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Logga in i QPS (Ortrac)

• Gå till https://lu.ortrac.com/
• Logga in med ditt Universitetskonto (Lucat)

• Instruktioner för inloggning finns här
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För att ändra språk efter 
att du loggat in – gå till 
”Settings” -> ”Regional 
settings” -> ”Language

https://lu.ortrac.com/
https://www.qps.education.lu.se/inloggning


Logga in i QPS (Ortrac) forts. 

• Klicka på ”Events” i den vänstra kolumnen
• Välj aktuell kurs
• Välj aktuell termin
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Information om PBL
När du har valt aktuell kurs och termin klickar du på ”Content” i den vänstra 
menyn och därefter ”Information – PBL” i listan som kommer upp
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Material till PBL

När du klickat på ”Information – PBL..” får du upp en sida (skrolla ner till ”Notes”) där du 
hittar allt material till dig som tutor, så som tutoröversikt, gruppindelning, närvarolista 
mall, tutorhandledning, fall, (tryck på ctrl samtidigt som du klickar på länken).
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Här finns även länkar direkt till: 
• Närvaroformulär
• Bedömningsformulär
• Kompletteringsuppgifter 

efter missat PBL-fall

2023-01-27



PBL Närvaro

• Registrera din grupps närvaro efter varje PBL-möte. Detta görs i QPS.
• Klicka på ”Forms” och sedan ”List” i vänstermenyn
• För att endast få fram publicerade formulär klicka på ”Listed” 

62023-01-27



Hitta din PBL-grupp

• Klicka på PBL Närvaro VT23
• Klickar du i rutan vid ”Group” får du upp en lista över alla grupper och där kan 

du filtrera ut din PBL-grupp
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Hitta din PBL-grupp forts.

När du valt ut din PBL-grupp 
och klickar på ”Student” får du 

upp en lista över alla studenter
i din PBL-grupp

Du kan välja ”Select all” om alla 
studenterna varit närvarande vid samma fall
alternativt klicka på de studenter som

du vill registrera närvaro på
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Registrera närvaro

När du vald ut studenten/studenterna som du ska registrera deltagande på finns 
det 3 alternativ att välja mellan och du klickar i ett av alternativen
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Registrera närvaro forts.

• I rutan vid PBL skriver du i nummer för aktuellt fall för att inte behöva få upp 
alla fallen

• När du är klar klickar du på ”Submit evaluation” och studentens/studenternas 
deltagande har registrerats, sedan gör du på samma sätt om du ska registrera 
deltagande på andra studenter i gruppen 
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Lista över registrerad närvaro per fall

För att kunna se vilka studenter du redan registrerat närvaro på, gå till ”Forms” 
-> ”Progress”

11

Klicka på PBL-Närvaro 1:a 
terminshalvan alt. PBL –
Närvaro 2:a terminshalvan
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Lista över registrerad närvaro per fall forts.

Om du klickar på +-tecknet till vänster om studentens namn får du upp resterande fall som inte syns 
i menyraden. Det går även bra att klicka på kugghjulet för att filtrera på fallen som ska synas i 
menyraden
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Du får upp en lista med alla 
studenter, men kan filtrera 
ut din grupp genom att 
klicka på rutan under 
”Students”
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Bedömningsformulär

• Klicka på ”Forms” och sedan ”List” i vänstermenyn
• Välj PBL Bedömningsformulär – 1:a terminshalvan alt. PBL 

Bedömningsformulär – 2:a terminshalvan
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Om formuläret inte kommer upp kan 
du klicka på ”All” under status
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Fylla i bedömningsformulär - efter sista PBL-mötet

• Klicka på rutan vid ”Group” för att välja din PBL-grupp
• Alla studenterna i din PBL-grupp 
kommer upp när du 
klickar i rutan vid ”Student”
och du kan välja vilken student 
du ska fylla i bedömningsformuläret för
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Fylla i bedömningsformulär forts.
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Fyll i hur många gånger studenten 
varit frånvarande

