Guide

Portföljfunktion i Studentportalen
I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också
möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata inlämningarna. I självvärderingen har
studenterna möjlighet att reflektera över sin egen insats. Det är möjligt att låta flera institutioner ha
tillgång till en och samma portfölj.
Instructions in English are available in the manual.
Senast uppdaterad: 2015-04-15
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Portföljfunktion i Studentportalen

Om portföljer
I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. För att koppla
inlämningar till en portfölj måste det först finnas en portfölj. Portföljen skapas på institutionsnivå och
sedan kopplas inlämningar till den specifika portföljen. Det är möjligt att låta flera institutioner ha
tillgång till en och samma portfölj.

Institutionens portföljöversikt
Befintliga portföljer visas på institutionens Portföljöversikt (PÖ), jfr Kursvärderingsöversikt.
Portföljöversikten visar upp institutionens samtliga portföljer. Här finns även möjlighet att skapa nya
portföljer, se självvärderingarnas frågor, söka studenters portföljer och ansökningar om portföljintyg.

Aktivera portföljöversikten
Om det inte finns någon portföljöversikt för institutionen måste denna först aktiveras. Detta görs på
institutionsnivå av en institutionsadministratör.
1) Öppna fliken Utbildning och välj Institutionsöversikten.
2) Klicka i tabellcellen för Portföljöversikt (PÖ).
3) Välj Aktivera.
Det går också att först öppna institutionssidan och där välja att Lägg till ny funktion > Portföljöversikt.
När portföljöversikten är aktiverad visas den i menyn och det går att skapa portföljer.
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Skapa en ny portfölj
En portfölj skapas från institutionens portföljöversikt. Observera att du måste ha rollen
Institutionsadministratör för att skapa och redigera portföljer.
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1. Öppna Institutionens startsida.
2. Klicka på Portföljöversikten i menyn. Om det inte finns någon portföljöversikt måste denna
aktiveras.
3. Klicka på länken Ny portfölj.

4. Fyll i portföljens namn och beskrivning.
5. Markera om studenterna ska kunna beställa portföljintyg, dvs ett intyg över de uppgifter som
ingår i portföljen.
6. Fyll i e-postadress till koordinator. Detta behöver du bara göra om studenterna ska kunna
beställa portföljintyg.
7. Markera alla institutioner som ska kunna koppla Inlämningar till portföljen.
8. Markera den typ av uppgifter som ska kunna ingå i portföljen.
9. Rutan Aktiv är redan markerad då du skapar en portfölj.
10. Klicka på Spara.
11. Nu är portföljen klar och kommer att visas i listan över tillgängliga portföljer när lärare skapar
inlämningar på aktuell institution.

Här visas alla inlämningar som finns i vald portfölj.
Här visas också om studenterna ska göra en
självvärdering och vilken typ av självvärdering som
gäller. Det går att sortera varje kolumn genom att
klicka på dem om du till exempel vill sortera
inlämningarna efter termin eller kurs.
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Visa portfölj
Befintliga portföljer visas i institutionens portföljöversikt.

1. Öppna Institutionens startsida.
2. Klicka på Portföljöversikten i menyn.
3. Välj den portfölj du vill se och klicka på Visa. Nu kan du se vilka institutioner som har
möjlighet att koppla inlämningar till portföljen samt de uppgifter som är kopplade till
portföljen.

Redigera portfölj
Befintliga portföljer redigeras från institutionens portföljöversikt.

1.
2.
3.
4.

Öppna Institutionens startsida.
Klicka på Portföljöversikten i menyn.
Välj den portfölj du vill redigera och klicka Redigera.
Gör dina ändringar och avsluta genom att klicka på Spara.
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Självvärderingar
Till de olika typerna av uppgifter (Grupp, Muntlig, Praktiska färdigheter och Skriftlig) finns det olika
självvärderingar kopplade. Självvärderingarna ger studenten möjlighet att reflektera över sin egen
insats. Självvärderingen aktiveras på respektive Inlämning.
Du kan se självvärderingarnas frågor under Självvärderingar.

1.
2.
3.
4.

Öppna Institutionens startsida.
Klicka på portföljöversikten i menyn.
Klicka på länken Självvärderingar.
För att se de olika typerna av självvärderingar ändrar du typ vid Välj typ och klickar på Visa.

