
 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av Moodle & TimeEdit 
SSK & SPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondenterna 

Antal respondenter/svar:  
H17 SSK (457/89 – 19 %), V18 SSK (467/117 – 25 %), V18 SPEC (225/41) 
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I båda enkäterna som skickades ut på Sjuksköterskeprogrammet bad vi studenterna 
uppge vilken termin de läser. I båda enkäterna ser svarsmönstret likartat ut; ju längre 
fram i utbildningen studenterna befinner sig, desto mindre benägna är de att svara.  

På Specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet frågade vi istället 
efter vilket program de läser. Överlag kan man konstatera att få har svarat på enkäten. 
Vårt enda distansprogram, Vård av äldre, har noll svaranden. 
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Jag läser följande program under V18



Moodle 

 

 

De flesta klagomål som rör programvaran under V18 gäller: 

- Det krävs för många klick för att ta fram kurs och schema 
- Det saknas breadcrumbs på många sidor 
- Det går inte att anpassa Mitt Moodle  
- Aktuella kurser hamnar sist, inte först, i deras kurslista 

De positiva omdömena handlar om att programmet är pålitligt och sällan eller aldrig slutar 
fungera, samt att all information finns samlad på några sidor och kan nås överallt.  

’Moodle är ett omodernt verktyg med avsaknad av interaktivitet. Det är tydligt att lu inte har 
vana av att arbeta med distansundervisning. Varför inte skaffa någon av de stora applikationerna 
inom e-learning i st f att hålla på med något som ser ut som ett hemmabygge som aldrig kommer 
att bli bra? Bara undrar hur lu tänkte där.’  - SPEC-student, V18 

 
’Gör det lättare! Oftast får man sitta och leta efter saker. Det är lite lättare att navigera nu än 
tidigare version, men fortfarande inte optimalt.’ - SSK-student, V18 
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Kurssidorna 

 

 

Det är på kurssidorna som studenterna tillbringar mest tid. Därför stod kurssidorna i fokus 
inför den förändring som gjordes på SSK inför V18. I enkäten framgår att de stora problemen 
under V18 beror på handhavandefel och otydlighet/dålig kommunikation.  
 
’Har blivit en viss förbättring när alla mappar nu heter samma namn men det är fortfarande lite 
arbete för att hitta dokument och så’ - SSK-student, V18 
 
’Stor förbättring sedan i höstas. Nu är alla kurser likadant upplagt. Det gillas!’ - SSK-student, 
V18 
 
’Det är ganska rörigt och man får hoppa en del fram och tillbaka. Uppgifterna stämmer inte helt 
heller, speciellt datum för inlämning osv.’ - SSK-student, V18 
 
’Väldigt ofta hamnar saker fel eller finns inte alls.’ - SSK-student, V18 
 
’Förmodligen skulle det gå att göra en mer överskådlig design, fast frågan är om det skulle vara 
värt att lägga resurser på. Det funkar ändå tillräckligt bra som det är.’ - SSK-student, V18 
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Programsidorna 
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Under H17 skapades ett antal programsidor i samband med att SSK-programmet gjorde en 
tydlig uppdelning i kurser och program. Till dags dato finns följande sidor: Tentamen, 
Studiestöd, Vi som jobbar på SSK-programmet, Kvalitetsutveckling, Kursplaner och 
kurslitteratur, Registrering och den helt administrativa sidan Utskick.  

Vår första fråga gällde huruvida studenterna ens vet att sidorna finns. Som synes verkar 
majoriteten åtminstone ha noterat dem, men har bara ett hum om vad som finns på dem, 
vilket förstärks av kommentarerna: 

’Helt ärligt visste jag inte ens att sidorna fanns. När jag nu tittar på dem så upptäcker jag en del 
matnyttigt.’ - SSK-student, V18 

’Har knappt varit inne ock läst där.’ - SSK-student, V18 

’Sällan inne där så har svårt att bilda mig en bra och rättvis uppfattning/bedömning’ - SSK-
student, V18 

’Är programinformation något nytt?’ - SSK-student, V18 

 

 

Videor (endast SPEC) 

Då vi avser att öka digitaliseringen på programmen, frågade vi studenterna hur de kände att de 
hade varit hjälpta av instruktionsvideor för TimeEdit och Moodle. Frågan ställdes endast till 
studenter på Specialistprogrammen.  
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Schema – Moodle och TimeEdit 

 

 

 
 
’Jag vill kunna se allt tillsammans med vilken lärare, sal, inlämningar och vad föreläsningar och 
aktiviteter handlar om. jag tycker de är lättare att planera min egen tid om jag kan se hur hela 
veckan eller månaden ser ut på skolan.’ - SSK-student, V18 
 
’Tycker det är synd stt dagarna som passerat inte försvinner i schemat. Desto längre vi kommer 
på terminen desto mer måste man skrolla ner för att hitta rätt datum. Lätt att blanda ihop och 
läsa på fel månad.’ - SSK-student, V18 
 
’Det bör finnas ETT STÄLLE där examinationerna står det har förekommit många gånger att det 
stått olika tider/dagar i examinationsöversikten, studieboken och schemat.’ - SSK-student, V18 
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Förslag inför H18 

De flesta av klagomålen från Moodleutvärderingen V18 gäller antingen programvaran, 
eller handhavandefel.  

 

Förslag på förändringar på generella förbättringar inför H18 

- Byt ut Moodles tema så snart som möjligt 
- Dålig kommunikation, avsaknad av konsensus och handhavandefel orsakar de 

flesta klagomål från studenterna, oavsett vilken del av Moodle vi utvärderar 
 

Förslag på förändringar på kurssidorna inför H18 

- Lärare och administrativ personal måste följa den bestämda mallen, annars 
försvinner enhetligheten snabbt 

- Synkronisera informationen i Moodle med den som finns i TimeEdits aktiviteter 
- Förbereda en modifierad struktur då många betyg etc kommer föras in i Ladok3 

 

Förslag på förändringar på programsidorna inför H18 

Den enda sidan som används någorlunda flitigt är Tentamenssidan. Då samtliga andra 
sidor får så hög poäng på ’Aldrig besökt’ och så många inte känner till vad sidorna 
innehåller, måste vi bli bättre på att kommunicera att sidorna finns och bör användas. 
Kanske ska detta göras med länkning från kurssidorna.  

 

Förändringar i schema inför H18 

- Schemalänken på kurssidan kommer inte att visa äldre aktiviteter, utan börja på 
dagens datum 

- Examinationsöversikten kommer att tas bort i sin nuvarande form och ersättas 
av en länk till ett examinationsschema i TimeEdit. Denna kommer att börja på 
terminens startdatum och sluta på terminens slutdatum 

- Datum får endast läggas in i schemat. Datum får inte skrivas in i vare sig 
dokument eller i studieguider 

- Information som inte direkt rör kurserna, ex SI-tillfällen, ska inte läggas på 
kurskoder utan knytas till programmets info-kanal M-SSK 

- Vi bör undvika att lägga in schemaposter knutna till mer än SSK eftersom detta 
kan vara förvirrande 

- Information ska bara finnas på ett ställe 
- Skiftet från kurser som löper över flera terminer kommer möjliggöra mer 

schemaläggning på mikronivå, dvs grupper, vilket studenterna efterfrågar 
- Lägg inte in studietid i schemat (dvs tid då de inte är schemalagda, men vi anser 

att de bör studera). Det försvårar planeringen för studenterna och det är deras 
eget ansvar att ta sig tid till sina studier 



V18 utvärdering Moodle & TimeEdit

Antal respondenter: 467
Antal svar: 117

Svarsfrekvens: 25,05 %

Jag läser följande termin under vårterminen 2018
Jag läser följande termin under vårterminen 2018 Antal svar
Termin 1 35 (30,2%)
Termin 2 23 (19,8%)
Termin 3 18 (15,5%)
Termin 4 15 (12,9%)
Termin 5 13 (11,2%)
Termin 6 12 (10,3%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag läser följande termin under vårterminen 2018 2,9 1,7



Hur har Moodle fungerat under din utbildning

Jag är nöjd med hur Moodle fungerar   
Jag är nöjd med hur Moodle fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 5 (4,3%)

15 (12,8%)
21 (17,9%)
32 (27,4%)
29 (24,8%)

Instämmer helt 15 (12,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 117 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur Moodle fungerar 3,9 1,4

Jag anser att Moodle har underlättat mina studier   
Jag anser att Moodle har underlättat mina studier Antal svar
Instämmer inte alls 9 (7,8%)

17 (14,8%)
22 (19,1%)
24 (20,9%)
25 (21,7%)

