Guide

Kursvärderingar − guide för lärare
Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i
Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter samt vad man bör tänka på
när man arbetar med kursvärderingar finns samlat på sidan Kursvärderingsstöd.
Instructions in English are available in the manual.
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Lathund för lärare - kursvärdering

Skapa en kursvärdering
1. Gå till det kurstillfälle där du vill lägga till en kursvärdering.
2. Klicka på Lägg till ny funktion i menyn och välj Kursvärdering i rullgardinsmenyn.

3. Skriv in ett passande namn på kursvärderingen som är tydligt för studenterna.
4. Ange datum då kursvärderingen ska påbörjas och avslutas. Det går även att sätta klockslag.
5. Välj vilken mall du vill använda. Det är möjligt att filtrera listan så att endast institutionens mallar
visas. Du kan också söka efter en mall via sökfältet.
6. Klicka på knappen Förhandsgranska om du vill titta på mallen.
7. Klicka på Spara för att gå vidare.
8. Du får en bekräftelse på att kursvärderingen är skapad.
9. Nu ser du kursvärderingen i sin helhet och har möjlighet att göra vissa ändringar innan du gör den
tillgänglig för studenterna. Du kan ändra i en kursvärdering fram till att en student har besvarat den.
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10. Genom att klicka på Skapa ny fråga får du möjlighet att skriva helt egna frågor med valfria
svarsalternativ. Genom att klicka på Lägg till text får du möjlighet att lägga till en rubrik/text till din
kursvärdering. Genom att klicka på Öppna frågebank kan du hämta befintliga frågor och lägga till din
kursvärdering.
11. Klicka på menyn till höger om varje fråga om du vill redigera, ta bort eller flytta frågan. Alla frågor
är inte möjliga att redigera, men du kan istället kopiera frågan, redigera kopian och låta den ersätta
originalet. Obs! Frågor som är obligatoriska i den valda mallen går inte att ta bort!
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12. Om du vill byta ordning på frågorna i mallen använder du alternativen Flytta upp eller Flytta ner.
13. Klicka på Spara när du är nöjd. Sen är det bara att invänta studenternas svar.
Frågebank
Via frågebanken du kan lägga till en befintlig fråga:

1.
2.
3.
4.
5.

Markera frågan i frågebanken.
Klicka på pilen framför frågeställningen för att titta på frågan.
Klicka på knappen Lägg till vald fråga till kursvärdering.
Upprepa steg 1-3 om du vill lägga till ytterligare frågor.
Klicka på Stäng när du är klar och vill komma tillbaka till kursvärderingen.

Frågor som är gråmarkerade finns redan i kursvärderingen och kan därför inte väljas. Om en fråga är
obligatorisk markeras den med ett hänglås. Observera att obligatoriska frågor inte kan tas bort från
en kursvärdering.
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Påminn studenter
Så fort en kursvärdering har startat får
studenter en automatisk påminnelse
om att hon har en obesvarad
kursvärdering. Denna påminnelse visas
på startsidan, på kurssidan och under
fliken Mina studier.
Du kan även skicka en påminnelse via
e-post till de studenter som inte har
besvarat kursvärderingen. Detta gör du
genom att öppna Påminn studenter
och därefter klicka på knappen med
samma namn.

Resultat
När svarsiten för en kursvärdering har passerat visas studenternas svar på sidan Resultat för behörig
administratör. När denne har sammanställt och publicerat svaren visas de för lärare och studenter.
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Kursrapport
1. Klicka på länken Kursrapport.
2. På denna sida finns ett förslag på vad en kursrapport kan innehålla.
3. Om du fill förstora text-editorn klickar du på ikonen Växla helskärm.

4. Skriv kursrapporten. Tänk på att du enkelt kan växla mellan Resultat och Kursrapport om du
exempelvis behöver kopiera sammanfattningar från resulatdelen till kursrapporten. Se gärna
Kursvärderingsstöd om du vill ha mer tips på hur en kursrapport skrivs.
5. Klicka på Spara för att spara ditt arbete med kursrapporten.
6. När du är nöjd byter du status till Portal och klickar på Spara. Kursrapporten visas då för
studenter på kursen.
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