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DIGITAL TENTAMEN PÅ JU 

Förbättrade rapporter 
från Urkund

Remote Exam - Nu är 
det slut på studenternas 
fusk

Insperas nya bedömn-
ingsmodulen är här



Den nya bedömningsmodulen 
är här! 
Redan under hösten påbörjas arbetet med att gå över till den 
nya och förbättrade bedömningsmodulen, kallad Bedöming 
2.0. Den befintliga kommer dock att finnas tillgänglig även 
under 2021.

Det finns många fördelar med Bedöming 2.0 
jämfört med den gamla modulen. Bland annat 
innebär förändringen:

• Färre klick
• Bättre översikt
• Enklare och snabbare att bedöma studenter-

nas svar
• Möjlighet att skriva kommentarer till samtli-

ga studenter och/eller medbedömare
• Lättare att navigera mellan studenter och 

inlämnade svar
Lättare att välja det du vill se 
 
Inom en snar framtid kommer det även bli 
möjligt att ändra ett svarsalternativ i uppgifts-

gruppen och få den nya poängen applicerad i 
bedömningen.

I framtida releaser kommmer även en funtion 
för att ta bort en uppgit från tentan.

Under hösten utbildar via nytillkomna lärare 
i Bedömning 2.0 och kommer erbjuda utbild-
ningstillfällen även för övriga lärare i den nya 
modulen. Fram till 2021 kommer det att vara 
möjligt att växla mellan de olika modulerna, 
men från och med 2022 utgår den befintliga. 



Remote Exam - förhindrar fusk 
på tentorna!

Inspera Remote Exam innebär bland annat:

• Studenterna använder säker webbläsare, som låser datorn för åtkomst till program och 
internet under pågående tentamen

• Identitsverifikation sker via ansiktsigenkänning vid start och under pågående tentamen 
och vid inlämning

• Avancerad monitorering - ger varning om studenterna gör något misstänksamt
• Granska inspelningar från varje students webbkamera (video och ljud) och skärm vid 

misstanke och DAN-anmälan
• Kontinuerlig övervakning trots tillfällig förlust av internetanslutning

Nya och förbättrade funktioner som gör att en student kan göra sin tentamen från distans. 
Säkerhetsfunktioner inkluderar:

1. Systemkompatibilitet
Inspera kommer att ge studenterna automatiserade kontroller för att se till att deras mikrofon 
och webbkamera fungerar som de ska.

2. Automatiska identitetskontroller
Studenterna tar sedan sin bild med hjälp av sin webbkamera för att autentisera testtagarens 
identitet.

3. Manuella identitetskontroller
Identifieringsavvikelser kan kontrolleras manuellt av tillsynen efter tentamen.

 

JU arbetar tillsammans med Inspera med att kunna erbjuda 
säker distanstentamen. Inspera har just nu en produkt som 
beta-testas och som inväntar en avgörande inloggningsfunk-
tion. Ju hoppas kunna erbjuda denna produkt så fort den är klar. 



Du kan nu få reda på vem som plagierat vem i rappor-
ten från Urkund.

Nu blir rapporterna från 
Urkund bättre

Inspera har på grund av Corona och det ökade 
behovet av plagiatkontroll, utvecklat integra-
tionen mellan Inspera och Urkund.

Det innebär bland annat att Inspera nu text-
matchar alla studenternas inlämningar - mellan 
varandra - på en tentamen.

Rapporterna som ibland har dragit ut på tiden, 
kommer nu levereras snabbare. 

När du fått en rapport från Urkund och vill söka 
fram den ursprungliga texten i Inspera, kom-
mer man nu kunna se vem som gjort den första 
inlämningen i Inspera.

De nya förbättringarna kommer finnas tillgängli-
ga den 11 september i Inspera.



ow does it work for students?
Inspera Remote Exam provides increased security for your high-stakes assessments and offers

Insperas webbseminarie 
22-25 september
Du kan nu anmäla dig och delta i Insperas seminarie som detta år 
sker digitalt. Seminariet vänder sig till olika användningsgrupper. 

Under tre dagar kan du delta i Insperas sem-
inarie, som normalt sker i Oslo, och få mer 
information kring utveckling och användning av 
Inspera. 

Du hittar all information och länk till anmälan 
nedan:

Under seminariet kommer du bland annat kun-
na lära dig mer om den nya bedömningsmodu-
len, Urkund, Inspera remote Exam och höra om 
framtida förbättringar i Inspera.

https://www.inspera.com/en/inspera-seminar-2020

https://www.inspera.com/en/inspera-seminar-2020