Instämmer helt 16 (13,9%)
Ej aktuellt 2 (1,7%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag anser att Moodle har underlättat mina studier 3,8 1,5



Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar   
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte 
fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 40 (34,8%)

25 (21,7%)
12 (10,4%)
16 (13,9%)
14 (12,2%)

Instämmer helt 5 (4,3%)
Ej aktuellt 3 (2,6%)

Summa
115 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar 2,6 1,6

Kommentar
Det är svårt att veta om moodle har underlättat mina studier eftersom jag inte har något att jämföra med. Men det är givetvis till nytta i 
jämförelse med ett analogt system baserat på papperskopior. 
Moodler för det mesta lättanvänt, men menyerna kan ibland vara väldigt omständiga. Variationen av olika sätt att lämna in uppgifter via sidan 
skapar också förvirring. Det behövs en mer enhetlig guide för lärare i hur programmet ska användas.
Dåligt upplägg, svårt att hitta och icke tilltalande design 
Ofta ligger informationen om en uppgift spritt på olika platser på moodle. Detta har gjort att det är lätt att missa viss information. 
Har ingen aning om vem man vänder sig till
En dag fungerade inte mitt login varpp jag skickades runt av folk i skolan men fick ingwn riktig hjälp.
Det var svårt att lära sig hitta och det är väldigt många "klick" innan man kommit dit man ville. Det är lättare nu efter några veckor men de tar 
lång tid att ta sig runt på sidan. Dessutom har det vid något tillfälle stått olika datum på olika ställen på inlämningar. 
Lärarna bör hjälpa eleverna mer med att lära känna plattformen och tydligt visa var uppgifter, inlämningar osv hittas. Eftersom det är termin 1 
för oss bör lärarna vara med hjälpsamma för att underlätta för eleverna under de första veckorna. 
Hade önskat lite mer enkelhet i programmet men man brukar hitta vad man letar efter. 
Frågar vidare om något varit oklart 
Bra upplägg. 
Moodle har onödigt mycket "bläddrande" för att få upp det som är aktuellt för just mig. Mitt moodle tex borde göras smidigare så det som är 
aktuellt t4 är det som kommer upp. 
Från början var moodle otroligt svårt att begripa. Idag har man lärt sig hantera det. Det känns inte tillförlitligt och är så lätt att missa ändringar, 
deadlines, etc. 
Har sen i termin 5 inte kunnat ändra min startsida, vilket inte är lika smidigt. Att välja synliga kurser samt välja vilka kurser som ska synas; hade
med fördel kunnat utvecklats. Jag föredrar att ha aktuella kurser överst och synliga, men vid varje ny termin hamnar de nya kurserna längst 
ned på listan. När man ska korrigera måste man manuellt flytta och dra varje kurs längst upp till synliga kurser, vilket är tidskrävande! Om man 
på ett effektivt och smidigt sätt hade kunnat välja mer specifikt vilka kurser man vill ska synas på "mitt moodle" hade varit toppen.
Moodle blev sämre denna termin när man ska orientera sig. Dock finns det bättre info inlagt nu under varje kurs.



Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och funktioner
Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och 
funktioner Antal svar
Ja - det fungerar som det är 50 (42,7%)
Nej - det bör uppdateras och moderniseras 60 (51,3%)
Ingen uppfattning 7 (6,0%)

Summa
117 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och funktioner 1,5 0,5

Kommentar
Gör det lättare! Oftast får man sitta och leta efter saker. Det är lite lättare att navigera nu än tidigare version, men fortfarande inte optimalt.
Fungerar bra nog. Lite störigt att kursböckerna brukar öppnas i ett för litet fönster som man måste dra upp för att kunna få överblick.
Det hade varit bättre om de nya kurserna lagts överst inte underst 
Enklare struktur för att kunna hitta bland kurserna lättare. Gärna ett samlat dokument/sida där alla kursers inlämningar/uppgifter/tentamen finns
samlade t.ex.
Det är krångligt och många klick att ta sig in till relevant info 
Hade föredragit om jag endast hade kunnat se det programmet jag läser när jag loggar in "mitt" moodlekonto. Känns rörigt att de andra 
programmen från medicinska fakulteten dyker upp när jag loggar in på moodle. 

Jag har haft det svårt med att ladda upp rapporter och dylikt i forum eller via inlämningsrutan. Har varit omständligt och gjort mig mycket 
stressad.
Jag är nöjd men hade önskat en mer moderniserad och simplare. Kan inte ge konkreta exempel på vad det skulle vara. Kanske en sökmotor 
på moodle där man kunde enkelt hitta vad man letar efter.
Deadlines borde stå även i studieguiden!
Appen är lättöverskådlig, men tyvärr är den inte i fas med den webbaserade varianten.
Var bättre innan än nu
Jag upplever det som oöverskådligt och lite krångligt att endast se sina aktuella kurser
Visst de strular lite ibland, men det gör väl allt så överlag smidigt och snyggt. 
Svårt att hitta vart alla inlämningar är och vart de ska lämnas in
Det skulle vara smidigt ur användarsynpunkt att ha de kurser som är för terminen högst upp i listan så att man inte behöver scrolla ner och 
klicka på kurser som göms... Om de gamla kurserna skulle hamna längst ner skulle det vara smidigare. Annars funkar det. 
De gamla kurserna bör försvinna från mina kurser eller hamna någon annanstans så de första som kommer upp är de som är aktuella just nu. 
Schemat har varit helt kaos och samma sak har legat typ 3 grr på en dag vilket är jätteförvirrande. Allmänt svårt att hitta grejer på sidan.
Rörigare efter uppdateringen 
Det varierar! För det mesta tycker jag att det kan behövas en uppdatering. Den kursen vi läst nu SJSG16 har varit väldigt bra upplagd på 
moodle. Andra kurser borde ta efter den.
vänligen se kommentaren till fråga 2. Utseendet och tema har jag ingen anmärkan på.



Kursernas sidor

Det är enkelt att hitta kursens deadlines, examinationer och information om 
inlämningsuppgifter    

Det är enkelt att hitta kursens deadlines, examinationer 
och information om inlämningsuppgifter 

Antal 
svar

Instämmer inte alls
14 

(12,0%)
25 

(21,4%)
22 

(18,8%)
17 

(14,5%)
30 

(25,6%)
Instämmer helt 9 (7,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
117 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Det är enkelt att hitta kursens deadlines, examinationer och information om inlämningsuppgifter 3,4 1,5

Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta på kurssidorna   
Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta på 
kurssidorna Antal svar
Instämmer inte alls 29 (24,8%)

21 (17,9%)
27 (23,1%)
16 (13,7%)
16 (13,7%)

Instämmer helt 8 (6,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
117 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta på kurssidorna 2,9 1,6



Kommentar
I många fall oklart, speciellt när det gäller omtentor.
Kan stå olika information på olika sidor, om samma sak.
Stor förbättring sedan i höstas. Nu är alla kurser likadant upplagt. Det gillas!
Det kan lätt bli rörigt när man har många kurser, och de senast tillagda blir dolda i menyn.
Förmodligen skulle det gå att göra en mer överskådlig design, fast frågan är om det skulle vara värt att lägga resurser på. Det funkar ändå 
tillräckligt bra som det är.
Det var bättre innan då det stod datum när det skulle vara inne och tentor mm
Information som rör samma uppgift måste man ibland hitta på olika ställen, ex. Studieguide och deadlines. 
Alla examinationer bör läggas in i kalendern till höger. Det tar tid och är uråldrat att leta in på varje kurs vilka examinationer man har, när man 
har dem och i vad för delmoment. 
Sedan administratörerna tog över hanteringen av kursdokument så kan de hamna i lite vilka mappar som helst. Jag har hittat åhörarkopior i 
mappar för mallar och instruktioner, t.ex. 
Det är ganska rörigt och man får hoppa en del fram och tillbaka. Uppgifterna stämmer inte helt heller, speciellt datum för inlämning osv.
En bättre översikt över examinationer hade varit bra. Vissa är till och med svåra att hitta.
Väldigt ofta hamnar saker fel eller finns inte alls. 
Ibland ser det inte enhetligt ut, det är enklare om alla kurser är formade på samma sätt i moodle. i Termin 4 har det varit förvånansvärt bra.
Det bör finnas ETT STÄLLE där examinationerna står det har förekommit många gånger att det stått olika tider/dagar i examinationsöversikten,
studieboken och schemat.
Har blivit en viss förbättring när alla mappar nu heter samma namn men det är fortfarande lite arbete för att hitta dokument och så
För det mesta måste man leta lite innan man hittar det man letar efter. Det som har varit svårt att hitta i kursen SJSG16 är examinationer. Då 
det inte finns datum i examinationsöversikten. Det är mkt lättare när man kan gå in och se övergripande där när under kursen som man har en 
examination.
Det går att hitta, men jag föredrog som det var tidigare; med dubbeldokumentation där datum stod både under en egen "flik" och i kursboken till
tillhörande uppgift. 
Det var tydligt förut när det fanns examinationsöversikt under varje kurs med datum inlagda. nu måste man in i schemat för att se deadline. 
Dåligt!