Välj typ av självvärdering (Grupp, Muntlig,
Praktiska färdigheter och Skriftlig) och klicka på
Visa för att se vilka frågor som visas för
studenterna.
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Sök studentportfölj
Du kan söka efter en students portföljer via institutionens portföljöversikt. Observera att du enbart
ser de portföljer som är kopplade till den/de institutioner där du har behörighet.

1.
2.
3.
4.

Öppna Institutionens startsida.
Klicka på portföljöversikten i menyn.
Klicka på länken Sök studentportfölj.
Fyll i studentens personnummer och klicka på Visa.

Portföljintyg
Studenten kan begära ett portföljintyg på genomförda uppgifter i portföljen. Möjligheten att ange
om studenter ska ha möjlighet att beställa intyg görs när man skapar eller redigera en portfölj.
Portföljintyget kommer att skickas till studentens folkbokföringsadress eller till den tillfälliga adress
som studenten har angivit under Min profil i Studentportalen.
När studenten har ansökt om ett portföljintyg får koordinatorn ett automatiskt e-postmeddelande.
Visa ansökningar
Det går att se vilka studenter som har ansökt om portföljintyg via institutionens portföljöversikt.

1.
2.
3.
4.
5.

Öppna institutionens startsida.
Klicka på portföljöversikten i menyn.
Klicka på länken Portföljintyg.
Ange ett datumintervall i fälten Från och Till och klicka därefter på Visa.
Under Ansökningar visas i en tabell de studenter som har ansökt om portföljintyg, vilken
portfölj ansökan gäller samt vilket datum ansökningen skedde.
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Koppla inlämning till portfölj
För att filer ska synas i en portfölj måste den inlämning där filerna lämnar in kopplas till en portfölj.
Det kan göras både när inlämningen skapas eller genom att redigera en befintlig inlämning på
kurstillfället. En inlämning kan kopplas till en eller flera portföljer.
1)
2)
3)
4)

Öppna kurstillfällets startsida.
Lägg till en ny inlämning eller välj att redigera en befintlig inlämning.
Fyll i information om inlämningen och välj Individuell inlämning.
Nu visas rubriken Koppling till portfölj.
a) Välj den/de portföljer som inlämningen ska tillhöra.
b) Markera om självvärdering ska ingå som en del av uppgiften.
c) Välj Typ av uppgift. Typ av uppgift är obligatoriskt om självvärdering används och
styr vilka självvärderingsfrågor som visas för studenten.

3a. Här väljer du vilka
portföljer inlämningen
ska visas i.

3b. Klicka för
Självvärdering om
studenterna ska få fylla
i en sådan i samband
med inlämningen.

3c. Om självvärdering är
vald måste du även
ange vilka slags frågor
som ska visas för
studenten.

5) Spara inlämningen.
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Bild på inlämning som är kopplad till portfölj:

När en inlämning tillhör en portfölj visas namnet på
portföljen och vilken slags självvärdering som gäller här.

Här kan du se om studenten har lämnat in sin
självvärdering. Klicka på länken för att se svaren på
självvärderingen.
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Hur ser det ut för studenten?
Studenten hittar sina portföljer under fliken Mina studier > Portföljöversikt. Här visas alla filer och
självvärderingar som studenten har laddat upp till sina portföljer.
En portfölj kan innehålla en eller flera inlämningsuppgifter. Vilka filer som ingår i studentens portfölj
avgör studenten själv när hen laddar upp filerna i inlämningen som är kopplad till portföljen.
Bild på studentens portfölj:

Här väljer studenten vilken
portfölj som ska visas.

Översikten visar vilka filer som
hen har laddat upp i vald portfölj
och om självvärderingen är ifylld.
Här kan studenten beställa
portföljintyg för vald portfölj.
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Bild på studentens inlämningssida när inlämningen är kopplad till en portfölj med en självvärdering:

Här kan studenten välja om filen
ska visas i portföljen eller inte.

Här fyller studenten i sin
självvärdering.
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Bild på studentens självvärdering som visas när studenten har klickat på knappen
Fyll i/visa självvärdering:
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Roller
Din behörighet styr vad du kan göra i Studentportalen. Tips! Klicka på ditt namn vid Du är inloggad
som… för att ta reda på vilka behörigheter som du har. För att arbeta med portföljer i
Studentportalen måste man ha någon av följande roller:

Institutionsadministratör
- Kan skapa en portföljöversikt.
- Kan skapa och redigera portföljer.
Kurstillfällesadministratör
- Kan lägga upp, redigera och koppla inlämningar på kurstillfällesnivå till befintliga portföljer.

Läs mer om behörigheter i behörighetsblanketten (pdf)
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