Hvordan man gjennomfører gruppeeksamen i Inspera:
En gruppeeksamen kan arrangeres på tre forskjellige måter:
 Kandidatene er på forhånd fordelt tilfeldig i grupper
 Kandidatene er på forhånd fordelt på bestemte grupper
 Kandidatene oppretter grupper selv og organiserer disse på egenhånd.
Kandidatene er fordelt på forhånd.
I de to tilfellene der grupper er fordelt på forhånd vil du få informasjon før hver eksamen.
Kandidatene oppretter grupper selv og organiserer disse på egenhånd.
Du må være medlem av en gruppe for å få levert en gruppeoppgave. Det betyr at selv om
det kun er én person i gruppa, må det opprettes gruppe for å få levert.
Du er kun medlem av en gruppe hvis du:
 enten har opprettet en gruppe selv, og evt. invitert andre med pinkode,
 eller logget deg inn med pinkode i en gruppe som allerede er opprettet.
VIKTIG! En av gruppemedlemmene leverer/laster opp besvarelsen på vegne av gruppa.
1. Velg Klikk her for å gjøre deg klar:

Du kan nå enten:
2. Bli med i en eksisterende gruppe.
Dette valget et relevant hvis du vet at du er med i en allerede eksisterende gruppe opprettet
av en annen kandidat
eller

3. Lage ny gruppe:
Dette valget er relevant hvis gruppen du skal delta i ikke allerede er opprettet.

Bli med i eksisterende gruppe
Hvis du ønsker å bli med i en eksisterende gruppe, du oppgi den firesifrede koden som
kreves for å bli med i gruppen:

Du vil da bli medlem av gruppen:

Du vil kunne forlate gruppen, samt ha oversikt over andre gruppemedlemmer
(kandidatnummer).

Du er nå klar til å Åpne prøven.

Lage ny gruppe
Hvis du ønsker å opprette ny gruppe, må du definere en firesifret kode som kreves for å
opprette en gruppe:

Du har nå opprettet en ny gruppe og er klar til å åpne prøven:

Du kan nå formidle den firesifrede pin-koden til andre kandidater for å invitere disse inn i
samme gruppe.

