EP-KursAdmin 2000: Kursutvärdering (Intern)
Allmänt om denna tilläggsmodul
EP-KursAdmin 2000: Kursutvärdering (Intern) (”Kursutvärdering (Intern)”) är en lättanvänd tilläggsmodul, som kan användas separat eller
tillsammans med modulen ”Kursutvärdering (Extern)”. Användandet av dessa moduler medför kvalitetssäkrade utbildningar!
Via modulen ”Kursutvärdering: (Intern)” kan man
- etablera och underhålla utvärderingsfrågor, som kan kopplas till de tre utvärderingsobjekten ”Kurstillfälle”, ”Lärare” och ”Lokal”,
- skapa grundinformation för ”Kursutvärdering (Extern)” i förekommande fall och överföra grundinformationen till denna modul,
- inrapportera medelvärden för utvärderingsfrågor i det fall extern modul inte används,
- importera färdiguträknade utvärderingsresultat från extern modul i det fall sådan
används,
- ta del av utvärderingsinformation för utvärderingsobjekten via färdiga
standardrapporter.

Underhåll av kursutvärderingsfrågor
 Frågorna etableras här som systemgenerella frågor och avsikten är alltså att samma
uppsättning frågor används vid alla kursutvärderingar.

 Om frågorna behöver ändras efter att de använts en viss tid, görs detta lämpligen i
samband med viss tidsgräns, t. ex. ett årsskifte.

 Man kan avsluta varje fråga med en anvisning om gränsvalörernas betydelse inom
parentes, vilket sedan vid användning av frågorna förtydligar för utvärderaren.

Förberedande av data för kursutvärdering
 Här överförs frågedata för ett valt kurstillfälle, för att senare kunna
inrapportera medelvärden från avgivna utvärderingssvar och antalsuppgift
rörande svaren.

 Vid detta moment skapas även användarnamn och lösenord, om
”Kursutvärdering (Extern)” ingår i er systemlösning. Dessa uppgifter
kommer att användas av de utvärderare, som inrapporterar sina
utvärderingssvar via den externa modulen.

Export av grunddata till extern modul
 Informationen, som förberetts under punkten ovan, överförs till den externa
modulen. Momentet finns endast om ”Kursutvärdering (Extern)” finns.

Inregistrering av medelvärden för utvärderingar
 Medelvärdena registreras som aritmetiska medelvärden baserade på till
eleverna utdelade utvärderingsformulär.

 Om ”Kursutvärdering (Extern)”används, görs inte detta manuella moment (se
nedan).

Import av utvärderingsdata från extern modul
 Från ”Kursutvärdering (Extern)” importeras medelvärden och uppgift om
antal avgivna svar per utvärderingsfråga.

 Om ”Kursutvärdering (Extern)”
inte finns, inregistreras dessa
värden manuellt uträknade direkt i
”Kursutvärdering (Intern)”.

Rapporter för att
redovisa
utvärderingsresultat
 I fyra olika rapporter visas
utvärdering per kurs/kurstillfälle,
per kurstill-fällerelaterad fråga,
per lärarrelaterad fråga och per
lokalrelaterad fråga.
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EP-KursAdmin 2000: Kursutvärdering (Extern)
Allmänt om denna tilläggsmodul
EP-KursAdmin 2000: Kursutvärdering (Extern) fungerar som komplement till modulen
”Kursutvärdering (Intern)”. Den möjliggör bl. a. inrapportering av utvärderingsresultat över
Internet/intranät direkt från kursdeltagare. Här finns även en administrationsdel och en statistikdel.
Via modulen ”Kursutvärdering: (Extern)” kan man
- använda överförd grundinformation från ”Kursutvärdering (Intern)”,
- låta elever själva inrapportera sina utvärderingsresultat via dator,
- korrigera elevers vitsord (kursutvärderingsadministration),
- skriva ut rapporter med utvärderingsresultat,
- administrera systemanvändare för denna modul med olika grad av behörighet.

Inloggning med behörighetskontroll
 Respektive kursdeltagare får automatiskt genererade användarnamn och lösenord.
 Särskilda användarnamn och lösenord gäller för kursutvärderingsadministratör.
 Behörigheter kan vara av typen fullständig-, ”tittbehörighet” och
lärarbehörighet.

Import av grunddata från intern modul
 Grundinformationen för varje kurstillfälle, som förberetts via modulen
”Kursutvärdering (Intern)”, överförs automatiskt till denna externa modul.

 Den överförda informationen inkluderar förutom frågeinformation
användarunika användarnamn och lösenord.

Inregistrering av utvärderingsresultat






Svaren på utvärderingsfrågorna anges som fastställda värden (valörer).
Valörernas antal bestäms i samband med systeminstallationen.
Kursdeltagare kan själv registrera sina omdömen.
Obesvarad fråga eller ”Vet ej” har valören noll.
Varje utvärderingsfråga kan av utvärderaren kompletteras med fri
kommentarstext.

Överföring av utvärderingsdata till intern modul
 Till ”Kursutvärdering (Intern)” överförs för varje kurstillfälle medelvärden och uppgift om
antal avgivna svar per utvärderingsfråga.

 Via rensningsfunktion kan frågor med svar och ev. kommentarer avlägsnas efter viss tid från
”Kursutvärdering (Extern)”.

Rapporter för att redovisa utvärderingsresultat
 Via olika rapporter visas utvärdering per kurs/kurstillfälle och per fråga.
 Vid framställning av rapporterna kan gränsvärden anges för ett kurstillfälle i taget rörande
lärare, lokal och tidsomfång.
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