Sidorna på Programinformation, SSK

Jag vet vad sidorna innehåller för information   
Jag vet vad sidorna innehåller för information Antal svar
Instämmer inte alls 12 (10,3%)

11 (9,5%)
29 (25,0%)
35 (30,2%)
14 (12,1%)

Instämmer helt 12 (10,3%)
Ej aktuellt 3 (2,6%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vet vad sidorna innehåller för information 3,6 1,4



Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade   
Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade Antal svar
Instämmer inte alls 11 (9,6%)

18 (15,7%)
28 (24,3%)
35 (30,4%)
12 (10,4%)

Instämmer helt 7 (6,1%)
Ej aktuellt 4 (3,5%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade 3,4 1,3

Programsidorna innehåller den information jag behöver som student   
Programsidorna innehåller den information jag behöver
som student Antal svar
Instämmer inte alls 5 (4,4%)

8 (7,0%)
23 (20,2%)
32 (28,1%)
26 (22,8%)

Instämmer helt 15 (13,2%)
Ej aktuellt 5 (4,4%)

Summa
114 

(100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
Programsidorna innehåller den information jag behöver som student 4,0 1,3

Kommentar
Helt ärligt visste jag inte ens att sidorna fanns. När jag nu tittar på dem så upptäcker jag en del matnyttigt. 
Saknar kontaktinfo till alla lärare här (även de med enstakaföreläsningar)
Hur jag ska skriva som student finns inte att finna någonstans (teckensnitt, radavstånd m.m.). Det finns bara rapportmallar, men då de kan 
ändras under arbetets gång (?), samt att radavstånd inte är generellt i mallarna, så vet jag inte hur jag ska ändra.
Har knappt varit inne ock läst där.
Sällan inne där så har svårt att bilda mig en bra och rättvis uppfattning/bedömning 

Hur ofta använder du sidorna på Programinformation, SSK

Tentamenssidan   
Tentamenssidan Antal svar
Aldrig besökt 8 (6,9%)

23 (19,8%)
Någon gång per månad 44 (37,9%)

17 (14,7%)
Någon gång i veckan 22 (19,0%)
Ej aktuellt 2 (1,7%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Tentamenssidan 3,2 1,2



Studiestöd   
Studiestöd Antal svar
Aldrig besökt 64 (56,1%)

19 (16,7%)
Någon gång per månad 16 (14,0%)

3 (2,6%)
Någon gång i veckan 6 (5,3%)
Ej aktuellt 6 (5,3%)
Summa 114 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studiestöd 1,8 1,1

Vi som jobbar på SSK-programmet   
Vi som jobbar på SSK-programmet Antal svar
Aldrig besökt 47 (41,2%)

36 (31,6%)
Någon gång per månad 18 (15,8%)

5 (4,4%)
Någon gång i veckan 2 (1,8%)
Ej aktuellt 6 (5,3%)
Summa 114 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vi som jobbar på SSK-programmet 1,9 1,0



Kvalitetsutveckling   
Kvalitetsutveckling Antal svar
Aldrig besökt 86 (76,1%)

12 (10,6%)
Någon gång per månad 4 (3,5%)

2 (1,8%)
Någon gång i veckan 3 (2,7%)
Ej aktuellt 6 (5,3%)
Summa 113 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kvalitetsutveckling 1,4 0,9

Kursplaner och kurslitteratur   
Kursplaner och kurslitteratur Antal svar
Aldrig besökt 5 (4,3%)

10 (8,7%)
Någon gång per månad 33 (28,7%)

18 (15,7%)
Någon gång i veckan 47 (40,9%)
Ej aktuellt 2 (1,7%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursplaner och kurslitteratur 3,8 1,2

Kommentar
Första gången jag såg sidan idag så jag har inte använt den tidigare. Kollade genast sidan med gamla tentamens. Upskattas!
Det mesta av ovanstående info finns också på varje kurssida. Lvriga sidor är mest relevanta vid terminsstart.
Tentamenssidorna borde göras mer synliga
Är programinformation något nytt?



Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Det är enkelt att lämna in uppgifter och är bra att kurserna kan vara uppdelade i olika rubriker på kurssidan så man inte behöver kolla igenom 
allt för att hitta för ett specifikt tema.
Inget alls
Inget
Moodle ligger inte nere så ofta
När man väl hittar det man letar efter så funkar det iaf alltid att öppna bilagor. 
Jag kan hitta vad som ska göras i kurserna mm.
Den funkar ju, det räcker så och jag gillar att den blivit mer logisk. 
När man förstår hur man ska navigera är det ganska lättanvänt. Man har möjlighet att få bra kursöversikt.
All information finns samlad på ett ställe och man hittar, förr eller senare, det man behöver.
Bra att ha en plattform där all information om kursen man läser är samlat 
Lätt att hitta uppgifter, deadlines, lämna in uppgifter. 
Det är relativ lätt att hitta
SChemat efter uppdateringen 
Bra innehåll.
Beror lite på vilken kurs det är, men oftast är det ganska lätt att hitta information om vad som förväntas av en som student. 
Indelat i kurser
Det är bra när det är samma upplägg för alla kurser (samma rubriker, t.ex. examinations- och aktivitetsöversikt). Då blir det lättare att hitta
Det är lätt att hitta information om kurser & forum funkar bra. 
Det finns mkt info samlat
Det är en bra lärplattform
Att en kan hitta åhörarkopior!! Det är super!
All info och lite till finns där, de finns även länkar till artiklar och videos som är till bra hjälp när man ska lära sig saker.  
Tycker det är mycket smidigt att kunna finna kursinformation osv på plattformen. 
Det fungerar också mycket bra med att hitta och läsa de dokument/artiklarlärarna läger upp. Väldigt smidigt.
Bra att det är indelat i kursen så att man inte blir förvirrad oxh blandar ihop dem olika kurserna 
Mycket info samlat på ett ställe.
Generellt det mesta!
Att jag kan ta del av kursers innehåll på ett hyfsat enkelt sätt
Att det är lätt att hitta instruktionerna till uppgifter
Vet ej
Finns ställen till allt man behöver i kursen
Kursböcker har fungerat bra
Bra med färger för respektive ämne, lättare att följa.
Inget. 
All info som vi har behövt har funnit där. Att man även ska lämna in arbeten och kommunicera med lärare via lärplattformen är suveränt.
Skönt att ha allt på en sida, dock var det lite svårt att förstå hur Sudan fungerade i början,
Att allt är samlat 
Ja, jag tycker att det fungerar bra. Men kanske jag är ny så det tar lite tid att förstår detta på helt sätt. 
Smidigt uppdelat baserat på kurs
Bra översikt på kursen.
Inlämningar av arbeten  fungerar väldigt bra! 
Allt utom vart man hittar inlämningar
Allt finns där som man behöver veta.
Allt är samlat - man kan hitta relativt enkelt
Den nya designen och upplägget som numer är samma på alla kurser. Det är tydlig uppdelning mellan terminerna och lätt att hitta både 
pågående och gamla kursen.
Det enda positiva är att sidan laddar snabbt.
Det går snabbt att lära sig hur den fungerar
Tydligare än Time Edit. Nu är det rörigt!
Att det mesta finns där
Förra variationen av moodle var lättare och bättre 
Det är hyfsat enkelt att förstå.
När man har lärt dog det så vet man vart man ska leta
Med gott tålamod finns ju all information där. 
Upplägget för kurserna är för det mesta likadana så det är rätt så lätt att hitta det man man söker efter. Relevanta länkar/genvägar. 
Lättillgänglig kontaktinformation till lärare och kursansvariga. 
Det nya schemat är lättöverskådligt, bra att kunna hitta all kursinformation hemifrån, även om det tog ett bra tag att lära sig.  
När man väl lärt sig hur det fungerar är det relativt lätt att hitta den informationen man vill ha. 
Allt som man kan tänkas behöva brukar finnas där och det är sällan jag behöver maila och fråga om saker.



Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?



Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?
Mina kurser som jag har nu ligger längst ner så måste alltid klicka massa gånger för att få upp dem, medan kurserna jag hade i termin 1 och 
som är avslutade ligger högst upp.
Schemat 
Det tar alldeles alldeles för lång tid att lära sig att hitta. Det är som en djungel, man vet aldrig vart man hamnar
Tydligheten, man kan ju tolka allt olika och man vet inte vart man kan hitta det som gäller. Det är osmidigt att inlämningsdatum för en uppgift 
och uppgiftsinstruktonerna finns att hitta på helt olika ställen. Borde finnas något smidigare sätt att strukturera det. Just nu måste man dels leta 
i kursboken/studieguiden efter vad man ska göra, någon annanstans efter när det ska vara inlämnat, på ett helt annat ställe ska uppgiften 
laddas upp och sedan måste man ändå på något vis ta sig till schemat för att se när och var man ska redovisa det man lämnat in. 
Det behöver bli mer strukturerat. Har vid tidigare studier stött på mymoodle, itslearning och blackboard vid linneuniveristetet, malmö högskola
/universitet och Mälardalens högskola. Alla dessa är strukturerade betydligt bättre så det är inte omöjligt att åstadkomma. 
Precis gjorts förändringar i Moodle och jag har för tillfället inget att kommentera. 
Lättillgängligheten!
Jag skulle hemskt gärna vilja att goocle docs, mejlen och schemat, jag rubbet integreras med moodle så att en slipper ha en massa 
sidförflyttningar, eller att det åtminstone låg snabblänkar uppe i marginalen till alla googlegrejer, precis som det ligger snabblänkar till tex 
studentwebb och bibliote osv.  

Åsse vill jag fortfarande att dokumenten öppnas när man klickar på dem, men inte att de laddas ned. Det skulle mao finnas en 
förhandsgranskningssida. 
Den personliga profilen borde strömlinjeformas mer efter de kurser man faktiskt läser. I nuläget är det lite rörigt.
Layout, sidor och länkar, kursdokument och filer
Det skulle säkert kunna bli lite mer överskådligt. 
Lärarnas kunskap om informationen som står på moodle. Det har hänt att det som står på moodle inte går i linje med lärarens instruktioner och 
att läraren inte varit medveten om detta. 
Att man ska kunna dölja kurser som ej är aktiva nu.
Det är för omständligt att komma fran till rätt termin och rätt kurs, tar lång tid med alla cal man ska göra
Ordningen på det nya varje termin samt det var bättre då det stod vilka tentor och liknande vi hade
Schemat - Istället för att behöva rulla ner för att se veckan man har framför sig hade jag önskat att aktuell vecka dök upp direkt.
lite rörigt
Alla länkar bör vara mer organiserade 
Enkelheten
Funktionen där man ställer frågor till kursledningen. Många lärare har inte koll på det, de borde få mail när en fråga ställs. 
Information behöver samlas bättre. Lätt att missa något som det ser ut nu.
Studieguiden har i många kurser varit svår att tyda. Uppgifterna hade kunnat beskrivas på ett bättre sätt så hade inte massa tid gått åt till att 
bara förstå instruktionerna
Deadlines på "Mitt Moodle" funkar inte alls. Det hade varit jätteskönt att kunna se vilka uppgifter som är kvar i en kurs och hur lång tid det är 
tills inlämning. Som det är nu används inte inlämningssidor alls, utan bara uppladdningsforum, eller så får moodle spel och säger att även 
godkända inlämningar behöver korrigeras.
Att de som lägger ut info kollar så att det blir rätt
Tycker det är bra som det är. 
Som sagt, kalendern. Lägg in ALLA examinationer i kalendern. Jag tycker även det kunde vart bra att ha någon sorts mapp till höger med alla 
gruppindelningar. Vi är i foera olika grupper, och om det fanns en genväg till de olika grupperna en år i kunde det underlätta!
Det skulle behöva bli lite modernare med färre steg till olika saker. Det är en väldigt massa klickande för att komma till målet. Kanske en mer 
lättöverskådliga layout.
Funktionen för uppladdning av egna dokument till forum eller inlämning. Har haft mycket problem med att ladda upp dokument, det varit svårt 
att förstå hur jag ska göra.
Det är synd att kursmeddelanden kommer till mailen med 30 minuters fördröjning, det innebär att meddelanden om salsändringar och inställda 
föreläsningar kommer som aviseringar när det kanske redan är för sent.  

Det är ganska klickigt. Det vore bra om senaste kursen kom högst upp per automatik, t.ex.  

När man klipper ut mailadresser från moodle och lägger till dem i mailen så dyker en helt annan adress upp. Har hänt mig åtminstone 3 gånger 
med lika många olika adresser.
Kunde ha funnits en mall vart man hittade alltid så att man inte behövde kolla överallt för att hitta det man letade efter 
likadan layout på alla kurser skulle det göra lättare att navigera.
Att informationen stämmer om datum och tider stämmer.
schemat 
Hur man ska ta sig fram. 
Vet ej
Upplägget, svårt att hitta bland olika ungergrupper och rubriker 
Schemat.  Det är väldigt svårt att få en överblick
Maila vid ändringar,
Att smidigt kunna lägga in relevanta datum i ex. iPhone. Moodle måste bli tydligare. Mer information och tydligare upplägg generellt. 
Ev att examinations-datum kunde legat samlat, om man läser flera kurser vill säga. Lättare översikt.
Berätta för studenterna att alla uppgifter etc finns i studieguiden, många förstod inte detta i början då vi blev lämnade själva och inte fått infon 
att uppg fanns i studieguiden. 
Lättare att se vad flr uppgifter man har. Det är rörigt med att först leta upp kurs, sen se alla delmoment, sen i delmomenten ligger massa 
dokument. Det blir för rörigt. 
Tydligare examinations översikt samt kursöversikt. Lite otydligt när det hamnar i en tabell på sidan.
Att alla kurser med inlämningar har ett och samma schema och översikt. Att alla kurser lägger upp innehållet likadant så man inte behöver leta 
länge varje gång. 
Att examinationerna blir lättare att hitta och få en översikt på.
Tydligare översikt över examinationsmoment, gärna i den ordning som de ska vara klara.
Att kurser man har genomförst ist hamnar sista inte först. Så man snabbt kan nå det som är aktuellt. 
Vart man hittar inlämningar
Överskådligheten, det är svårt att få helthetsbilder i kurser när man inte kan få upp allt utan bara en liten del åt gången.
Struktur - gärna att ha de aktuella kurserna för terminen högst upp i listan. 
Att det ofta är så att studenter inte ser samma sak som lärare (vilket gör att läraren inte märker att det är en miss), och att vissa saker därför är 
dolda från vår moodle-sida innan någon aktiverat dem. 
Navigering är för klumpig. Struktur så tydlighet finnes för deadlines och litteratur m.m.
Inte göra det så omständigt med framsidan, mycket enklare om man kommer till sina kurser direkt
Inte alltid lätt att hitta det man söker, eftersom det är så många undergrupper i sökningarna.
Tydligare examinations översikter, då de datum som ibland syns bredvid ikonen för att lämna in uppgifter inte stämmer
Att datum deadlines för examination ska stå i studieguiden så man slipper skrolla ett halvår i schemat för att se när det ska in!



Att hitta saker enklare. Schemat ska vara det första man ser!! Det ska vara enkelt att hitta och man ska inte behöva leta efter det. 
Lättare att hitta uppgifterna (många klick hit och dit vilket gör det lätt att missa)
Att man snabbare ska kunna ta sig dit man vill
att det ska var lättrea att få överblick över sina kurer och de JUST NU aktuella uppgifter 
Lättare , smidigare, snabbare ( som its learning läroplattformen) 
Att det är ett gemensamt upplägg! Att alla kurssidor ser likadana ut
Det ska inte krävas så många knapptryck för att komma vidare. Trycker man fel är det jättesvårt att hitta tillbaka. 
Schemat har varit lättåtkomligt vid behov; har räckt att man bara loggar in för att man ska kunna se sitt schema/kurser inkluderat i kalendariet; 
så är det inte nu, vilket är en försämring. Vänligen läs kommentar till fråga 2 här med.
Mer lättöverskådligt och lättnavigerat. Inte ha de nuvarande kurserna ’gömda’ så att man alltid måste trycka visa alla. Inlämningsställena för 
grupparbeten funkar inte alltid..
Jag tycker framförallt att det skulle funnits en examensöversikt i kronologisk ordning, inte att det ligger under varje kurs. Hade varit bra med en 
sammanställd översikt.
Jag tycker det är störigt att man ser så många andra utbildningars moment i vårt schema och på våra startsidor. Man spenderar mycket energi 
på att läsa igenom alla rutor som står uppradade på ett datum för att se till att man inte missar något, så visar det sig att det är studenter i 
terminer över en eller tillochmed röntgenssk-studenters grejer som vi ser. Många gånger överlappar dessa ju med varandras tidsmässigt så då 
trängs dem bredvid varandra och man måste klicka på den ruta som är relevant för just en egens klass för att se vad det faktiskt står. Jag 
tycker Moodle borde kunna "känna av" vilken klass man går i - man har ju ett personligt inlogg - så man slipper se vad exakt alla studenter har 
för sig på HSC.                                 



