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och mycket mer..

Utbildningstillfällen i 
höst

Nyheter i InsperaAvidentifierade  
tentamen

nyhetsbrev
DIGITAL TENTAMEN PÅ JU 



Beslut om att genomföra  
avidentifierade tentamen
Från och med september 2021, i linje med en rektors beslut, kommer 
Jönköpings universitet att tillämpa avidentifierade examensrutiner för 
digitala tentor i Inspera och för pappersbaserade tentor. Detta gäller både 
distans- och campusförlagda tentor. 

Rektorsbeslutet (§929, JU 2021/1859-113) 
innebär i praktiken att den skrivande är aviden-
tifierad från att man anmäler sig till tentamen 
till dess att bedömningen av tentamen är gjord. 
Därefter bryts avidentifieringen automatiskt och 
betyg sätts på identifierad person i Ladok

Rutinerna i Inspera kommer, till dess lejo-
nandelar, att vara desamma som vanligt. Hu-
vudskillnaden kan märkas under tentamen-
stillfällena för studenterna och i det faktum 
att bedömaren inte kommer att känna till den 
personliga identifieringen av studenten som 
hen ska betygsätta i Inspera.

 

Det går inte heller att göra tentor med manuella 
inställningar eller studentgrupper. Alla tentor är 
kopplade till Ladok och måste motsvara ett full-
ständigt examinationsmoment i Ladok. Därmed 
är det inte möjligt att dela en tentamen i två 
eller flera delar. Alla tentor måste vara samman-
hållna.

Under höstterminen släpper Inspera funktioner 
för att dela upp tentor i två eller flera delar, och 
ändå ges som en sammanhållen tentamen. 

Om du har frågor som rör stöd för att hitta stu-
denter efter en tentamen kommer Ladok-grup-
pen vid JU att tillhandahålla material och erbju-
da utbildningspass kring detta.



Visste du att ...
• när du betygsätter en tentamen som endast innehåller uppgifter med automatisk poängsät-
tning, måste du först använda gränsvärden innan du bekräftar! Detta kan du göra under  
Alternativ ... Gränsvärden ...Uppdatera och sedan uppdatera nu. 

OBS! Studenternas resultat kommer inte att rapporteras till Ladok om inte 
ovanstående görs!

• att studenterna kan använda Geogebra-verktyget för beräkningar på tentan.
GeoGebra är konfigurerad som en resurs. Här är länken för att lägga till GeoGebra  
i en fråga i Inspera: GeoGebra GeoGebra



Nya och planerade funktioner i Inspera:

På gång i Inspera

Uppdatera ett svarsalternativ efter att  
tentamen avslutats 

Inspera jobbar på att det ska bli möjligt att  
korrigera ett felaktigt svarsalternativ på en  
flervalsfråga under bedömningen. 

Bedöm inlämnade svar innan tentamen  
är avslutad
 
Eftersom tentorna pågår i många timmar, kom-
mer det nu bli möjligt att bedömma de inläm-
nade svaren efter hand - innan tentmanen är 
avslutad. Enskilda resultat kan också bekräftats 
före tentans sluttid. 

 

 
 
Skriv kommentarer till alla studenter  
och/eller bedömare på en gång 

Följande val kommer bli tillgängliga, vid bedömn-
ing, för kommentarer under Uppgift-fliken:

• Alla studenter
• Alla bedömare
• All studenter i en kommitté 
• Alla admin och bedömare

Kommentarer till Alla studenter delas när  
Studentrapporten publiceras. 
 
 



Markera i studenternas svar med olika 
färger - kommer snart! 

Inspera kommer göra det möjligt att markera 
text och uttryck med olikfärgade markeringar.
Det här kommer bli funktion för att kunna 
kommentera studenternas svar.

Ny Stavningskontroll - Wproofreader

Den nya stavningsfunktionen är redan på plats. 
dem fungerar endast för essäfrågor. 

Wproofreader kontrollerar stavningen medan 
studenten skriver och erbjuder en meny med 
stavningsalternativ.

