
 

 

 

 

 

Skapa en kursvärdering 

Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt 

sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera 

”frågeformulär”. Alla studenter som genomför kursvärderingar svarar alltid på 

”Högskolegemensamt formulär”. Utöver det är det fritt för varje lärare att skapa flera 

kursspecifika frågeformulär. Dessa laddas i så fall efter det högskolegemensamma. När en 

student loggar in förses systemet med information om vilka kurser studenten för närvarande 

är registrerad på. För varje kurs kontrolleras om det finns ett ”kursspecifikt” frågeformulär. 

Alla frågeformulär sätts ihop utifrån vilken kurs studenten vill utvärdera. Observera att 

kursvärderingen besvaras anonymt. 

Obs! De högskolegemensamma frågorna genereras automatiskt och finns att besvara två 

veckor före och två veckor efter kursslut. Du behöver med andra ord inte skapa någon 

utvärdering om du inte har egna specifika frågor du vill ställa. 
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Hur hittar jag till kursvärderingsportalen?  

 

 

Öppna din webbläsare och gå till adressen ”survey.du.se”. Det är denna adress 

som du måste använda för att skapa en länk i ditt Fronter rum som studenterna 

kan använda för att komma till inloggningen för utvärderingen.  

 

Logga in med ditt användarnamn och lösenord som du fått från Högskolan Dalarna (det är 

samma uppgifter som för din e-post). Det finns också en länk till kursvärderingen i menyn till 

vänster i alla kursrum i Fronter. 
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Kan jag ändra öppettiderna för kursvärderingen? 

 

 

Ja, under ”Kommande kursvärderingar” ser du vilka kursvärderingar du kan 

ändra. Klicka på ”Ändra” på den kurs som du vill ändra intervallet på. 
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Här ändrar du sedan start- och stoppdatum för kursvärderingen. Glöm inte att klicka på 

”Spara” när du är klar. 
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Hur skapar man och redigerar egna formulär?  

 

I textrutan under rubriken ”Skapa nytt formulär”, skriv namnet på ditt nya 

formulär. 

 

Klicka sedan på ”Spara”. 

Om du vill byta namn på ditt formulär trycker du på ”Byt namn” till höger om ditt formulär. 

Vill ta bort ett formulär trycker du på ”Ta bort” till höger om formuläret. 
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Hur skapar man frågor i sitt formulär?  

 

 

Ett formulär innehåller ett antal frågor. Dessa definierar du själv. Det finns tre 

typer av frågor: 

1. Textsvar, studenten skriver själv in svaret. 

 

2. Alternativfråga – ett giltigt svar, studenten väljer ett av flera fördefinierade 

alternativ. 

  

3. Alternativfråga – flera giltiga svar, studenten kan välja ett eller flera alternativ. 
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Varje fråga kan anges som ”obligatorisk”. Det innebär att studenten ej kan slutföra 

kursvärderingen utan att fylla i svar på den obligatoriska frågan. Till varje alternativfråga kan 

man införa ett kommentarsfält. 

 

Lägga till frågor 

I vyn över dina formulär, klicka på ”Ändra frågor”. 

 

 

Då kommer du att komma till en sida som ser ut som nedan. 

 

1. För att lägga till en fråga klicka på ”Lägg till”. 

2. Skriv din frågetext i textfältet “Frågetext”. 
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3. Ange om frågan skall vara obligatorisk eller inte. 

4. Ange vilken frågetyp frågan har. 

5. Om det är en alternativfråga kan du också välja ”Infoga kommentar”. 

 

Lägga till svarsalternativ 

I fältet ”Nytt svarsalternativ”, skriv din svarstext och klicka sedan på ”Lägg till”. I fallet 

nedan har det skapats tre svarsalternativ och ett fjärde ska precis skapas.  

 

 
 

Kom ihåg att sedan spara frågan! 
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Redigera svarsalternativ 

Om du vill ändra svarsalternativet klickar du på pennan till höger om svarsalternativet, ändra 

till svaret och tryck sedan på disketten. För att ångra ändringar i svarstexten trycker man på 

pil vänster.  

 

Vill du ta bort ett svarsalternativ så klickar du på krysset till höger om texten. Tänk på att den 
inte varnar utan svarsalternativet försvinner direkt när du trycker på krysset.  

 

Vill du ändra ordningen på svarsalternativen så kan du använda de gröna pilarna. Flytta upp 

respektive ned ett svarsalternativ genom att klicka på pil upp respektive pil ner.  

 

När du har genomfört dina ändringar glöm inte att klicka på ”Spara”. 
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Ändra fråga 

När du sedan skapat flertalet frågor kanske du vill ändra på en fråga. De frågor du har skapat 

kommer att listas på vänstersidan. Du redigerar enkelt en fråga genom att precis som 

tidigare klicka på pennan.  

 

Vill du ta bort en fråga så klickar du på krysset till höger om frågan.  

 

Bekräfta borttagningen genom att trycka på ”OK”. 
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Vill du ändra ordningen på frågorna klicka på pil upp eller pil ner i listan på frågor.  

 

 

Förhandsgranska Formulär 

För att förhandsgranska ditt formulär klicka på ”Förhandsgranska”. 
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Koppla formulär 

Dina personliga formulär kan kopplas till en kurskod så att alla studenter som är inskriven på 

kursen kan svara på frågorna i formuläret. Det kan de göra, oavsett kurstillfällen, så länge 

som kopplingen finns där. 

1. Under ”Lägg till koppling”, välj ett av dina formulär i rullgardinsmenyn. 

2. Under ”Kurskod”, välj önskad kurskod. 

3. Klicka på ”Koppla”. 

 

Du tar bort kopplingen genom att klicka på ”Ta bort koppling”. Formuläret och alla svar 

försvinner dock ej! 
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Hur ser jag resultatet av min kursvärdering?  

 

 

För att läsa resultatet av en kursvärdering: 

 

1. Klicka på ”Klicka här för att se statistik” på startsidan. 

2. I fönstret som öppnas, välj en av dina kurser, klicka ”Nästa”. 

3. För vald kurs, välj det kurstillfälle som du vill läsa om (dyker det inte upp något 

kurstillfälle har ingen utvärderat det). Klicka på ”Välj tillfälle”. 

4. För valt kurstillfälle, välj ett formulär (det ska finnas två högskolegemenamma 

formulär, samt det eventuella kursspecifika formulär som du själv lagt till). 

5. Välj om du vill skriva ut textsvar och kommentarer. 

Resultatet listas då. 
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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 vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

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