TimeEdit-utvärdering

Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar   
Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 13 (11,2%)

9 (7,8%)
15 (12,9%)
28 (24,1%)
26 (22,4%)

Instämmer helt 17 (14,7%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 8 (6,9%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar 3,9 1,6

Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt schema   
Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt
schema Antal svar
Instämmer inte alls 12 (10,4%)

4 (3,5%)
5 (4,3%)
8 (7,0%)

17 (14,8%)
Instämmer helt 62 (53,9%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 7 (6,1%)

Summa
115 

(100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt schema 4,9 1,7

Jag söker ut mitt eget schema i TimeEdit   
Jag söker ut mitt eget schema i TimeEdit Antal svar
Instämmer inte alls 41 (36,3%)

5 (4,4%)
5 (4,4%)
4 (3,5%)

14 (12,4%)
Instämmer helt 15 (13,3%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 29 (25,7%)
Summa 113 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag söker ut mitt eget schema i TimeEdit 2,9 2,1



Jag vill se allt som rör kursen (samtliga föreläsningar, inlämningar, deadlines, omtentor etc) i
samma schema   

Jag vill se allt som rör kursen (samtliga föreläsningar, 
inlämningar, deadlines, omtentor etc) i samma schema

Antal 
svar

Instämmer inte alls 2 (1,8%)
5 (4,4%)
1 (0,9%)

11 
(9,7%)

8 (7,1%)

Instämmer helt
79 

(69,9%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 7 (6,2%)

Summa
113 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vill se allt som rör kursen (samtliga föreläsningar, inlämningar, deadlines, omtentor etc) i samma schema 5,4 1,2

Jag vill ha kvar en separat examinationsöversikt där inlämningar, deadlines, tentor inte finns 
i schemat   

Jag vill ha kvar en separat examinationsöversikt där 
inlämningar, deadlines, tentor inte finns i schemat

Antal 
svar

Instämmer inte alls
40 

(35,1%)
10 

(8,8%)
1 (0,9%)
9 (7,9%)
7 (6,1%)

Instämmer helt
37 

(32,5%)

Ingen uppfattning/ej noterat skillnad
10 

(8,8%)

Summa
114 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vill ha kvar en separat examinationsöversikt där inlämningar, deadlines, tentor inte finns i schemat 3,4 2,2



Kommentar
En sak jag tänkt är, när jag använder mig av appen så kommer man inte direkt till vilket datum det är för dageb och dagens tema. 
Deadlines och tentor bör finnas både i schemat och ett separat dokument.
Det ena utesluter inte det andra. 
I övrigt: det verkar som att det blir fel i schemat mycket oftare med TimeEdit.
Rörigt med att tentamens som inte rör oss kommer upp på vårt schema. Onödigt rörigt 
Att när man klickar in på schemat- att man automatiskt kommer till rätt vecka!!
Det går inte att importera till Google calendar. Det gjorde den förra kalendern :( Och varför försvinner inte de veckorna som gått? Nu när 
terminen har varit igång ett tag måste man först scrolla ner förbi alla de veckorna som gått för att komma till den aktuella veckan - HELT 
menlöst!
Det går inte att göra schemat personligt.
Skulle vilja se inlämningar/examinationer både i schemat & separat översikt i Moodle. 
Skulle vilja kunna filtrera schemat så att bara mina aktiviteter, grupper samt PEH blir filtreringsbara. 
Det går inte när t ex omvårdnadsteori seninariegrupper är omdöpta & ligger i en egen fil (som inte överrensstämmer med schema) eller tbc-koll 
som hamnar utanför schemat
Förstår inte frågorna. Men tkr att det vore bättre att en bara såg sitt individuella schema. Alltså när det ex är ett seminarium så står alla 
gruppers seminarium i mitt schema, och det vore enklare att bara ha sitt eget så det inte blev missförstånd. 
Jag vill kunna se allt tillsammans med vilken lärare, sal, inlämningar och vad föreläsningar och aktiviteter handlar om. jag tycker de är lättare att
planera min egen tid om jag kan se hur hela veckan eller månaden ser ut på skolan. 
Önskar att aktuell vecka ska dyka upp varje gång jag besöker TimeEdit men den börjar alltid på vecka 1 (första kursveckan). Vet att jag kan 
ändra det tillfälligt men jag vill att den konstant visar aktuell vecka då jag loggar in.
Jag vill inte ha SI-tillfällen och omtentamenstillfällen i schemat som jag prenumererar på, men lyckas inte hitta hur jag ska ta bort dem.
Eleverna har bättre koll (trots vi precis börjat) än lärarna på timeEdit. Det bör finnas några lärare som har bättre koll och kan lära eleverna. 
Jag hade helst ha en lista med alla deadlines så att det är överskådligt men även ha med dom i schemat.
Jag vill ha examinationsönersikt oavsett! Vill även ha frivilliga uppgifter i den!
Vill ha att man kan både se ett schema med bara tentor, inlämningar osv samt ett schema med allt som har med terminen att göra
Jag vill ha allt i schemat 
Tycker absolut att det är bra att allt ligger i samma schema. Lättare att hålla koll på datum för examination och tentor etc. 
Man vet inte alltid om det är en föreläsning eller inlämning. Kanske kan läggas in bättre i schemat. Tycker det är bra att det finns för man ser en
bra översikt men kanske ska ligga som någon notis eller ligga först på dagen som information eller. 
Förstår inte sista påståendet.
Man kan ju ha en examinationslista också - men det är enkelt att få en översikt om allt finns med i schemat från början.
Sista frågan: jag vill ha det både i schemat, och separat som en översikt. 

Fungerar inte: att konvertera schemat till google-kalender, trots att den länken används. Det står att den skall vara kortare (färre tecken), men 
den är ändå för lång. Det är inte bra. 
Det funkar bra
Det har blivit rörigare sedan Time Edit kom. Kanske tar det bara tid att vänja sig, men känner mig alltid osäker över om jag har missat något. 
Har upptäckt att det finns problem med timeedit. Om man öppnar upp sitt schema på internet på mobilen och sedan klickar bort internetappen 
(ex safari) för att sedan gå in på schemat igen, så går schemat tillbaka till någon slags ursprunglig version av schemat (där ändringar i schemat
inte finns med) vilket gör att saker kanske inte stämmer eller ens finns med.
Det är bra om examinationer och liknande är med i schemat. Men en översikt är väldigt bra! Det gör det mkt enklare att få en överblick!
Jag har inte haft tid (eller intresse för den delen) att utforska och lära mig TimeEdit. Har därmed ingen bra uppfattning om det är bättre eller 
sämre. Däremot tycker jag; som redan skrivits; att det var bättre innan när man kunde se gemensamt schema för enbart mina aktuella kurser, 
deadlines och examinationer i kalendariet; som visas precis efter inloggning i moodle. Nu måste man först trycka på mitt moodle, sedan in på 
kursen och sedan på gemensamt schema innan man får upp det (som jag har självlärt mig). Lediga dagar och självstudiedagar får gärna synas
som tomt i kalendariet;något som har varierat mellan kurser. Får en bättre översikt över lediga dagar om det inte är något ifyllt i kalendariet. 
Vill att all info ska finnas både i schemat OCH på kussidan.



Vilket utseende föredrar du på TimeEdit - klicka på schemat för att svara. Obs att 
du inte behöver svara.    

Vilket utseende föredrar du på TimeEdit - klicka på 
schemat för att svara. Obs att du inte behöver svara. 

