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Opprette eksamensinnlevering i Fronter 
– veiledning for eksamensansvarlige 

Ved UIT avvikles hjemmeeksamen i flere fag ved å anvende innleveringsmappe i et tilpasset 

eksamen- eller undervisningsrom i Fronter. 

1. Forarbeidet 
Forarbeidet består i å sørge for at studentene får riktig kandidatnummer, krav til filnavn og filformat 

blir satt, innleveringsmappe for eksamen i Fronterrommet blir opprettet. Følgende innstillinger i 

Fronterromet må også bli sjekket: 

 Sørge for at sensor (en med sletterettighet) ikke har eierrettigheter i Fronterrommet (se p. 6) 
og at sensor ikke opprettet eksamensmappe 

 Hvis aktuell anonymisering: sørge for anonymisering av innleveringer (se p. 4) 
 Hvis innlevering skal være anonym for sensor: sørge for å skjule “Portefølje” verktøy for 

sensor i eksamens periode (se p. 5) 

 

 

2. Opprette eksamensinnlevering i Fronterrom 
Det anbefales at innleveringsmappe for eksamen opprettes i eget innleveringsverktøy i rommet. Når 

studentene skal foreta en innlevering er det intuitivt hvor dette skal foregå, og det er ikke mulig å 

laste opp en besvarelse utenfor innleveringsmappen: 

 

Bilde 1: Opprette innlevering 

  

 

 

Anbefalt krav til filnavn – student sitt kandidatnummer. 
Anbefalt krav til filformat – PDF. 
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Angi en beskrivende tittel samt åpningstidene. 

Varslinger innebærer at student har dette på sin 

startside i Fronter («Dagens»), der nedtellingen til 

tidspunktet hvor det ikke lenger er mulig å foreta 

endringer/innleveringer vises (se bilde 2). 

 

 

3. Tilpasning tilgang til 

eksamensinnlevering 
Noen ganger skal bare et utvalg av studenter ha tilgang 

til en eksamensmappe. Dette kan være aktuelt der det 

ikke alle studenter har fått godkjent rett å gå opp til 

eksamen.    

Da må tilgangen til eksamensinnlevering tilpasses. 
Dette gjøres ved å velge riktige studenter fra 
deltakerlisten i rommet. 

Først åpne innstilling Tilpass tilgangen og deretter velg  
Gi tilgang fra deltakerlisten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2: Angi innlevering frist 

VIKTIG!  

Hvis du tilpasser tilgangen til eksamensmappe, 
husk å huke av for grupper eller enkeltpersoner 
som skal være sensorer/sletterettighet (på bilde 3 
er det grupper Forelesere på …) 

 

Bilde 3: Tilpass tilgangen 
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4. Anonyme/Skjulte 

eksamensinnleveringer 
I noen eksamens situasjoner er det ønskelig å 

anonymisere innleveringene. Denne 

innstillingen finnes under Begrens/juster 

tilgangsrettigheten. 

 

 

 

 

 

I en eksamenssituasjon vil det være relevant at romrettigheten må settes ned fra eier- til slette (se p. 
6 “Negradering av eierrettighet til sletterettighet”)og at selve mappen opprettes av en annen person 
enn sensor. 

 

 

Med innstillingene vist på bilde 4 vil eksamens mappe se slik ut for: 

For sensor eller en med sletterettighet: Eierrettighet eller for den som har opprettet 
innleverings mappe: 

  

 

Bilde 4: Anonymisere innlevering 

VIKTIG!  

Innleveringen vil ha skjulte studenter for 
de som har sletterettighet i rommet. 
Dersom en lærer har eierrettighet vil 
navnene vises. Det samme gjelder 
dersom en lærer med sletterettighet 
oppretter en slik innleveringsmappe. 

 

HUSK!  

Hvis sensor/lærer skal ha tilgang til innleveringer, må Standard tilgang ikke 
endres til noe annet (se innstillinger på bilde 4) 
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5. Tilpasning av Portefølje verktøy 
Visningen av innleveringsbesvarelsene via Portefølje verktøy i Fronter tar ikke hensyn til om 

innlevering er anonymisert.  Via dette verktøyet vil det være mulig for sensor/sletterettighet å finne 

opplysninger som kobler besvarelse til student. Derfor må dette verktøyet (midlertidig) skjules for 

disse. 

For å skjule Portefølje verktøy i Fronterrommet velg Endre verktøylisten i nedtrekks meny som du 

finner i rommet: 

 

Verktøyet (1) velges, tittelen endres (2) og hvem verktøyet skal være synlig for (3) endres. I dette 

tilfellet setter vi (skjult) bak tittelen for å synliggjøre at dette er en eksamenssituasjon. 

 

Bilde 5: Skjule Portefølje fra sensor/lærer 
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6. Nedgradering av eierrettighet til sletterettighet 
I en eksamenssituasjon vil det være nødvendig at romrettigheten må settes ned fra eier- til 

slettetrettighet dersom studentbesvarelsene skal være anonym for sensor/sletterettighet. 

Dette skal gjøres ved å endre roller til fagpersoner i FS. 

Følgende rollekoder i FS vil gi hovedlærerstatus (romeier) i Fronter: 

- STUDIEKONS 
- HOVEDLÆRER 
- FAGANSVARL 

Følgende rollekoder i FS vil gi lærerstatus (sletterettighet) i Fronter: 

- LÆRER 
- FORELESER 
- GJESTEFORE 
- GRUPPELÆRER 

 

 
VIKTIG!   

Husk å endre FS rollene til fagpersonene på alle nivå, både i underv. enhet og 
underv. aktivitet samlebilder for emner dette gjelder. 

Husk at oppdateringer du gjør i FS er synlige i Fronter før dagen etter 

 


