	  och	  klicka	  på	  Spara.	  	  
11. Nu	  ser	  du	  inlämningen	  i	  sin	  helhet	  med	  samtliga	  studenter	  på	  kursen.	  
	  
Inlämningsöversikt	  –	  individuell	  inlämning	  med	  koppling	  till	  portfölj	  

	  
	  

	  
 
 
 
En	  individuell	  inlämning	  innehåller	  alla	  studenter	  på	  kurstillfällets/samläsningens	  deltagarlista.	  
	  
Inlämningstabellen	  går	  att	  sortera	  på	  Namn,	  Personnummer,	  Grupp,	  Status,	  Filer,	  Plagiatkontroll,	  och	  Senaste	  nytt.	  
Detta	  görs	  genom	  att	  klicka	  på	  resp.	  kolumnnamn.	  Du	  kan	  också	  välja	  vilka	  deltagare	  som	  ska	  visas	  utifrån	  
grupp/grupper	  och	  status.	  När	  studenten	  har	  laddat	  upp	  en	  eller	  flera	  filer	  visas	  de	  i	  kolumnen	  Filer-‐	  datum	  och	  

Här	  visas	  den	  portfölj	  som	  
inlämningen	  är	  kopplad	  till.	  

Ladda	  upp	  instruktionsfil	  som	  visas	  på	  
inlämningssidan	  för	  varje	  student	  eller	  grupp.	  	  

Studentens	  namn	  leder	  till	  studentens	  inlämningssida	  där	  du	  kan	  
skriva	  kommentarer,	  ladda	  upp	  filer,	  ändra	  status,	  se	  studentens	  
självvärdering	  och	  se	  en	  händelselogg.	  
	  

I	  kolumnen	  självvärdering	  kan	  du	  se	  vilka	  
studenter	  som	  har	  fyllt	  i	  självvärderingen.	  	  
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filens	  namn	  visas	  vid	  mouseover.	  	  
	  
Studentens	  namn	  är	  en	  länk	  till	  en	  inlämningssida	  där	  lärare	  och	  student	  kan	  kommunicera	  med	  varandra	  och	  ladda	  
upp	  filer.	  
	  
Studentens vy av inlämningen 
Studenten	  ser	  i	  sin	  vy	  av	  inlämningen	  vilken	  portfölj	  som	  inlämningen	  är	  kopplad	  till.	  

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten	  får	  klicka	  på	  Fyll	  i/visa	  självvärdering	  för	  at	  
tkunna	  besvara	  och	  se	  sina	  tidigare	  svar	  på	  
självvärderingen.	  Studenten	  kan	  besvara	  
självvärderingen	  i	  30	  dagar	  efter	  sista	  inlämningstid.	  De	  
senaste	  ifyllda	  svaren	  sparas.	  	  

Studenten	  har	  en	  direktlänk	  till	  sin	  
portföljöversikt	  där	  samtliga	  portföljer	  och	  
uppgifter	  visas.	  

När	  studenten	  laddar	  upp	  en	  fil	  visas	  den	  automatiskt	  
i	  den	  kopplade	  portföljen.	  Studenten	  får	  göra	  ett	  
aktivt	  val	  att	  kryssa	  ur	  rutan	  om	  filen	  inte	  ska	  ingå.	  

Studenten	  ser	  vilken	  portfölj	  som	  uppgiften	  
tillhör	  samt	  aktuell	  status	  för	  
självvärderingen.	  
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Studentens vy av inlämningen med inlämnade filer och ifylld självvärdering 

	   	  
	  
 
Studentens portföljöversikt 
Studenter	  kan	  se	  sina	  samtliga	  portföljer	  i	  portföljöversikten.	  
1. Klicka	  på	  Mina	  studier.	  
2. Klicka	  på	  Portföljöversikt	  i	  menyn.	  

	  

Här	  kan	  studenten	  välja	  om	  filen	  ska	  
visas	  i	  portföljen.	  	  

Status	  för	  
självvärderingen.	  

Den/de	  uppladdade	  
filerna	  på	  kursen.	  

Direktlänk	  till	  
kursen	  

Klicka	  här	  för	  att	  beställa	  ett	  portföljintyg	  
över	  den	  portfölj	  som	  visas.	  

Här	  kan	  studenten	  växla	  
mellan	  sina	  olika	  portföljer.	  


