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Anvisningar för omtentamen ESSF15 Elenergiteknik 17 april 2020 
 
Omtentamen startar på utsatt tid och genomförs på distans. Förutsättningar för detta är att 
 

• du kan ordna de tekniska förutsättningarna, samt att  
• du accepterar de skillnader mot vanlig salstentamen som situationen kräver.  

I annat fall hänvisas du till ett senare tentamenstillfälle. Detta gäller även vid tekniska 
problem under tentamen. 
 
Följande gäller i korthet: 
 

• Tentamen är inte anonym och endast studenter anmälda i LADOK kan skriva den. 
• För att kunna skriva måste du acceptera och arrangera kameraövervakning via Zoom 

från 8:00 och under hela skrivtiden med din mobiltelefon eller dator. 
• ID-kontroll sker genom att du i anslutning till tentamens start fotograferar dig själv 

med ditt ID och skickar in via Canvas. 
• Uppgifterna görs tillgängliga via Canvas vid tentamens start kl 8:00. 
• Tillåtna hjälpmedel är de normala som framgår av extentor. Vid misstanke om fusk 

tillämpas normala rutiner för detta. 
• Chat-funktionen i Zoom används för att till ”host” ställa frågor om uppgifterna samt 

att meddela när man behöver gå på toaletten.  
• Svar och lösningar skrivs på läsplatta eller papper och märks med namn, 

personnummer och sidnummer. Papper fotograferas och skickas in via Canvas. Fil 
från läsplatta skickas in via Canvas. Om flera lösningar skickas in rättas den först 
insända.  

• För studenter som lämnar in misstänkt lika lösningar, eller oläsbara lösningar kan den 
skriftliga tentamen kompletteras med en muntlig del. Även slumpmässigt utvalda 
studenter kan vara aktuella för detta. 

Zoom 
• Anslut i god tid före tentamens start kl 8:00 med https://lu-se.zoom.us/j/67165550162 

och ange ditt fullständiga namn.  
• Zoom används för kameraövervakning av alla tentander. Ställ in din kamera så att du 

och din arbetsyta syns, men välj perspektiv så inte dina lösningar syns. 
• Chat-funktionen i Zoom används för kommunikation med kursansvarig som även 

vaktar tentamen. Skicka dina meddelanden till ”host” och inte till ”everyone”!  
• Meddela via chat-funktionen till ”host” när du går på toaletten eller av annan 

anledning behöver lämna kamerans synfält.  
• Via chat-funktionen kan du uppmanas att rikta om kameran, så var beredd på 

inkommande chat-meddelanden. 

Canvas 
• Tentamen distribueras och lämnas in via Canvas: https://canvas.education.lu.se 
• I Canvas, välj Courses/Kurser  OMTENTAMEN 17 April i Elenergiteknik  

Assignments/Uppgifter  ESSF15 Elenergiteknik omtentamen 17 april 2020. 
• Följ länk för att få tillgång till tentamen. 
• Gör ID-kontroll och inlämning med CamScanner och Canvas i din mobil. 

https://lu-se.zoom.us/j/67165550162
https://canvas.education.lu.se/
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Förberedelser 
 
Du behöver 

• Papper, penna, räknare och övriga tillåtna hjälpmedel. 
• En arbetsyta med skärm att se tentamen på och kamera för övervakning. 
• Zoom på dator eller mobil för övervakning. Testa med tentans Zoom-länk före tentan 

för att hitta lämplig kameraposition och –vinkel. 
• Canvas för att få tillgång till tentamen. Använd Uppgift/Assignment ESSF15 

Elenergiteknik omtentamen 17 april 2020 TEST i Canvas för att öva testa. 
• Öva dig på att ta en bild av dig och ditt ID där texten på ditt ID är läsbar. 
• Appen CamScanner på din mobil för fotografering vid ID-kontroll samt vid 

inlämning av dina lösningar. Testa detta med hjälp av instruktioner på 
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14455-how-students-cansubmit-
handwritten-work-to-canvas-using-their-phone. OBS använd inte inloggning till 
kernhigh utan till lu. 

• Appen Canvas på din mobil så att du kan skicka bilder tagna med CamScanner till 
Canvas. Använd Uppgift/Assignment ESSF15 Elenergiteknik omtentamen 17 april 
2020 TEST i Canvas för detta.   

 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14455-how-students-cansubmit-handwritten-work-to-canvas-using-their-phone
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14455-how-students-cansubmit-handwritten-work-to-canvas-using-their-phone
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