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Agenda
● Vilka är vi? 
● Vad är Inspera? 
● Vart är vi på väg?
● Vad gör vi under tiden?



Vilka är vi?
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Nordics/ROW
Stockholm
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Nordics/ROW
Norrlands Hawaii



Ett urval av kunder



Inlämningar för de största länderna

Sverige innefattar K12 och Higher Ed.



Vart är vi på väg?





Varför får vi inga leveransdatum?
● Krav från kontrakt
● Trender inom sektorn
● Förbättringsförslag 
● Utveckling sker successivt - många nålsögon att passera
● Covid gav upphov till att andra krav prioriterades
● Utvecklarteam i Ukraina 



Anteckningar - studenten
● Bygger på samma teknik som 

kommentarer och anteckningar
● Befinner sig i betatestning
● Kontakta Service Desk om ni vill 

delta



● Erbjud studenter support där de behöver 
det

○ Inloggningssidan
○ Startar IEP 
○ På startsidan
○ Under tentan

● Erbjud studenter support under tentan på 
de där det behövs/finns personer som kan 
svara

● Ny roll: Chat manager
● Ny modul: Chatt
● Tre status: New, Open och Closed 
● Studenten startar chatten

Under utveckling:
● Tentavakten kan starta chatt
● Flytta in funktionen i Monitor 

Inspera chat



Assessment paths

● Ni är inbjudna att delta i beta-testning, planerat att starta i sommar
● Funktioner kommer att släppas gradvis under tiden
● Kommer vara på engelska under testningen
● SUNET instans/SUNET testinstans

Support more complex assessment forms where multiple 
educational activities, with their own test settings, can be 
marked individually but graded as a whole.



● Mallar för Nivå och kriterier
● Bedömningen mer konsekvent
● Underlättar för oerfarna 

bedömare
● Slipper “missa” ett kriterium

Matrisbedömning





Fördefinierad återkoppling

● På uppgiftsnivå
● Per alternativ

Återanvändbara kommentarer (i 
bedömningen) - korta och on the fly

Kommentarsbibliotek



Också under utveckling
● Microsoft 365 (closed beta)
● Custom user roles (beta)
● Data discovery tool och Item 

banking
● API 2.0



Vad gör vi under tiden?



Ett år med KAM

Kvartal 1 (jan-mars) Kvartal 2 (apr-jun) Kvartal 3 (juli-sep) Kvartal 4 (okt-dec)

Check-Ins

Help Center
(ca 340 artiklar)

SUNETinställningar
SUNET baseline

Översätta för ny funktionalitet

Analys av nuläget

Lunch’n’Learn

Check-In H1

Översätta, uppdatera och enat språkbruk

Bedömning

Testpedagogik

Tips’n’Tricks

Förbättringsförslag
Genomgång av befintliga förslag

Analysera hanteringen

Ladokintegration Arbeta med 
utvecklingsförslag

Rapportera och 
sätta upp 
handlingsplan

Utvärdera

Annat?

Ny-på-jobbet-planeringen

Check-In H2 Rapportera och 
sätta upp 
handlingsplan



Kom och träffa oss

26-28 april är det SETT i Kista (Stockholm)
Vi finns i monter H:24 på dagtid 
SETTdagarnas hemsida

På kvällen den 26 april 
Bjuder vi på plockmat och dryck på Hotel Scandic Anglais vid Humleträdgården. 

https://www.settdagarna.se/
https://www.settdagarna.se/


Frågor? 



för ditt deltagande och engagemang

Tack