Antal 
svar

Grafiskt schema
80 

(79,2%)

Linjärt schema
21 

(20,8%)

Summa
101 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilket utseende föredrar du på TimeEdit - klicka på schemat för att svara. Obs att du inte behöver svara. 1,2 0,4

Kommentar
Det nedre alternativet ser inte lika ihoptryckt ut. 
Grafiskt
Fixa så man slipper scrolla ner till rätt vecka (aktuella veckan alltså) b
Tycker det är synd stt dagarna som passerat inte försvinner i schemat. Desto längre vi kommer på terminen desto mer måste man skrolla ner 
för att hitta rätt datum. Lätt att blanda ihop och läsa på fel månad. 
Schemat är bättre nu men man kan inte ändra i det när man laddar ner det till sin kalender samt att det är jobbigt med överlappande tider
Går det kanske att ha både och? Ett grafiskt schema för månadsplanering och ett linjärt när man klickar på valt datum.
Grafiskt schema
Det krävs att användarna dvs lärarna lägger in rätt info � administratörerna för att schemat ska funka!
Grafiskt schema
Jag använder endast Grafiskt schema, Jag tycker de är mer lättöverskådligt då. 
Hade varit bra om man hade förtydligat just när det gäller vilka bas grupper som har vad
Fortfarande oklart 
2
GRAFISKT!!
Linjärt
Det linjärna då det är lättare att läsa (finns mycket info)
Dock tycker jag moodles schema var 1000 gånger bättre. Jag vill få upp min aktuella månad och MINA kurser på schemat när jag går via mina 
kurser... 
Jag föredrar att ha det så som det är idag.
Grafisk schema 
Linjärt! 
Föredrar grafiskt. Får en bättre översikt över hur veckan ser ut och vilken tid man börjar respektive slutar; tidigt/sent.



V18 Moodle & TimeEdit-utvärdering SPEC 

Antal respondenter: 225
Antal svar: 41

Svarsfrekvens: 18,22 %

Jag läser följande inriktning/program under vårterminen 2018
Jag läser följande inriktning/program under 
vårterminen 2018 Antal svar
Akut 1 (2,8%)
Ambulans 1 (2,8%)
Anestesi 5 (13,9%)

Barnmorska
10 

(27,8%)
Barnsjukvård 2 (5,6%)
Distrikt 1 (2,8%)
Intensivvård 5 (13,9%)
Onkologi 3 (8,3%)
Operation 7 (19,4%)
Psykiatrisk vård 1 (2,8%)
Vård av äldre 0 (0,0%)
Väljer att ej svara 0 (0,0%)

Summa
36 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag läser följande inriktning/program under vårterminen 2018 5,7 2,5



Hur har Moodle fungerat under din utbildning

Jag är nöjd med hur Moodle fungerar   
Jag är nöjd med hur Moodle fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 2 (4,9%)

7 (17,1%)
5 (12,2%)
8 (19,5%)

13 (31,7%)
Instämmer helt 6 (14,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 41 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur Moodle fungerar 4,0 1,5

Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar   
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte 
fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 8 (19,5%)

9 (22,0%)
10 (24,4%)
8 (19,5%)
5 (12,2%)

Instämmer helt 1 (2,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
41 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar 2,9 1,4



Jag lärde mig snabbt hur Moodle fungerar   
Jag lärde mig snabbt hur Moodle fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 3 (7,5%)

6 (15,0%)
4 (10,0%)
9 (22,5%)

13 (32,5%)
Instämmer helt 5 (12,5%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 40 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag lärde mig snabbt hur Moodle fungerar 4,0 1,5

Vid min utbildningsstart behövde jag inte lägga ner tid och energi på att förstå Moodle   
Vid min utbildningsstart behövde jag inte lägga ner tid 
och energi på att förstå Moodle

Antal 
svar

Instämmer inte alls
7 

(17,1%)
13 

(31,7%)
3 (7,3%)

8 
(19,5%)

7 
(17,1%)

Instämmer helt 3 (7,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
41 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vid min utbildningsstart behövde jag inte lägga ner tid och energi på att förstå Moodle 3,1 1,6



Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för hur man kan använda Moodle (ex 
lämna in uppgifter, hitta kurser, anpassa Mitt Moodle) på Moodle   

Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för 
hur man kan använda Moodle (ex lämna in uppgifter, 
hitta kurser, anpassa Mitt Moodle) på Moodle

Antal 
svar

Instämmer inte alls
9 

(22,5%)
6 

(15,0%)
4 

(10,0%)
8 

(20,0%)
7 

(17,5%)

Instämmer helt
5 

(12,5%)
Ej aktuellt 1 (2,5%)

Summa
40 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för hur man kan använda Moodle (ex lämna in uppgifter, 
hitta kurser, anpassa Mitt Moodle) på Moodle 3,3 1,8

Kommentar
Tycker inte att moodle är överskådlig. Information svår att hitta, möjligtvis därför att den inte är systematiskt placerad. Går inte att dölja 
inaktuella kurser. 
Tycker ibland att det är lätt att missa viktig information..
kan vara lite svårt att hitta tillbaks till saker jag tillfällig hittade... 
Moodle var inte svårt att förstå, däremot var det svårt får börja att hitta moodle på medicinska fakultets sida. Men när man väl hade lärt sig det 
var det inte svårt.
Moodle är mer komplext än andra studentportaler jag använt tidigare, tycker upplägget i Moodle är rörigare vilket gör det svårt att hitta 
Moodle är ett omodernt verktyg med avsaknad av interaktivitet. Det är tydligt att lu inte har vana av att arbeta med distansundervisning. Varför 
inte skaffa någon av de stora applikationerna inom e-learning i st f att hålla på med något som ser ut som ett hemmabygge som aldrig kommer 
att bli bra? Bara undrar hur lu tänkte där.



Kursernas sidor: 

Det är enkelt att hitta kursens examinationer, instruktioner och information om 
inlämningsuppgifter    

Det är enkelt att hitta kursens examinationer, 
instruktioner och information om inlämningsuppgifter 

Antal 
svar

Instämmer inte alls 4 (9,8%)
7 

(17,1%)
4 (9,8%)

10 
(24,4%)

12 
(29,3%)

Instämmer helt 4 (9,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
41 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Det är enkelt att hitta kursens examinationer, instruktioner och information om inlämningsuppgifter 3,8 1,5

Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta efter information/aktiviteter på 
kurssidorna   

Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta efter 
information/aktiviteter på kurssidorna

Antal 
svar

Instämmer inte alls
7 

(17,1%)
9 

(22,0%)
8 

(19,5%)
10 

(24,4%)
7 

(17,1%)
Instämmer helt 0 (0,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
41 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag behöver inte lägga ner tid och energi på att leta efter information/aktiviteter på kurssidorna 3,0 1,4



Kurssidorna är lättöverskådliga och tydligt strukturerade   
Kurssidorna är lättöverskådliga och tydligt 
strukturerade Antal svar
Instämmer inte alls 8 (19,5%)

7 (17,1%)
5 (12,2%)

12 (29,3%)
7 (17,1%)

Instämmer helt 2 (4,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
41 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kurssidorna är lättöverskådliga och tydligt strukturerade 3,2 1,5

Programmets kurser är likriktade och har samma struktur från kurs till kurs   
Programmets kurser är likriktade och har samma struktur
från kurs till kurs

Antal 
svar

Instämmer inte alls 2 (5,0%)
3 (7,5%)
2 (5,0%)
3 (7,5%)

18 
(45,0%)

Instämmer helt
11 

(27,5%)
Ej aktuellt 1 (2,5%)

Summa
40 

(100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
Programmets kurser är likriktade och har samma struktur från kurs till kurs 4,7 1,4

Kommentar
Finns för många olika sidor för de kurser man läser. Det är inte vara just den kurs man läser där man ska hämta information utan finns ett par 
till alternativ och man har ingen aning under vilken sida informationen ligger. Svårt att hitta det man ska. 
Bara haft en kurs.
Det är som att leta i en enorm byrå med lådor. Får ofta leta igenom alla lådor för att vara säker på att inte ha missat något.
Magisterkursen var i upplägget mycket olik de andra kurserna på moodle. Mycket svår navigerad!
har enbart tagit ett kurs en så jag vet inte...
Otydlighet är det främsta kännetecknet, gränssnittet är inte användarvänligt och man får bläddra jättemycket för att hitta saker 

Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och funktioner
Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och 
funktioner Antal svar
Ja - det fungerar som det är 14 (35,0%)
Nej - det bör uppdateras och moderniseras 20 (50,0%)
Ingen uppfattning 6 (15,0%)

Summa
40 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med Moodles utseende, tema och funktioner 1,6 0,5

Kommentar
Har använt andra läroplattformer tidigare som är bättre ex itslearning 
Ser väldigt olika ut i olika webbläsare, topbanner tar mycket plats. 
Bra att information är tillgänglig men man borde som användare ha möjlighet att dölja det som inte är aktuellt. 
Its learning är mycket mer pedagogisk och lättanvänd.
Det är lite svårt att hitta rätt på sidan, men när man väl kommit in i den fungerar det okej. Lite rörigt när allt inte ligger från start utan det 
kommer och går lite med information och när och hur saker ska göras/lämnas in. 
förbättre kalendern och överföringen av information från kalendern till exempelvis telefon. Samt ge notiser vid förändringar av schema.
Byt ut det mot något som är överskådligt och där man snabbt får överblick
Mycket svårnavigerat. Inte användarvänligt.



Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Kurs sidorna ser liknande ut. 
Alla kurser syns tydligt. 
Tydliga mappar som beskriver vilket innehåll de innehåller. Bra med inlärningsfunktioner av uppgifter i Moodle, enkelt att logga in. 
Uppladdning av inlämningsuppgifter.
När man väl lärt sig hitta rätt så är det någorlunda enkelt att hitta information. Uppdelning på kursinnehåll och övergripande information på olika
ställen lite svårt nu i början att få rätt på. Blir nog bättre framöver. 
Att all information är samlad på en och samma sida.
Lätt att hitta sin klass
Moodle är rörigt och svårt att få överblick över. Det är för många klick när man ska hitta saker. Det är svårt att hitta vad man söker. 
Ingenting 
Trots allt ganska ok. Kan med lärarnas insats bli tydligare.

Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?
Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?
Användarvänligheten 
Att inte behöva klicka så mycket för att hitta rätt.
Varit problem med att plattformen för inlämning på moodle varit låst när uppgifter ska lämnas in. Vilket har inneburit inlämning via mejl istället. 
Har varit problem med att diskussionsforumet inte fungerat tex att det bara har gått att skriva ett inlägg per person.
Att det finns för många sidor/alternativ där informationen finns. 
Likrikta, gör det tydligare vad som är kursbok och hur man hittar i dom. 
Svårt att se en uppgifts innehåll då den är indelad i olika kapitel vilket var lätt att missförstå. 
Struktur 
Överskådlighet 
Tydlighet
Behöver bli enklare och mer överskådligt!
Inte lägga hand-outs i övrigt kurs för specialist-ssk. Går inte att komma åt utan gästinloggning, hittas inte under ens egen inloggning, då 
programmets specifika kurser kommer under ens egen inloggning.
Svår för ögat att få en överblick.  

Var finns mina lärares mail? 

Helt plötsligt dyker det upp nya kurser som gör listan över kurser ännumer svårnavigerad. 

Otydligt när lärarna gör ändringar inne i kursen och varför kan man inte få se sitt tentaresultat på  Moodle? 
Översikten är inte helt tydlig. Många träd vidare och svårt att översiktligt navigera på sidan. 
Struktur och organisering. Info ligger ute på så många olika ställen som du ska hoppa mellan i flera steg beroende på om det ligger i tex 
gemensam, övergripande eller övrigt. Det tar tid och man tappar bort sig. Mkt vanligt att man hittar ngn man letar efter på moodle en gång och 
sedan aldrig nästa gång. 
Att jag inte har förstått var läraren lägger ut föreläsning material om man har flera kurser  under en två års period?
Upplägget när man går in i en kurs, lite svårt att hålla koll "uppe till hö", känns lite omodernt.
Det behövs en helt nytt bättre lärplattform
Allt, behövs helt nytt grafiskt gränssnitt.
Behöver bli mer överskådligt och lättare att överblicka. Definitivt färre klick. 
Lärarna behöver göra anvisningarna för läromoment enklare att läsa. Idag så finns anvisningar på ett antal olika ställen i samma dokument - 
inte okej! Arbeta på framställan av vilka krav som gäller på uppgifter! På ett ställe.



Moodleschemat (används endast av Intensivvårdsprogrammet)
Jag är nöjd med hur Moodles schemafunktion 
fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 5 (15,6%)

2 (6,3%)
3 (9,4%)

5 (15,6%)
4 (12,5%)

Instämmer helt 1 (3,1%)
Ej aktuellt 12 (37,5%)

Summa
32 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur Moodles schemafunktion fungerar 3,2 1,6

Kommentar
Användes av anestesiprogrammet också?
Schemat blev mycket bättre nu när det ändrades. Var innan frustrerande och funkade väldigt dåligt 
layouten är inte bra. lappar in i varandra.

TimeEdit-utvärdering (används av alla program utom Intensivvårdsprogrammet)

Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar   
Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 7 (18,9%)

1 (2,7%)
2 (5,4%)
3 (8,1%)

8 (21,6%)
Instämmer helt 3 (8,1%)
Ej aktuellt 13 (35,1%)
Summa 37 (100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur TimeEdit fungerar 3,5 1,9

Jag söker ut mitt eget schema via TimeEdit.net   
Jag söker ut mitt eget schema via TimeEdit.net Antal svar
Instämmer inte alls 17 (47,2%)

3 (8,3%)
1 (2,8%)
2 (5,6%)
2 (5,6%)

Instämmer helt 3 (8,3%)
Ej aktuellt 8 (22,2%)
Summa 36 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag söker ut mitt eget schema via TimeEdit.net 2,2 1,8



Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt schema   
Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt 
schema Antal svar
Instämmer inte alls 3 (8,1%)

1 (2,7%)
0 (0,0%)
2 (5,4%)

8 (21,6%)

Instämmer helt
18 

(48,6%)
Ej aktuellt 5 (13,5%)

Summa
37 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag använder främst länken på kurssidan för att få mitt schema 5,0 1,6

Jag prenumererar på mitt schema i mobilen   
Jag prenumererar på mitt schema i mobilen Antal svar
Instämmer inte alls 21 (55,3%)

1 (2,6%)
1 (2,6%)
2 (5,3%)

4 (10,5%)
Instämmer helt 4 (10,5%)
Ej aktuellt 5 (13,2%)
Summa 38 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag prenumererar på mitt schema i mobilen 2,4 2,0



Jag vill ha alla mina kursers deadlines och inlämningar inlagda i mitt schema   
Jag vill ha alla mina kursers deadlines och inlämningar 
inlagda i mitt schema

Antal 
svar

Instämmer inte alls 3 (7,9%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (5,3%)

4 
(10,5%)

Instämmer helt
26 

(68,4%)
Ej aktuellt 3 (7,9%)

Summa
38 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vill ha alla mina kursers deadlines och inlämningar inlagda i mitt schema 5,3 1,5

Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för hur man kan använda TimeEdit (ex 
prenumerera, söka ut, anpassa schemat själv) på Moodle   

Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för 
hur man kan använda TimeEdit (ex prenumerera, söka 
ut, anpassa schemat själv) på Moodle

Antal 
svar

Instämmer inte alls
9 

(24,3%)
1 (2,7%)
1 (2,7%)
3 (8,1%)

6 
(16,2%)

Instämmer helt
11 

(29,7%)

Ej aktuellt
6 

(16,2%)

Summa
37 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag skulle vilja att det finns kortare instruktionsvideor för hur man kan använda TimeEdit (ex prenumerera, söka 
ut, anpassa schemat själv) på Moodle 3,9 2,1



Kommentar
Har ej använt.
Visste inte ens att vi hade tillgång till TimeEdit, framgår inte nånstans att vårt schema kan hittas där......Har heller inte hittat nån länk från IVA 
programmet till TimeEdit...
Första kursen var det möjligt att ladda ner schema genom TimeEdit, därefter har detta ej varit möjligt. 
Flera fördelar med att kunna ladda ner schemat - positivt om detta kan vara möjligt i flera kurser framöver. 
Använder ej direkt timeedit, lärarna kan ej göra snabba uppdateringar vilket innebär att det då blir inaktuellt. 
Jag har inte lyckats få det att fungera så det är svårt för mig att uttala mig om timeEdit. Läraren har lagt ut schemat till oss på vår moodle.

