
UVEXFAC10/PED1001 Høst 2017 

OM INNLEVERING AV OBLIGATORISK 
ARBEIDSKRAV I FRONTER 



1. Viktige ting å huske på 

– Side 3 

2. Om obligatorisk arbeidskrav i UVEXFAC10 

– Side 4 

3. Om obligatorisk arbeidskrav 1 i PED1001 

– Side 9 

4. Om obligatorisk arbeidskrav 2 i PED1001 

– Side 14 

 

Innhold: 



• Lagre utkastet med navnet ditt i filnavnet 
• LAGRE SOM WORD-FIL – .docx 

–  Alle andre filer = IKKE GODKJENT  

• Om du ikke leverer innen fristen stenger mappen og du får 
ikke godkjent  

• Du kan tidligst levere en uke før innleveringsfrist 
 

• Frister: 
– UVEXFAC 24. september 
– 1 - PED1001 8. oktober 
– 2 - PED1001 førsteutkast 5. november (kun seminarstudenter) 
– 2 - PED1001 innlevering 19. november (alle)  

 

 

1. Viktige ting å huske på 



2. OBL. ARBEIDSKRAV UVEXFAC10 



2. Om å levere obl. arbeidskrav i 
UVEXFAC10 

1. Gå inn i på ”UVEXFAC  - 
Fellesrom 2017 Høst” i Fronter. 

2. Klikk på mappen «Innlevering 
obligatorisk arbeidskrav»      
(i menyen til venstre) 

 



2. Om å levere obl. arbeidskrav i 
UVEXFAC10 

3. Klikk på mappen «Innlevering 
av obligatorisk  arbeidskrav» 
 
 
 
 
4.   Klikk på «last opp fil» 
       øverst i høyre hjørnet 
5.   Klikk på «Last opp en fil» 
6.   Last opp oppgaven din ved å trykke 
 på «bla gjennom» og «lagre» 
 



2. Om å få vurdering og veiledning av 
obl.arbeidskrav UVEXFAC10 

• Fra 2. oktober vil du motta vurdering og 
veiledning på oppgaven din. Den kan du finne 
slik: 

1. Gå inn på «Innlevering av obligatorisk 
arbeidskrav» og finn oppgaven du leverte 

2. Om den har en hake ved seg betyr det at 
oppgaven er godkjent: 

 

 



2. Om å få vurdering og veiledning av 
obl.arbeidskrav UVEXFAC10 

3. Klikk på pila ved siden av navnet ditt og velg 
«kommentar» 

 
4. Klikk på  

dokumentet med  

veiledningen din 

 

 



3. OBL. ARBEIDSKRAV 1 PED1001 



3. Om å levere obl.arbeidskrav 1 i 
PED1001  

1. Gå inn i PED1001 – 
Fellesrom 2017-høst 

2. Går du seminar i 
PED1001 – Klikk på 
«SEMINAR 
innlevering» 

3. Går du selvstudium i 
PED1001 – Klikk på 
«Selvstudium 
innlevering» 



3. Om å levere obl.arbeidskrav 1 i 
PED1001  

4. Klikk på den øverste 
mappen «innlevering 
oblig. 1» 

5. Klikk på «last opp fil» 
øverst i høyre hjørnet 

6. Klikk på «Last opp en 
fil» 

7. Last opp oppgaven din 
ved å trykke på «bla 
gjennom» og «lagre» 

 



3. Om å få vurdering og veiledning av 
obl.arbeidskrav 1 i PED1001 

• Fra 15. oktober vil du motta vurdering og 
veiledning på oppgaven din. Den kan du finne 
slik: 

1. Gå inn på i fellesrommet og finn oppgaven 
din der du leverte den «innlevering av oblig 
1» 

2. Om den har en hake ved seg betyr det at 
oppgaven er godkjent: 

 



3. Om å få vurdering og veiledning av 
obl.arbeidskrav 1 i PED1001 

3. Klikk på pila ved siden av navnet ditt og velg 
«kommentar» 

 
4. Klikk på  

dokumentet med  

veiledningen din 

 



4. OBL. ARBEIDSKRAV 2 PED1001 



4. Om å levere obl. arbeidskrav 2 
PED1001 

• Seminarstudenter 

– Tar du seminar i PED1001 skal du levere utkast og 
endelig innlevering i fronter 

– Du får veiledning på utkastet 

• Selvstudiumsstudenter 

–  Går du selvstudium i PED1001 skal du kun levere 
endelig innlevering (som i første obl.arbeidskrav) 

– Du får veiledning på endelig innlevering 



4. SEMINARSTUDENTER: 
Om å levere utkast  

1. Gå inn i PED1001 – Fellesrom 
2017-høst 

2. Går du seminar i PED1001 – Klikk 
på «SEMINAR innlevering» 

3. Klikk på mappen:  

4. Klikk på «last opp fil» øverst i 
høyre hjørnet 

5. Klikk på «Last opp en fil» 
6. Last opp oppgaven din ved å 

klikke på «bla gjennom» og 
«lagre» 



4. SEMINARSTUDENTER: 
Om å få veiledning på utkast 

1. Vent en uke – frem til 13. november 

2. Finn oppgaven der du leverte den 

3. Klikk på pila ved siden av navnet ditt og velg 
«kommentar» 

 
4. Klikk på  

dokumentet med  

veiledningen din 

 

 



4. SEMINAR OG SELVSSTUDIUM: 
Om å levere endelig innlevering obl. arbeidskrav 2 

PED1001  

1. Gå inn i PED1001 – 
Fellesrom 2017-høst 

2. Går du seminar i PED1001 – 
Klikk på «SEMINAR 
innlevering» 

3. Går du selvstudium i 
PED1001 – Klikk på 
«Selvstudium innlevering» 

 



4. SEMINAR OG SELVSSTUDIUM: 
Om å levere endelig innlevering obl. arbeidskrav 2 

PED1001  

4. Seminar: Klikk på 
mappen: 

5. Selvstudium: Klikk på 
mappen: 

6. Klikk på «last opp fil» 
øverst i høyre hjørnet 

7. Klikk på «Last opp en 
fil» 

8. Last opp oppgaven din 
ved å trykke på «bla 
gjennom» og «lagre» 

 



4. SEMINAR OG SELVSSTUDIUM: Om å få 
vurdering og veiledning av obl.arbeidskrav 2 i 

PED1001 

• Fra 27. november vil du motta vurdering og 
veiledning på oppgaven din. Den kan du finne 
slik: 

1. Gå inn på i fellesrommet og finn oppgaven 
din der du leverte den «Endelig innlevering 
oblig 2» 

2. Om den har en hake ved seg betyr det at 
oppgaven er godkjent: 

 



4. SEMINAR OG SELVSSTUDIUM: Om å få 
vurdering og veiledning av obl.arbeidskrav 2 i 

PED1001 

3. Klikk på pila ved siden av navnet ditt og velg 
«kommentar» 

 
4. Klikk på  

dokumentet med  

veiledningen din 

 


