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Lägg till Inlämningsuppgift
Klicka på Lägg till och välj Inlämningsuppgift.

Inställningar

1. Om kursen eller programytan har flera uppgifter så kan det finnas flera ”Hemtenta” eller ”Inlupp”.
Tänk därför på att ge din inlämningsuppgift ett namn som gör det lätt att identifiera den i
bedömningsöversikten och minskar risken för att studenterna ska lämna in på fel ställe.
2. Har du förberett en beskrivning av läraktiviteten och eventuella instruktioner så kan du klista in
eller ladda upp den som fil här. Om uppgiften ska vara anonym kan du be studenterna lämna in som
PDF, då sparas inga användaruppgifter i filen, och vid utskrift kan du få med den anonyma koden i
sidhuvudet.
3. Ställ in när uppgiften ska bli tillgänglig/synlig för studenterna.
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4. Ställ in deadline för inlämning. Uppgifter inlämnade efter tidsgränsen markeras som sent
inlämnade.
5. Välj en skala för bedömning för att se tilldelat betyg på uppgiften i bedömningsöversikten.
6. Har du skapat kategorier för bedömning så kan du välja bland dem här.

7. Bocka ur att resulaten ska synas för studenterna. När alla är bedömda och du vill visa resultaten
för studenterna kan du bocka för den igen. Studenterna kan bara se sin egen inlämning och sitt eget
resultat.
8. Observera att om uppgiften ska bedömas anonymt så måste den läggas till i bedömningsöversikten för att du ska kunna se vem som fått vilket betyg.
9. Bocka i om de inlämnade uppgifterna ska textjämföras via Urkund.
10. Spara!

Att tänka på
Studenterna har möjlighet att redigera sina inlämnade uppgifter tills du ändrar status på uppgifterna.
Statusarna Granskning pågår och Klar gör att inlämningsuppgifterna inte längre kan redigeras av
studenterna. Även en inlämning i Word online blir skrivskyddad.
I itslearning sker ingen ”avanonymisering”. Du kan se är vem som fått vilket betyg, men inte vem som
skickat in vilken text. Skulle du behöva gå runt det här så kan du be studenterna skriva sitt namn som
kommentar till bedömningen. För att studenterna ska kunna kommentera så måste uppgiften vara
bedömd och synlig.
2

Efter inlämning
Analysresultat från Urkund i itslearning
Det inlämnade dokumentet har analyserats av Urkund när det står en matchningsgrad i kolumnen
Status för textjämförelse. Om något skulle gå fel under textjämförelsen så kan du ladda hem
dokumentet och maila det till din analysadress hos Urkund.

För att öppna analysrapporten måste du öppna studentens inlämnade uppgift och därefter klicka på
matchningsgraden.

Skriva ut
Word
Vid utskrift av word-dokument kan du inte få med ID för anonym automatiskt på pappret. Ett tips är
därför att sortera inlämningsuppgifterna efter antingen ID för anonym eller efter Inlämnad, datum
och tidpunkt för inlämning, och notera något av dessa på respektive utskrift.
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PDF
Klicka på skrivarikonen när du öppnat en inlämningsuppgift:

Välj följande inställningar för att få med den anonyma koden, ID för anonym, på pappret när du
skriver ut inlämningsuppgifter.

1. Fäll ut menyn More settings.
2. I Margins väljer du Mininum.
3. Se till att Headers and footers är valt.
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Återkoppling
Bedöm och kommentera
Klicka på uppgiften för att öppna studentens inlämnade text. Välj status och bedömning, skriv en
kommentar och spara. Du kan också kommentera direkt i dokumenten online, både i Word och PDF.
De kommentarerna sparas automatiskt.

Visa resultat för studenterna
När bedömningen är klar kan du ge alla studenter återkoppling samtidigt genom att välja Redigera
alternativ för inlämningsuppgiften och bocka i rutan Resultaten visas för studenterna och Spara.
Studenterna får då en avisering i LMS, även i appen, om att bedömning är tillgänglig för uppgiften.
Studenter som behöver komplettera sina inlämningsuppgifter kan göra det om du ändrar statusen på
deras uppgifter till Kompletteras. Du kan bifoga filer som till exempel bedömningskriterier direkt i
feedbackrutan. Du kan även ge muntlig feedback genom att spela in din återkoppling.

Vid anonym inlämning måste du gå till Status och uppföljning  Bedömningsöversikt för att se
vilket betyg som tilldelats respektive student för uppgiften.
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