
Skriva en hemtenta i Inspera 
Assessment 

 

Öppna din webbläsare och gå till exam.uu.se 
 
Logga in på samma sätt och med samma 
inloggningsuppgifter som på Studentportalen. 
Du kommer till det som är din hemsida i Inspera. Där 
finns tre val: 

 

”Mina prov”, ”Arkiv” och ”Demotenta”. 
”Mina prov” innehåller de prov som du är anmäld till, 
”Arkiv” gamla tentor du skrivit i Inspera tidigare och 

”Demotenta” tar dig till en prova-på-tenta där du kan testa olika typer av frågetyper. 

Välj ”Mina prov” 
och därefter klicka på 

”Klicka här för att göra dig klar” 
på den tenta som du ska skriva. Kolla 
dag/tid så att du väljer rätt tenta. 

Här finns en ruta med 
texten 

”Öppna provet” 
 Om den rutan är grå så är 
inte provet tillgängligt 
ännu. I den blå bården 
ovanför tentanamnet 
anges hur lång tid det är 
kvar tills provet startar. 

 

När skrivtiden startar så blir ” Öppna provet” blått,  
då kan du klicka på rutan. Provet öppnas och du 
kommer till tentans förstasida och kan börja skriva  
 

 

 



Du är nu framme vid tentans förstasida. 
 

Här finns det ofta en informationssida där det till exempel kan finnas kontaktuppgifter till lärare, 
poänggränser och liknande.  

Tentans användargränssnitt ser ut så här:  

I sidhuvudet ser du till vänster: Ditt namn, uppkopplingsstatus och återstående tid. 
Till höger: En klocka; här finns eventuella meddelanden som kan skickas till dig under tentan. En 
”pannkaksstapel/hamburgermeny; här finns inställningar som du kan göra, t.ex. byta språk, aktivera 
rättstavning (om det är tillåtet) mm. 

 

 

Sidfoten: 

1. Innehållsförteckning. En översikt över tentans innehåll. Finns inte i alla tentor. 
2. Här ligger eventuellt tillagda resurser som PDF-filer, länkar till webbresurser eller liknande 
3. ”i” står för informationsdokument. Det är alltså inte en fråga som ska besvaras 
4. Här är fråga 1c markerad. Det är den fråga som visas för tillfället. Genom att klicka på någon 

av de andra bokstäverna så går du till den frågan. Det är inte alltid som frågorna är indelade 
1a, 1b, 1c osv. Ofta är det en ren 1, 2, 3, 4-numrering 

5. Här är fråga 2. Eftersom den inte är markerad så ser man inte de underliggande a, b, c, osv. 
6. Med de här navigationspilarna kan man stega framåt och bakåt en fråga i taget. 
7. Sammanfattningssida. Den sista sidan i tentan. Här finns bland annat en översikt över vilka 

frågor du besvarat. Du kan givetvis gå tillbaka till obesvarade frågor härifrån (om det inte är 
en MEQ-tenta; en s.k. ”bläddertenta”) 
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Sammanfattningssidan – sista sidan i tentan 

 

Så här ser sista sidan – översiktssidan – ut. Här kan man se vilka frågor man svarat på och vilka som 
är obesvarade. Det är fortfarande möjligt att gå tillbaka och arbeta med frågorna. 

När man känner sig klar med tentan så klickar man på den blå knappen uppe till höger 

”Lämna in nu” 

 

En ruta med bekräftelse på 
inlämning kommer upp. Du kan 
sedan logga ut. Utloggningen 
finns under kugghjulet uppe i 
högra hörnet. 

 

 

OBS! När du lämnat in tentan kan du inte öppna den igen. 


