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Manual för examinator - Quick Search, kursvärderingssystem
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade 2011 att ett nytt gemensamt kursvärderingssystem med
gemensamma riktlinjer för Högskolan i Halmstad ska införas. Arbetet med att ta fram nya frågor,
ny struktur och ny leverantör har pågått sedan dess. Under 2012 fastställde Utbildningsnämnden
den struktur och med fasta frågor som nu finns i systemet.
IT-avdelningen, studerandeavdelningen och representanter för UN har gemensamt diskuterat
den tekniska lösningen med Quick Search. Underlag för kravspecifikationen har inhämtats från
kursvärderingsadministratörer, lärare, chefer, studenter och studerandeavdelningen.
Förutsättningar
Data hämtas från Kursinfo och Ladok. Detta innebär att vi måste ha ordning och reda i våra
system annars kommer kursvärderingarna inte att fungera på ett bra sätt.
Så här gör du
Kursvärderingsadministratören ansvarar för att kursvärderingen aktiveras. I god tid före kursslut
får du ett automatgenererat e-postmeddelande enligt nedan;
”Hej <namn> !”
Nu finns en kursvärdering för <kurskod och kursnamn> förberedd för dig att komplettera med egna
frågor. Du kan även lägga till ytterligare lärare som undervisar i kursen.
Gör du inget kommer kursvärderingen att skickas ut till studenterna den <enkät-startdatum> med ett
antal fasta påståenden om kursen.
Du når enkätunderlaget via <enkätlänk>.
När du får detta meddelande beror på när kursvärderingsadministratören aktiverat din
kursvärdering. Gör du inget vid första utskicket kommer du att få en påminnelse drygt en vecka
före kursslut.
Via länken i e-postmeddelandet, <enkätlänk> kommer du till ”Inställningar för kursvärdering”
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Här har du bland annat möjlighet att lägga till ytterligare lärare som undervisar på kursen och som
du vill ska ta del av resultatet på kursvärderingen.
Kursvärderingens fasta frågor
Under rubriken nedan, "Påståenden inom kursvärderingens fyra teman" ser du de fasta påståenden
som kommer att ställas i utvärderingen. Studenterna kommer att via en länk ha tillgång till aktuell
kursplan för att lättare ha möjlighet att relatera till påståendena.
Påståenden inom kursvärderingens fyra teman (indexområden)
Utgångspunkter för studierna
1. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av kursens innehåll
2. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av kursens lärandemål
3. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av kursens upplägg
4. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av kursens arbetsformer
5. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av examinationskrav
6. Jag hade redan tidigt i kursen en klar bild av bedömningskriterier
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Kursens innehåll
7. Innehållet i undervisningen var relevant i relation till lärandemålen
8. Innehållet i kurslitteraturen/kursmaterialet var relevant i relation till lärandemålen
9. Innehållet i examinationen/examinationerna var relevant i relation till lärandemålen
Kursens utformning
10. Kursens upplägg skapade bra förutsättningar för att kunna uppnå lärandemålen
11. Undervisnings- och arbetsformer skapade bra förutsättningar för att kunna uppnå lärandemålen
12. Kursens examination/er var bra utformade i relation till lärandemålen
Genomförandet av kursen

13. Mina egna insatser skapade goda möjligheter för mig att kunna uppnå lärandemålen
14. Övriga studenters insatser skapade goda möjligheter för mig att kunna uppnå lärandemålen
15. Lärarnas insatser skapade goda möjligheter för mig att kunna uppnå lärandemålen

Kursspecifika frågor/påståenden
Här har du som examinator möjlighet att lägga till max 5 kursspecifika frågor/påståenden. I
figuren nedan ser du de olika alternativen på svarsalternativ som du kan använda dig
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När du har lagt till de kursspecifika frågorna så kan du ta del av samtliga datum för hela
kursvärderingsprocessen.

Utskick av kursvärderingen
Vid utskicksdatumet, måndagen efter kursens/delkursens sista dag, får studenterna ett epostmeddelande med en länk till kursvärderingen. Kursvärderingen är öppen under 8 dagar och
stängs nästkommande måndag. Skulle inte studenten svara på kursvärderingen kommer de att få två
påminnelser, dag 3 och dag 6.
Även du som examinator får ett meddelande då kursvärderingen skickas ut. Uppmuntra gärna
studenterna att svara på kursvärderingen.
Kursvärderingen stängs
Kursvärderingen stängs efter 8 dagar och då får du, i egenskap av examinator, ett e-postmeddelande
med länk till resultatet. Alla i kursen medverkande lärare ska erbjudas möjlighet att se
sammanställningen och bidra till kommentarerna så även de lärare du själv lagt till i kursvärderingen
får länken till resultatet. Examinator ansvarar för att denna möjlighet erbjuds inom den tidsram som
gäller för tillgängliggörandet av fullföljda kursvärderingar.
Examinators kommentarer kan i de fall studenternas synpunkter inte pekar på några större problem i
kursen göras med standardformulering som t ex: ”Examinator har granskat kursvärderingen och
konstaterar att den inte föranleder några omfattande omarbetningar inför nästa kurstillfälle”.
Omfattningen av examinators kommentarer/analyser ska vidare spegla den grad av kritiska
kommentarer som studenternas värderingar innehåller. Examinator har 14 dagar på sig att skriva
kommentarer.
Återkoppling till de studerande, med kommentarerna, sker 15 dagar efter kursvärderingen stängts.
Kommentarerna skriver du in via en kommentarslänk som finns i e-postmeddelandet. Du har 2000
tecken till ditt förfogande för kommentarerna.
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Om ni får en kursvärdering som visar ” För få respondenter för att kunna visa ett resultat.” beror detta på att
färre än tre studenter svarat på enkäten. Det redovisas då ingen data för frågorna, men fritextsvaren
kommer att redovisas. För att värna om anonymiteten finns denna svarsgräns, att ingen data visas om
färre än tre svar inkommit. Förklara gärna för studenterna i kommentarsfältet vad ” För få respondenter
för att kunna visa ett resultat.” betyder.
Skulle du glömma att kommentera rapporten får du en påminnelse efter en vecka.
Återkoppling till studenterna
Studenterna får ett e-postmeddelande på den15 dagen efter kursvärderingens stängning med
resultatet och examinators återkoppling. Alla rapporter till studenter publiceras med det
sammanställda resultatet och examinators kommentarer men utan studenternas fritextsvar.
Support
Har du frågor eller undrar något annat om kursvärderingar, kontakta kursvärderingsadministratören
på din sektion.