Funktioner:
• Omedelbar stavningskontroll
• Kontrollerar stavning för 30+ språk
• Känner automatiskt av av val av språk
• Regelbundna ordbokuppdateringar som  
säkerställer att stavningkontrollerna alltid är  
uppdaterade

Skapa kriteriepoäng och återanvändbara 
kommentarer under bedömning

Den existerande funktionen med kriteriepoäng 
har nu expanderat till utökad flexibilitet och 
hastighet under bedömningsprocessen. 

Funktioner
• Skapa återanvändbara kriteripoäng och 

kommentarer under bedömning 
• Tilldela poäng och ge feedback med bara ett 

klick. 
• Kombinera kriteriepoäng och kommentarer 

inom den satta maxpoängen för en uppgift
• Bygg ett delat bibliotek med kriterier med 

andra bedömare eller bara för dig själv. 



Utbildningstillfällen för 
kommande höst

Du behöver anmäla dig till morgan.holm@ju.se, åtminstone en arbetsdag i 
förväg för att säkerställa att Inspera-konton skapats för alla deltagare.

https://ju-se.zoom.us/j/3753200881  Mötes ID: 375 320 0881

21-08-17 Tis 10.00-12.30 Part 1: Analytical essay questions and Multiple Choice

21-08-18  Ons 10.00-12.30 Del 1: Essäfrågor och flervalsfrågor

21-08-24 Tis 10.00-12.00 Part 2 “Assessment” in Marking 2.0

21-08-25 Ons 10.00-12.00 Del 2: Bedömning i nya bedömningsmodulen 

21-09-14 Tis 10.00-12.30 Part 1: Analytical essay questions and Multiple Choice

21-09-15 Ons 10.00-12.30 Del 1: Essäfrågor och flervalsfrågor

21-09-20 Mån 10.00-12.00 Part 1: Analytical essay questions and Multiple Choice

21-09-27 Mån 10.00-12.30 Del 1: Essäfrågor och flervalsfrågor

21-10-05 Tis 10.00-12.00 Part 2 “Assessment” in Marking 2.0

21-10-06 Ons 10.00-12.00 Del 2: Bedömning i nya bedömningsmodulen

21-10-12 Tis 10.00-12.30 Part 1: Analytical essay questions and Multiple Choice

21-10-13 Ons 10.00-12.30 Del 1: Essäfrågor och flervalsfrågor

21-10-19 Tis 10.00-12.00 Part 2 “Assessment” in Marking 2.0

21-10-20 Ons 10.00-12.00 Del 2 - Bedömning i nya bedömningsmodulen

21-11-09 Tis 10.00-12.30 Part 1: Analytical essay questions and Multiple Choice

21-11-10 Ons 10.00-12.30 Del 1 - Essäfrågor och flervalsfrågor

21-11-16 Tis 10.00-12.00 Part 2 “Assessment” in Marking 2.0

21-11-17  Ons 10.00-12.00 Del 2 - Bedömning i nya bedömningsmodulen

Datum Dag Tid  Nivå



Planerade förbättringar 
för studenter:

Inspera kommer att implementera förbättringar av studentgränssnittet. 
Dessa planeras att släppas under juli och berör följande områden:

• Interaktionsområden kommer att utökas något för Flervalsfrågor, Flersvarsfrågor, Sant/
Falsk och Matchning/Parning-frågetyper för att säkerställa att de är tillräckligt stora 

• Förbättrad tolkning för att bättre stödja hjälptekniker 

• Essäfrågor: rullgardinsmeny för att välja styckeformat blir större för att stödja tex-
tavståndsinställningar 

• Flaggikonens färg kommer förändras något  

• Förbättrat stöd för tangentbordsnavigering i alternativmenyn 

• Förbättrad Föregående/Nästa navigationsknapp som säkerställer att inaktiverat till-
stånd  

• Statusar (t.ex. sparad, försöker återställa anslutningen) och visuell indikation på att tid-
en tar slut (sekunder visas i motsats till endast minuter) för att hjälptekniker så skärm-
läsare kan meddela dem 

• Textalternativ lagt till wifi-ikonen och besvarat / obesvarat visuellt indikatorer på inne-
hållsförteckningen




