
Bruksanvisning för ritplattor i tentamenslokalen Examinarium 

 

Till tentamensdatorn har kopplats en ritplatta som man kan rita eller skriva på med en 
penna för ritplattor som finns på bordet. Inga andra pennor ska användas. 

 

På ritplattan visas normalt samma bild som på tentamensdatorn. Om skärmen är mörk kan 
du starta den genom att trycka på knappen längst till höger i några sekunder. Om endast 
skrivbordsbakgrunden visas på skärmen, tryck samtidigt på Win- och P-tangenterna på 
datorn och välj sedan Duplicate som skärmläge. 

 

För att skriva vanliga svar i textform behöver du inget separat program för tentamen i 
Examinarium, utan du kan skriva direkt i svarsfälten i tentamen. Om du behöver ändra 
textinställningarna eller vill lägga till bilder kan du skriva ditt svar i WordPad och bifoga filen 
till tentamen. Meddela då om bilagan i svarsfältet för tentamen. 

 

Rit- och skrivprogrammen på tentamensdatorerna 

 

Öppna det program som du vill rita eller skriva beräkningar med på datorn. Du kan använda 
programmet med hjälp av tangentbordet, musen eller pennan för ritplattan beroende på 
vad som är lämpligt. Obs! Ritpennan får inte vara på ritplattan när musen används. 

För att rita, skriva för hand och skriva beräkningar finns det två alternativa program som du 
också kan använda på ritplattan: Paint och Xournal++.  

q Paint lämpar sig för kortare svar som ryms på en sida. Höjden och bredden på 
sidan kan ökas. Öppna Paint genom att användä sökrutan i Aktivitetsfältet. 

q Xournal++ är det bästa alternativet för långa beräkningar och andra 
omfattande svar på flera sidor. Xournal++ är också möjligt att starta två 
gånger, vilket innebär att du först kan skissa upp svaret i en annan parallell fil. 
Mer information om användningen av Xournal++ hittar du i den andra 
anvisningen. 

 



Spara filer och lägg till bilaga till tentamenssvar 

 

 

Se till att ditt arbete bevaras genom att spara det emellanåt med funktionen Save (as). Spara 
den slutliga svarsfilen till exempel i mappen Documents eller på skrivbordet som pdf-fil eller 
bild (.jpg eller .png):  

• i Paint med ”Save as”, PNG eller JPG 
• i Xournal++ med ”Export to PDF”. 

 

Avsluta med att stänga det program du använde, återgå till 
frågan i din Examinarium-examen i webbläsaren och ladda upp 
den fil du skapat från datorn som bilaga till ditt svar (Lägg till 
bilaga).  

 

Vi rekommenderar att du sparar den fil som du skapat medan du använder programmet 
med ”Save as” eller ”Save”. På så sätt kan du försäkra dig om att ditt arbete bevaras även 
om det uppstår ett tekniskt problem under tentamen. 

Om svaret på en enda fråga består av mer än en fil, packa dem till ZIP-filen. Välj de filer du 
vill packa, klicka på den högra musknappen och välj ”Send  to” och välj sedan ”Compressed 
(zipped) folder”. 

 

När du är klar med tentamen, avsluta med att radera de filer du skapat och starta om 
datorn. 

 