Fyll i ditt namn

Fyll i om studenten varit 
ordförande eller sekreterare

Fyll i om studenten 
deltagit på PBL-samtal

Fyll i om kompl. uppg. vid frånvaro är godkända om ej ange 
även PBL-fall. ”Ja” ska användas vid godkänd komplettering 
samt då komplettering ej behövs.
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Fylla i bedömningsformulär forts.
Längst ner i formuläret hittar du tutorns 
bedömning av studenten 

som ska besvaras efter sista PBL-mötet
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Besvara frågorna

Ge återkoppling till studenten

När du är helt klar 
med formuläret, 
klicka på ”Submit
evaluation”
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Vid sista PBL-mötet 

1. Se till så att närvaroregistrering är gjord för samtliga fall
2. Bedöm eventuellt inkomna kompletteringsuppgifter
3. Ändra ”final evaluation” på de studenter som nu inkommit med 

samtliga kompletteringsuppgifter (se mer information på sid. 18)
4. Fyll i alla uppgifter i PBL bedömningsformulär. Tänk på att välja rätt 

terminshalva (se mer information på sid. 13)
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Kompletteringsuppgift – Bedöm

• Studenten lämnar in kompletteringsuppgifterna i QPS. Bedöm ev. inkomna 
uppgifter regelbundet genom att följa direktiven nedan…

• Välj ”Assignments” -> ”List” i vänstermenyn

• Klicka på aktuellt ”Assignment” (1:a halvan eller 2:a halvan)
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Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 1

• Välj din PBL-grupp
• Endast aktuella studenter kommer då upp i listan 
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”Pending review” = student har 
inkommit med kompl. uppgift

Här kan du se vilket 
datum uppgiften inkom
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Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 2

• Klicka på studentens namn för att komma in i uppgiften

20

Här kan du följa historiken för inlämningen

Här kan du se 
PBL-fall samt 
inskickad 
uppgift av 
student

Klicka på ”open review” för att få upp bedömningsmatrisen
2023-01-27



Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 3
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Information till dig 
som bedömare

Ange PBL-fall 
för uppgiften

Skriv återkoppling till studenten

Bocka i aktuellt fall.
Uppfyller ej målen = kompl. 
uppgift måste revideras
Uppfyller målen = kompl. 
uppgift är godkänd
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Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 4
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”Spara” ”Submit to student”

Välj ALLTID ”Return to student for revision” under 
terminens gång, oavsett om studenten ska revidera 
eller ej. Detta för att studenten ska kunna skicka in 
ytterligare kompletteringsuppgifter under 
terminshalvan 
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Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 5

När samtliga kompletteringsuppgifter ”uppfyller målen” och alla 
kompletteringsuppgifter har inkommit för samtliga frånvarotillfällen under 
terminshalvan så gör du följande…

2023-01-27 23

Ändra till ”final evaluation” 
-> ”Completed”

”Spara” ”Submit to student”



Kompletteringsuppgift – Bedöm forts. 6
Om du bedömer en kompletteringsuppgift efter att ni haft det sista PBL-mötet för terminshalvan 
och du därmed redan fyllt i bedömningsformuläret så är det viktigt att du även uppdaterar denna 
efter att kompletteringsuppgiften blivit bedömd. 
Ex. har studenten nu inkommit med samtliga kompletteringsuppgifter och fått dessa godkända så 
ska du även ändra detta formuläret.
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Ett redan ifyllt formulär hittar du i fliken ”Submissions” 
och genom att klicka på en student kommer formuläret upp som du 
kan ändra i igenom att klicka på ”Edit evaluation” längst ner på vänster sida
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Meddelande till student
• Du kan enkelt kontakta studenterna i din PBL-grupp via QPS
1. Klicka på kuvertet upp i det högra hörnet 
2. Skriv in namnen på de studenter du vill skicka meddelandet till
3. Skriv ditt meddelande och klicka på ”send”
Du kan själv ställa in om du önskar få avisering om 
någon skickar meddelande till dig via QPS.
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