Lipus Utvärderingsverktyg - Instruktion
För kursproducenter - Göra utvärdering:
Senast 4 veckor efter genomförd kurs ska kursproducenten enligt Lipus samarbetsvillkor
lämna in utvärderingens sammanställning. I slutet av kursen ska varje kursdeltagare fylla i en
anonym utvärdering. Utvärderingens genomsnittsvärden och deltagarnas kommentarer är
offentliga. För att göra utvärdering och lämna den till Lipus gör så här:

1. Gå in på www.lipus.se och logga in på ditt konto i kursverktyget. Gå till den aktuella
kursen genom att klicka hantera kurs.

2. När du är inne i din aktuella kurs, klicka på Utvärderingar.

3. När du har gått in under Utvärderingar, klickar du på Skapa utvärdering. När du
har gjort det, får du upp ett meddelande om att din kursutvärdering är skapad. Om du
har ett fast kurstillfälle, E-learning eller Större kurser och kongresser skapas
endast en utvärdering inlagd i kursverktyget, om du har löpande kurstillfällen skapas
en utvärdering per kursdatum.

4. När du har skapat en utvärdering, klickar du in i den genom att trycka på knappen Gå
till utvärderingen.

5. När du kommer in i din utvärdering har du två val. Utvärderingen sker digitalt, och
därför behöver du dela en webblänk till dina kursdeltagare som de kommer att
genomföra sin utvärdering i. Den kan du dela på två sätt:
1. Kopiera webbadressen som står i utvärderingen och dela den i exempelvis din
presentation, i ett meddelande på er kursportal, uppskriven manuellt på en tavla i
kurslokalen eller på annat valfritt sätt.
2. Kopiera manus till mejlutskick och mejla ut informationen till dina kursdeltagare
(om du har deras mejladresser). Vi rekommenderar att mejl för utvärdering skickas
ut i samband med ert aktuella kursdatum, så deltagarna på plats har några minuter
till förfogande att genomföra den i slutet av din kurs.

6. När du har delat länken till webbadressen eller skickat manuset till mejlutskick till
dina kursdeltagare, har de fyra veckor till förfogande att genomföra utvärderingen.
Observera att utvärderingen stänger fyra veckor efter att du skapat din utvärdering, så
skapa inte utvärderingen för tidigt. Om du har E-Learning, stänger utvärderingen fyra
veckor efter att din certifiering har gått ut (efter ett år). Om du vill addera egna frågor
till din kursutvärdering, rekommenderar vi att du i mejlutskicket kan skriva att
deltagarna kan svara på dessa under ”övriga kommentarer”.
Utvärderingen genomförs av deltagarna anonymt. Här är frågorna som kursdeltagarna
får svara på (finns även på engelska):

7. När utvärderingen är stängd, får du ett påminnelsemejl om att skicka utvärderingen
till Lipus. Gå in i utvärderingen igen i din kurs, och kolla resultatet på utvärderingen.
Där kan du se vilket genomsnittsvärde kursen har fått, vilka kommentarer deltagarna
anonymt har lämnat samt hur många respondenter som har deltagit.

8. Innan du skickar in kursutvärderingen till Lipus, behöver du fylla i hur många
deltagare som totalt deltagit i din kurs samt dina övriga kommentarer. Gå längst ned
på sidan under din utvärdering, fyll i informationen och klicka på uppdatera. När du
har uppdaterat, klicka på knappen ”Skicka till Lipus”. När du har gjort det är
kursutvärderingen klar och inskickad till Lipus!

