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Manual för lärare - 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. Examinator har möjlighet
att lägga till ytterligare lärare på kursen. Gör inte examinator detta är det endast examinator som kan
ta del av studenternas svar och kommentarer.
Utskick av kursvärderingen
Vid utskicksdatumet får studenterna ett e-postmeddelande med en länk till kursvärderingen. Skulle
inte studenten svara på kursvärderingen kommer de att få två påminnelser.
Kursvärderingen stängs
Kursvärderingen stängs efter 8 dagar och då får du ett e-postmeddelande med länk till resultatet. Även
examinator får länken till resultatet. Examinator förväntas inhämta synpunkter på resultatet från dig
och skriva gemensamma kommentarer till kursvärderingen. Återkoppling till de studerande, med
kommentarerna sker 15 dagar efter kursvärderingen stängts.
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.
Återkoppling till studenterna
Studenterna får ett e-postmeddelande 15 dagar efter kursvärderingens stängning med resultatet och
examinators återkoppling.
Support
Har du frågor eller undrar något annat om kursvärderingar, kontakta din kursvärderingsadministratör
på din sektion.

