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KONSTRUKTION AV TENTA/DUGGA

Tidigare resultat

Dubbla medier (dator/papper)

Framförhållning/flexibilitet

GENOMFÖRANDE AV TENTA/DUGGA

Närvaro/frågor på plats

Teknikstrul

BEDÖMNING AV TENTA/DUGGA

Flexibilitet

Hastighet

Återkoppling

Tentamensvisning

HUR JOBBAR JAG I SYSTEMET?
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HUR SER DET UT FÖR STUDENTERNA?
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60% - 85% - Utan tidigare erfarenhet av systemet - 100% - Efter tidigare 
erfarenhet av systemet

Före tentan: ”Nervöst då jag inte kunnat testköra programvaran på min egna 
dator. Dock förstod jag att det skulle lösa sig även om problem uppstod så var 
inte så värst orolig över utfallet.”

Under tentan: ” Fungerade kanon, överskådligt och bra, sparade ofta. Man 
kunde lägga tid på att faktiskt svara korrekt och utförligt istället för att oroa sig 
om skriften i sig.
”Lite ovant/konstigt i början men efter en kort stund kändes det naturligt. 
Trodde innan tentan att man skulle störas av knappljud, men det var inga 
problem.”

STUDENTPERSPEKTIV – HUR KÄNDES DET?
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”Det blev mer naturligt att hoppa mellan frågorna då man kunde 
"tagga" dem med en vimpel och lätt hitta tillbaka på så sätt.”

” Redigerade oftare.”

” Svaren "kommer ut" snabbare när man skriver på datorn då man vet 
att det är enklare att redigera eventuella fel och göra andra 
förändringar/tillägg. Skriver man på papper känner man ett behov att 
att formulera sig på bästa möjliga sätt innan man börjar "kladda ner" 
pappret med blyerts.

STUDENTPERSPEKTIV – ATT JOBBA MED FRÅGORNA
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” För jag glömmer lätt ord om jag skriver på papper. Alltså min hand hinner inte 
skriva så snabbt som jag tänker.”

” Jag valde att använda låne-dator för att min egen dator är långsam och 
krachar ofta. Sen så är det ett väldig enkelt sätt att göra duggan på att skriva 
på, göra om, kolla tillbacka. Nackdelar är att det låter väldigt mycket när man 
skriver med tagenterna och man kan inte måla bilder på ett enkelt sätt.”

Positivt med SEB duggan är att man kan hoppa enkelt fram och tillbaks mellan 
frågor samt markera. Det är även smidigt och enkelt att kunna ändra delar i sin 
text utan att svaret blir ''förstört'' (radergummi).

STUDENTPERSPEKTIV – VAL AV MEDIUM




