
Digitala tentor - OpenExam 

•  Utvecklat av Anders Lövgren (BMC-data) 2010  
(Ylva Hedeland, Susanne Tingsborg) 

•  V2 sjösatt 2014 
•  Finansierat av vetenskapsområdet för medicin och 

farmaci 

Kontakt: 
Anders Lövgren 
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Professor molekylär virologi vid inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi.  
Uppsala universitet.  cath@imbim.uu.se 
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Bakgrund till projektet 

•  Tidskrävande pappershantering 
•  Transporter 
•  Oläsliga svar 
•  Ökad säkerhet 
•  Ökade frågemöjligheter 
•  Digitala resurser 

Befintliga resurser via studentportaler, integrationer? 
Ny LMS 
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Behov 

Utveckling av salstentor 
 
Medicin och farmaci 

 rena textsvar 
 kemiska formler, skriva eller rita 
 matematiska ekvationer, skriva eller rita 
 figurer, markera eller frihandsrita 
 utdelade frågematerial och hjälpmedel 

 
Andra vetenskapsområden 
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OpenExam - systemet 

Web-baserat system 
•  Multipla webbservrar och databaser (master/slave) 

 
Lokala servrar har UPS, dock beroende av centralt nätverk 
 
Åtkomst via inloggning (användarkontroll) och tilldelade roller 
 
Informationssäkerhet 

Digital arkivering av prov och svar 
Anders.Lovgren@bmc.uu.se 
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OpenExam – fysiska resurser 

•  Studentdatorsalar med fasta datorer 
•  Tentamenssal med 150 bärbara datorer 
•  Distanstentor (övervakade) 
•  Hemtentor 
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Ritfunktion 

Passiv penna (finger) 
   - enkel, låg precision 
Aktiv penna 
   - dyr, batterikrävande, hög precision 
Handscanner, scannermus 
   - dyr, hög upplösning 
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http://www.irislink.com 



 
 
 

 
 
 

OpenExam – en papperslös process 

Skriv tentamen Rätta provsvar 

Avkoda och 
rapportera betyg 

Hämta rättad 
tenta 

Skapa 
examination 

Imgkid.com 
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OpenExam - roller 

Kursadm/-ledare: 
Skapar tenta 
Tilldelar roller 

Lärare:  
Skapar/lägger 
in frågor 

Lärare: 
Rättar frågor 

Tentamens-
vakt 

Kursadm/-ledare: 
Avkodar och 
rapporterar resultat 

Decoder Corrector Contributor Creator Student 

Invigilator 
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Arbetsflöde - Före tentamen 

•  Skapa tenta 

Decoder Corrector Contributor Creator Student 

Tilldela roller 

Lägga till 
studenter 

Allmänna inställningar 
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Arbetsflöde - Före tentamen 
Decoder Corrector Contributor Student 

Texter, bilder, filmer, formelsamlingar, verktyg, websidor… 

Textsvar (längd), flerval, figur, kemisk formel, matematisk ekvation 

Anger rättare 
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Creator 

•  Lägga upp och definiera frågor  



•  Logga in med studentID 
•  Automatisk anonymisering 
•  Tid- och rumsstyrd tillgänglighet 
 

Arbetsflöde – Under tentamen 
Decoder Corrector Contributor Student 
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Creator 

•  Kan lägga till student 
 Invigilator 

Arbetsflöde –Under tentamen 
Decoder Corrector Contributor Student 

Kontrollera identitet Kan ändra tid 
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Creator 



Arbetsflöde - Efter tentamen 

•  Rätta direkt efter tentamentidens slut 

Decoder Corrector Contributor Student 

4 4 

Rätta per fråga 

Average: 

Ej rättade svar Rätta per 
student 

Dynamiskt rättningsprotokoll 
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Creator 

Arbetsflöde - Efter tentamen 

•  Rätta direkt efter tentamentidens slut 
•  Avkoda & ladda upp resultat till Ladok 
•  Automatmail till studenter 

Decoder Corrector Contributor Student 

4 

Average: 
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Creator 

Average: 

Namn och p-nr visas 



Arbetsflöde - Efter tentamen 

•  Ladda ned pdf med rättningar, kommentarer och statistik 

Decoder Corrector Contributor Creator Student 
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Creator 

Praktiska fördelar 

Ingen utdelning av fysiskt material 
 
 
 

© cath@imbim.uu.se 



Praktiska och pedagogiska fördelar 

Bättre kvalitet på frågematerial 
 
 

Möjlighet till svar i bild 
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Testa färdigheter och förmågor 
 
 
 

Lyssna till hjärtljud 

Praktiska och pedagogiska fördelar 
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http://www.heartsite.com 



Fler möjligheter 

•  Bläddertentor (MEQ, Modified Essay Questions) 

•  Automaträttade tentor 

•  Studenträttade tentor 

•  Nivåuppdelade tentor 
 
•  Stöd till studenter med särskilda behov 
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Vidareutveckling 

•  Inte bara tentor…del av lärandet 

•  Learning analytics 

•  BYOD: 
–  Alternativ till “clickers” (mobilapplikation av 

systemet) 
–  Lock-down browser/exam monitor 
–  Programbaserad lösning? 
 

•  UU: Tentamensutredning och e-lärandestrategi 
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Kommentarer från användare 

•  Tid  
–  Minskad administrativ hantering 
–  Snabbare/enklare rättning 
–  Digitalt utlämnande av rättade prov 

•  Säkerhet  
–  Läsbarhet 
–  Inte möjligt att ändra svårläst text i efterhand 
–  Digitalt arkiv 

•  Miljö 
–  Inga papper 
–  Ingen transport 
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