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Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen

• Biomedicin och omvårdnad, 10.5 hp
o Klin kemi/farmakologi/immunologi/mikrobiologi

Onlinetest – 80 frågor från frågebank fr 2016

o Läkemedelsberäkning
Salstentamen med 12-14 uppgifter 
Krav på svar tillsammans med tillhörande uträkningar

BAKGRUND



Rättvis

Rättssäker

Möjlig

Krav



FARHÅGOR INFÖR ONLINETENTAMEN

Alltså, man borde ju 
åtminstone få testa på 

först – allt fokus blev ju 
på alla inloggningar 

och…jamen, allt!

Det här gjorde 
dom för att 

sätta dit oss… 



…eftersom den kan ”kapa” stressen

Övningstentamen med samma upplägg som ordinarie

Ger:   
- insikt om hur tentan genomförs
- möjlighet att öva på att genomföra
- möjlighet till upprepad övning 

FÖRBEREDELSEN VIKTIG!



Ur diskussion gällande examination med digitala 
hjälpmedel inför upplaga #3 (2017):

”…identifieringen av studenterna, dvs. möjligheten att klarlägga 
att rätt student genomför examinationen” 

”…ökade möjligheter till fusk genom t.ex. plagiering, otillåten 
sökning av information på webben eller användning av otillåtna 
program på datorn i samband med examinationen”

”…risken för tekniska problem under själva examinationen, dvs. 
datorhaverier eller andra tekniska fel i it-systemen”

UKÄ – Rättssäker examination



Ur den fjärde upplagan (2020) –
Examination med digitala hjälpmedel:

Rubriker:
• Tydliga instruktioner

• Identifiering och risken för fusk

• Fungerande teknik

• Studenter med funktionsnedsättning

• Automatiserade betygsbeslut

UKÄ – Rättssäker examination





Här följer några exempel på uppgifter 
från salstentor som överförts till 

fråga i verktyget test. 

Därefter programmeringsförfarandet 
i Moodle-test med hjälp av 

frågetypen ”beräknad fråga”



Exempel på frågor fr salstentamen



Så här programmeras frågan, med ”wildcards” 
inom krullparenteser:



Här bestäms villkor för ”wildcards” – skapande av dataset

Den här frågan kan 
alltså anta 100 

olika skepnader –
alla får samma 

frågeformulering, 
men olika siffror













För att ge möjlighet att visa hur man har räknat ser testen 
numera ut så här:



Möjligheter:
• Rättvist – ”samma” fråga men med stor mängd olika siffror 

från dataset
• Sparar tid (när man väl har kommit på hur man ska göra)
• Självrättade (med viss ”handpåläggning”)

Brister:
• Svårt att faktiskt veta om man ”hjälper” varandra
• Tidskrävande att skapa frågebank
• ”Kondenserade” frågor – ev till nackdel för studenten

BERÄKNAD FRÅGA i ”Test”







Ur den fjärde upplagan (2020):
• Tydliga instruktioner

Innan och i samband med examinationstillfället

• Identifiering och risken för fusk
Upprop, övervakning i zoom

• Fungerande teknik
Instruktion till studenten att ansvara för egen 
”bandbredd”

• Studenter med funktionsnedsättning
Bättre förutsättning än vid salstentamen

• Automatiserade betygsbeslut
Manuell genomgång innan betyg meddelas

UKÄ – Rättssäker examination



Pros
• Sköter sig självt

• Självrättade (med viss 
handpåläggning)

• Testtentan ger bra 
förutsättningar att klara 
examinationen

Cons
• Svårt att komma igång med 

arbetet – finns inte så 
många exempel

• Vissa problem med 
programmering av frågans 
facit

• Tidsödande

TO CONCLUDE…



Tack till 

Agneta Bränberg  (lektor vid Inst för tillämpad fysik och elektronik)

Har också haft god hjälp av resurser från

Google

Youtube

Andra lärosäten – företrädelsevis internationella  
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