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1. Redigera befintlig Kursvärdering
Enkäten för kursvärdering hittar du under Kurshantering 
Kursverktyg  Tester, enkäter och frågebanker  Enkäter i
kursmenyn (Bild 1). Vill du komplettera eller ändra något i
Kursvärderingen klickar du på den grå pilen och väljer Redigera i
menyn (se manualen om Enkät)
Observera att du behöver göra ändringar i enkäten innan
studenterna svarar på den.

Bild 1 Fel! Ingen text med angivet format
Figur
i dokumentet.-1
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2. Publicera Kursvärdering
Kursvärderingen publiceras under Uppgifter i kursmenyn. Klicka på Uppgifter och klicka därefter på
knappen Granskningar  Enkät (Bild 2). Klicka på texten Kursvärdering (Bild 3) och därefter på
knappen Skicka.

Figur Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.-4

Figur2 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.-3
Bild

Bild
Figur3 Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.-2

Efter att du klickat Skicka visas olika inställningar för publicering. Kom ihåg att bocka för alternativet
JA vid alternativet Gör enkäten tillgänglig för deltagare

Bild 4

När du har ställt in eventuella tilläggsinställningar klickar du på Skicka för att publicera enkäten i
Uppgifter.

Tips: Kontrollera att enkäten är synlig för studenter
genom att aktivera studentvyn (Bild 4).

Bild 5
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3. Sammanställning och publicering av Kursanalys

För att se inkomna svar från enkäten går du till
Kursverktyg  Kursadministration och resultat
 Hela kursadministration och resultat i
kursmenyn. Du kommer att se en kolumn för
Kursvärdering (Bild 6). Klicka på den grå pilen till
höger om KURSVÄRDERING (pilen blir synlig när
du för muspekaren över cellen) en grön bock i
kolumnen anger vilka studenter som svarat på
enkäten. Enskilda svar visas inte ihop med
studentens namn i översikten.

3.1 Enkätresultat
*)

För att ta del av resultatet klickar du på
KURSVÄRDERING och väljer därefter
Försöksstatistik i menyn (Se bild).

3.2 Skriv ut svar på papper eller PDF
I de flesta webbläsare kan du använda genvägen
CTRL+P (pc) / CMD+P (mac) för att komma till
utskriftsdialogen på din dator.

*)Tips!

Du kan även ladda ner svaren som ett exceldokument (CSV-fil). Detta kan du använda för att
jämföra resultat mellan olika kurstillfällen eller skapa
pivottabeller och diagram enligt de funktioner som
Excel erbjuder.
Bild 6
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4. Fyll i formuläret Kursanalys
Under Kursinformation i respektive kurs hittar du länken kursvärdering/kursanalys. Klicka där för att
komma till webbsidan med mallen för kursanalysen. Klicka på mallen och fyll i kursvärderingen i
Word.
Efter att du har fyllt i
formuläret kan du spara
dokumentet för fortsatt
redigering på din dator.
När du är nöjd med din
analys ska du även spara
dokumentet i PDF-format
(Bild 7) med valfritt
dokumentnamn Förslagsvis
enligt mallen: ”Kursanalys
XX1234 HTXX”.

Bild 7

4.1 Ladda upp sammanställning av Kursanalys på Learn
Klicka på Kursinformation  Konstruera innehåll  Fil Ange ett Namn för filen (Kursanalys XX1234
HTXX)

Bild 8

Klicka på knappen Bläddra i min dator för att välja PDF-dokumentet på datorn. Kontrollera även att
kursanalysen blir synlig för studenter. Klicka därefter på Skicka för att ladda upp PDF-filen till Learn.
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Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister tar vi tacksamt
mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.
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