
 

 

 

 

 

 

 

 

Kursvärdering 

Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du 

ladda upp reslutat från kursutvärderingar.  

Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering för pågående kurs. 
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Hur skapar jag en mapp i Fronter där jag kan ladda upp resultatet 

från mina kursutvärderingar?  

 

Kursutvärderingar från föregående kurser ska finnas tillgängliga för studenterna 

i kursrummet i Fronter. Det finns en mapp speciellt avsedd för detta, 

Kursutvärdering 

 

För att skapa en mapp i Fronter, börja med att logga in, gå till det aktuella kursrummet och 

klicka sedan på Kursutvärdering i menyn till vänster. Nästa steg är att klicka på knappen 

Mapp uppe till höger, då fälls en meny ner, klicka på Vanlig mapp. 
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Du får då upp följande gränssnitt. Ge din mapp ett namn genom att skriva i fältet Titel, t ex  

”Kursvärdering 12”  eller ”Course evaluation 12”. När du är klar klickar du på Spara nere till 

höger på skärmen. 

 

 

Du kan nu se din skapade mapp i Kursvärdering. Klicka på mappen för att komma in i den. 

 

Nästa steg är att överföra ditt dokument med sammanställningen över kursens utvärdering. 

Börja med att klicka på Överför fil som bilden visar.  
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Klicka sedan på knappen Browse eller Bläddra för att leta fram det önskade dokumentet 

som du har på din dator. 
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Du får då upp en ruta där du får leta upp dokumentet som du vill visa. När du hittat 

dokumentet och markerat det, klicka på knappen Open eller Öppna. 

 

 

Du kan, om du vill, ge dokumentet en annan rubrik än den som är föreslagen. När du är nöjd, 

klicka på Spara. 
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Ditt dokument finns nu i den mapp som du skapat.  

 

 

Hur gör jag för att skapa en kursutvärdering? 

 

 

Det finns ett antal högskolegemensamma frågor som besvaras av alla studenter 

som genomgår en kurs. Utöver dessa är det fritt för varje lärare att lägga till 

extra frågor knutna just till det specifika ämnet eller till kursen. 

Det finns flera olika sätt att skapa frågeformulär, här följer några tips. 

 

 

Survey 

Ett verktyg som används för att skapa kursutvärderingar. Finns på adressen: survey.du.se. 

Mera information om hur du arbetar i verktyget finns i manualen Kom igång med 

kursvärderingsverktyget. För att dina studenter enkelt ska hitta till frågeformuläret kan du 

lägga en länk till survey.du.se i mappen Kursutvärdering i ditt kursrum. 
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Öppna den mapp där du vill ha länken, klicka sedan på knappen Ny länk. 

Skriv in länken survey.du.se och ge länken en titel. Avsluta med att klicka på Spara. 

 

Alla studenter som är registrerade på kursen har behörighet att logga in i Survey och besvara 

frågorna. 
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Prov i Fronter 

I det gemensamma rummet Personalrum i Fronter finns en mall med de 

högskolegemensamma frågorna som man kan kopiera in i sitt eget kursrum. Frågorna är 

skapade som ett prov. Provet finns i mappen Arkiv och sedan i mappen EXEMPEL-

DelKursvärdering, studiehandl mm. För att kopiera över provet till ditt eget kursrum, sätt 

ett kryss i rutan före provet och klicka på länken Kopiera. 
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Sedan letar du upp ditt eget kursrum för att kopiera över provet dit. Klicka på listan under 

rubriken Välj rum. Välj sedan vilken mapp du vill kopiera provet till. 

 

Vill du sedan lägga till extra frågor, så gör du det ifrån ditt eget kursrum. 

 

 

Dokument med frågor 

Vill du inte använda något av de ovanstående verktygen, går det även bra att 

skriva frågorna i ett vanligt Word- eller Pdf-dokument och låta studenterna lämna in svaren 

på valfritt sätt.  
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NGL-centrum 

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. 

Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/lararmanualer    

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 

 

 

http://www.du.se/lararmanualer
http://www.du.se/ngl

