
IBA - internet based assessments 
Ulf Jonsson 2003 
 
 
 
Att skapa en Qpack av sitt assessment. 
 
  
1.1 Namngivning 
 
Se till att du innan du skapar din Qpack, har lagt alla dina frågor i en topic som följer 
namnkonventionen.  
Exempel:  
 
Jag har skapat frågor inom ac-området i min kurs analogiteknik med kurskod tfea03. Då 
ser det ut så här i question manager: 
 

 
 
Dvs. Jag har döpt mitt huvudtopic till ulfj_tfea03_ac enligt namnkonventionen 
(namn_kurs_beskrivning). 
 
 
1.2 Figurer 
Till minan frågor hör figurer. Dessa har jag namngivit enligt namnkonventionen så de 
tex. Heter ulfj_tfea03_osc.gif. 
Så här ser det ut om jag öppnar en fråga i question manager. 
 

 
 
Om du har namn på dina figurer som inte följer namnkonventionen, gå in och ändra 
namn på dina orginalfigurer, se sedan till att de blir kopplade till aktuella frågor i 
question manager.  



OBS!! Om du inte följer namnkonventionen så finns det en risk att dina figurer kan bli 
öveskrivna av någon annan författare! Namnet figur1.gif är ju ett vanligt namn på en 
bildfil! 
 
 
 
1.3 Assessment 
 
 
Jag har skapat ett assessment med namn enligt namnkonventionen så att det ser ut så 
här i assessment manager: 
 

 
 
 
 
1.4. Skapa en Qpack-fil. 
 
OBS! Det sker ingen koll av att du har ett fungerande assessment då du skapar en 
Qpack. För att kolla att du har ett fungerande assessment innan du skapar en Qpack, så 
kan du öppna ditt assessment i assessment manager, högerklicka på ’question block’ 
och välj ’try out’! Fungerar det inte som du vill, gå tillbaks till dina frågor/assessment och 
korrigera. 
 
I assessment manager, markera ditt assessment som du skall överföra, gå sedan till 
assessment>publish to Qpack… 
I fältet överst så skall du ange filnamn och plats för Qpack-filen, I mitt fall: 
 

 
 
Låt övriga fält vara tomma. Klicka sedan OK!  



Nu så har du skapat en Qpack-fil som innehåller assessment inställningar, frågor och 
bilder. 
 
1.4. Ladda upp en Qpack-fil till qmp test_server. 
 
Logga in på qmp test_server (qm2test.educ.umu.se/em/login.asp). Gå till assessment 
manager (klicka authoring sedan assessment manager).  
Klicka på ’import from Qpack’ i kolumnen till vänster. Leta sedan igen den Qpack fil som 
du har skapat tidigare (pkt 1.3). 
 

 
 
Klicka next, sedan import! Om allt har fungerat så har du nu ditt assessment klart för att 
provköra (tryout) på servern.  
 


