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Rapportnamn Vad rapporten innehåller Filhantering 

Prov med facit Provet med facit, inte randomiserat. Laddas ner. 

Prov utan facit Provet utan facit, inte randomiserat. Laddas ner. 

Prov utan facit med 

randomiserade 

svarsalternativ 

Provet med facit för nerladdning, med 

randomiserad ordning på svarsalternativen. 
Laddas ner. 

Personliga koder med 

inloggningsinstruktioner - 

iPad 

Kodblad och inloggningsinstruktioner för prov i 

sal på iPads. 

Laddas ner. En samlad 

PDF-fil, en sida per 

deltagare. 

Personliga koder med 

inloggningsinstruktioner - 

dator 

Kodblad och inloggningsinstruktioner för prov i 

sal på andra enheter än fakultetens iPads. 

Laddas ner. En samlad 

PDF-fil, en sida per 

deltagare. 

Personliga koder med 

inloggningsinstruktioner - 

utskick 

Kodblad och inloggningsinstruktioner 

för utskick, t ex vid distansprov. Skickas till 

provdeltagarna genom mailutskick. 

Skickas till deltagares e-

post. Kan laddas ner (en 

PDF-fil per deltagare). 

Individuella prov med 

deltagares svar 

(preliminärt) 

Kopia på genomfört prov med deltagarens svar. 

Kan innehålla preliminärt resultat och facit, 

beroende på provinställningarna. 

Preliminär, innehåller inte betyg. 

Skickas till deltagares e-

post. Kan laddas ner (ZIP-

fil innehållandes en PDF-fil 

per deltagare). 

Provdeltagarlista 
Lista över provdeltagare, inklusive start- och 

inlämningstid.  
Laddas ner. Excelfil.  

Rådata (Excelfil - alla 

deltagares svar med 

preliminärt facit) 

Excelfil med rådata. Innehåller tre flikar: 1: 

angivna svar (MCQ); 2. svarsfacit; 3. erhållna 

poäng.  

Laddas ner. Excelfil.  
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Individuella prov med 

deltagares svar (finalt, med 

namn och resultat) 

Kopia på genomfört prov med deltagarens svar. 

Kan innehålla resultat per fråga och facit, 

beroende på provinställningarna. 

Innehåller provbetyget. 

Skickas till deltagares e-

post, eller publiceras till 

deltagares Ortrac-profil. 

Kan laddas ner (ZIP-fil 

innehållandes en PDF-fil 

per deltagare). 

Individuella provresultat 

(poäng och resultat) 
Lista med provresultat. 

Kan laddas ner eller 

publiceras. 

Nerladdning = Excelfil för 

examinator. 

Utskick = Deltagaren får 

resultatet per e-post (utan 

kopia på provet). Blåa 

texten [Gradetable] i 

utskickstexten ersätts med 

deltagarens resultat.  

Individuella provresultat 

med provdelar (poäng och 

resultat) 

Individuella provresultat uppdelat per provdel 

(exam section).  

Skickas till deltagares e-

post, eller publiceras till 

Ortrac-profilen. Kan också 

laddas ner (ZIP-fil 

innehållandes en PDF-fil 

per deltagare). 

Sammanfattande 

provrapport för examinator 

En rapport med en summering av provet. 

Innehåller t ex: vem som skrivit frågor, antal 

studenter, provövervakare, frågor som det 

presterats sämre resp bättre på, 

resultsfördelning, m.m.  

Laddas ner. 


