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Instruktioner för Otavas nya analysverktyg (21.9.2020) 

Börja med att skapa en grupp i Otavas Lärarrum 

o Gå till fliken Grupper och välj Egna grupper → Lägg till grupp. Ge gruppen ett namn. Under 

Material väljer du rätt kurs (för gymnasiet) eller läromedel (grundskolan). Klicka på Spara. 

o Nu ser du den grupp du skapade och en inbjudningskod, med vilken du bjuder in 

eleverna/de studerande till gruppen. Dela ut koden på valfritt sätt. 

 

Hur de studerande går med i en grupp 

o De studerade går med i gruppen i Studerandes värld, https://opiskelija.otava.fi/, under fliken 

Mina grupper. 

o Den studerande skriver in inbjudningskoden hen fått av läraren i sökfältet och klickar på Gå 

med i gruppen. 

o Den studerande kan nu se den nya gruppen i sin lista över grupper (Mina grupper). 

o Elever i grundskolan går med i en grupp i Elevens värld, https://elev.otava.fi/, genom att 

skriva in inbjudningskoden i fältet för koden och klicka på Gå med i gruppen. 

 

Lärarens Analysverktyg 

Du får fram Analysverktyget genom att öppna det digitala materialet i Otavas Lärarrum och klicka på 

knappen för Analysverktyget i menyn högst upp till höger i produkten. 

 

https://opiskelija.otava.fi/
https://elev.otava.fi/
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o Välj den grupp vars prestationer du vill granska. 

o När du öppnar Analysverktyget finns en filtreringsbalk högst upp. Där kan du 

▪ byta grupp 

▪ välja vilket innehåll du vill granska (utgångsläget är att du ser allt innehåll i 

produkten). 

 

▪ Klicka på den grå i-ikonen för att se närmare instruktioner för de olika delarna i 

verktyget. 

 

Läraren kan på ett enkelt sätt granska studerandenas prestationer på grupp- och individnivå samt 

enligt uppgift 

o Delen Översikt ger dig en uppfattning om hur gruppen presterat. Här ser du 

▪ hur långt de studerande kommit med uppgifterna (klara, pågående, inte påbörjade) 

▪ prestation i poängsatta uppgifter 

▪ aktivitet i produkten i realtid. 
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o Tabellen Prestation per uppgift visar läget för varje uppgift för varje elev eller studerande. 

▪ Kolumnerna står för uppgifterna och raderna för användarna. 

▪ Högst upp i tabellen finns en balk, med vilken du kan flytta dig till rätt ställe. 

▪ Du kan filtrera kolumnerna enligt prestation. 

▪ Du kan sortera de studerande efter prestation eller poäng. 

▪ Du ser namnet på en uppgift om du för markören mot den översta ikonen i 

kolumnen. Klicka på ikonen för att öppna uppgiften.  

▪ Klicka på en cell i tabellen för att se den aktuella studerandens svar på den aktuella 

uppgiften, och för att poängsätta eller ge feedback på uppgiften. 

▪ Stäng fliken för att gå tillbaka till föregående läge. 

 

 

 Prestationslägen 

 

 

De studerandes prestationsinformation sparas 

o Läraren får rätt att se studerandenas prestationsinformation då hen gått med som lärare i 

gruppen. 

o Prestationsinformationen raderas inte, även om läraren skulle ta bort en elev ur gruppen. 

Det som händer är att läraren inte längre ser informationen. 

o Om den studerande går med i gruppen igen, kommer läraren återigen att se alla tidigare 

prestationer i Analysverktyget. 

 

Det blir enklare för de studerande att se lärarens kommentarer 

o De studerande får ett meddelande i sin digibok då läraren bedömt en uppgift. Den här 

egenskapen läggs till Analysverktyget under höstterminen 2020.  