Vilket utseende föredrar du på TimeEdit (klicka på schemat för att svara)   
Vilket utseende föredrar du på TimeEdit (klicka på 
schemat för att svara)

Antal 
svar

Grafiskt schema
27 

(71,1%)

Linjärt schema
11 

(28,9%)

Summa
38 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilket utseende föredrar du på TimeEdit (klicka på schemat för att svara) 1,3 0,5



Moodleutvärdering hösten 2017

Antal svar: 89

Jag läser följande termin under höstterminen 2017
Jag läser följande termin under höstterminen 2017 Antal svar
Termin 1 33 (37,1%)
Termin 2 16 (18,0%)
Termin 3 10 (11,2%)
Termin 4 10 (11,2%)
Termin 5 12 (13,5%)
Termin 6 8 (9,0%)
Summa 89 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag läser följande termin under höstterminen 2017 2,7 1,8



Hur har Moodle fungerat under din utbildning

Jag är nöjd med hur Moodle har fungerat under min utbildning   
Jag är nöjd med hur Moodle har fungerat under min 
utbildning Antal svar
Instämmer inte alls 19 (21,6%)

18 (20,5%)
21 (23,9%)
11 (12,5%)
13 (14,8%)

Instämmer helt 6 (6,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
88 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med hur Moodle har fungerat under min utbildning 3,0 1,6

Jag är nöjd med Moodles schemafunktion   
Jag är nöjd med Moodles schemafunktion Antal svar
Instämmer inte alls 33 (37,9%)

22 (25,3%)
12 (13,8%)
13 (14,9%)
3 (3,4%)

Instämmer helt 4 (4,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 87 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag är nöjd med Moodles schemafunktion 2,3 1,4



Jag anser att Moodle har underlättat mina studier   
Jag anser att Moodle har underlättat mina studier Antal svar
Instämmer inte alls 20 (22,7%)

20 (22,7%)
20 (22,7%)
13 (14,8%)
11 (12,5%)

Instämmer helt 4 (4,5%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 88 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag anser att Moodle har underlättat mina studier 2,9 1,5

Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar   
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte 
fungerar Antal svar
Instämmer inte alls 31 (35,6%)

26 (29,9%)
12 (13,8%)
8 (9,2%)
2 (2,3%)

Instämmer helt 2 (2,3%)
Ej aktuellt 6 (6,9%)

Summa
87 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag vet var jag kan hitta hjälp när Moodle inte fungerar 2,1 1,2



Det är enkelt att hitta schema och viktiga instruktioner på kurssidor   
Det är enkelt att hitta schema och viktiga instruktioner 
på kurssidor Antal svar

Instämmer inte alls
32 

(36,8%)
22 

(25,3%)
13 

(14,9%)
13 

(14,9%)
5 (5,7%)

Instämmer helt 2 (2,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
87 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Det är enkelt att hitta schema och viktiga instruktioner på kurssidor 2,3 1,4

Det är enkelt för mig att hitta kursens deadlines, examinationer och information om 
inlämningsuppgifter   
Det är enkelt för mig att hitta kursens deadlines, 
examinationer och information om inlämningsuppgifter

Antal 
svar

Instämmer inte alls
22 

(25,0%)
16 

(18,2%)
21 

(23,9%)
16 

(18,2%)
7 (8,0%)

Instämmer helt 6 (6,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
88 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Det är enkelt för mig att hitta kursens deadlines, examinationer och information om inlämningsuppgifter 2,9 1,5



Programsidorna innehåller den information jag behöver som student   
Programsidorna innehåller den information jag behöver 
som student Antal svar
Instämmer inte alls 4 (4,5%)

19 
(21,6%)

21 
(23,9%)

16 
(18,2%)

20 
(22,7%)

Instämmer helt 7 (8,0%)
Ej aktuellt 1 (1,1%)

Summa
88 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Programsidorna innehåller den information jag behöver som student 3,6 1,4

Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade   
Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade Antal svar
Instämmer inte alls 33 (37,5%)

16 (18,2%)
18 (20,5%)
14 (15,9%)
5 (5,7%)

Instämmer helt 2 (2,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 88 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Programsidorna är överskådliga och lättnavigerade 2,4 1,4



Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Vad tycker du fungerar bra med Moodle som lärplattform?
Knappt något. Examinationsöversikten brukar vara tydlig. Men det skiljer sig så mycket från kurs till kurs. 
Där  är  inte mycket som distraherar en som bilder
Luftig
Bra för att hitta info om bibloteket, inlämningsuppgifter, kursböcker, schema osv
Den är inte för kompakt, det är bra med yta
Att kurserna har egna flikar och terminerna i sig själv har egna flikar
Moodle fungerar bra som plattform när lärarna använder det rätt.
Där finns all information man behöver, det gäller bara att hitta den. Det är bra att man kan ställa frågor till kursledningen och att de kan skicka 
ut kursmeddelanden.
Nog ingenting tror jag
Sidan fungerar alltid iallafall. Ligger sällan nere.
Att man se kurserna 
Inte så mycket
Uppdelat efter kurser och info om kursen samlas där
Att allting egentligen finns där
kurserna kommer upp i en lista under mina kurser
Det ligger sällan nere. 
Schemat är bra där man kan se över en hel månad
när man väl hittat det man skall så ger det bra översikt
Det är ändå någorlunda strukturerat och man kan se vad som gäller för var kurs. 
Kontakten mellan lärare och elever. En ser tydligt vad som är inlämnat och vad som är kvar. Ger en överblick av vad som ska komma inom 
kursen. 
Jag tycker att den är väldigt förivrande.
När sidan väl fungerar så är det lätt att exempelvis lämna innuppgifter osv
Att det är uppdelat i kurser och att man tydligt kan se vilka personer som ansvarar för respektive ansvarsområden i aktuell kurs. 

Det finns alltid en fil som heter "kursdokument". 

Att Ladok-provmoment finns, det underlättar mycket när man vill få en översikt på innehållet av kursen. 
Att allt finns samlat på ett ställe och att, när man har lärt sig strukturen för plattformen, lätt hittar det man ska oberoende på vilken kurs det 
handlar om.
Än så länge är det ju hyfsat enkelt att logga in.  :D 
Det är enkelt att se när saker ska utföras och när föreläsningar är. 
Överskådligt. 
Allt på ett ställe 
Schemat fram tills jag började få andras lektioner i mitt schema väldigt förvirrande 
All informationen finns
Man kan lära sig hur Moodle fungerar även om det tar lång tid(ca halvår/år)
När man letat och letat så brukar man hitta det man söker
Det är ett bra sätt att få ut information till studenterna. 
Det finns information om kurserna och länkar till bibliotek.
När man väl har lyckats hitta det man söker så är det bra, men jag har haft problem att hitta material och därför missat uppgifter vid 
gruppmöten.
schemat är lätthittat
hyfsat enkelt att förstå när man satt sig in i kurshemsidan, bra med samlat schema 
Tycker faktiskt att moodle fungerar jättedåligt!
Allt gällande kurserna med, kursplan, litteraturlista, kursbok och examinationer finns. Vissa kurser mer strukturerade än andra. 
Lätt att hitta kursplan, bedömningskriterier och andra dokument som behövs. Oftast lätt att skriva en fråga till kursledningen genom forum.
Att det finns ett schema i miniatyrformat brevid kurssidan! Det är bra att inte behöva klicka runt som en tok för att hitta schemat utan att det 
räcker med att gå in på kurssidan. Också bra att det har kommit en tentamen-sida!
schemat 
Bra att all information finns på ett ställe. Studentmailen. 
Man vet att infon finns där bara man lyckas hitta den.
Rent tekniskt har jag inte upplevt att det krånglat. 
Jag kan dessvärre inte komma på något som varit bra med moodle. Det är ett otroligt stresspåslag som nya elever får hantera när deras enda 
kontakt med univeristetet, lärare och läroplattformer är ostrukturetat och otydligt. 
Det är skönt som student att veta att allt finns samlat på samma plattform, vilket innebär att man inte behöver hålla koll på en massa olika sidor
och själv "lägga pussel" med vad som är relevant och inte.
Kursmeddelandefunktionen från/till kursansvariga. Fungerar okej i mobilen. Tydlig schemaöversikt månadsvis.

Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?



Vad tycker du främst behöver förbättras i Moodle?
Allt i princip. Framförallt att skapa ett system där alla kurser är upplagda på samma sätt. Då kommer det vara krångligt att hitta i början, men 
sen kommer man lära sig och då kommer det inte uppstå samma problematik vid nästa kurs. 
Strukturen. Kursboken ligger på olika ställen beroende på kursen tex. En schemainställning där  jag endast ser det  som  är aktuellt för mig och
inte hela  årskursen. 
En mer översiktlig plattform
Den behöver styras upp lite mer för att kunna hitta gemensamma scheman lättare, samt att om man kan anpassa det på något vis för vad som 
är aktuellt för den egna individen med inlämningar osv...samt fixa överföringen av schema till mobilen
En översiktlig vy av kurssidor, inlämningar osv. Så att saker från olika kurser går att finna översiktlig information om på samma ställe. Och att 
de olika kurserna ska ha samma system, tex finns examinationer under olika rubriker i de olika kurserna, vilket gör det svårt att hitta
Strukturen. Allt är rörigt och man får sitta o leta överallt för att försöka hitta det man letar efter. Schemat är jätterörigt, man får in andra 
terminers schema och det går inte att få in schemat i mobilens kalender
Det är väldigt olika på olika kurssidor hur informationen är fördelad och var man hittar den. Vissa är helt perfekta medans andra kurser inte går 
att hitta någonting på. 
Informationen man letar efter är för utbredd, ibland hittar man den under kursbok, ibland under dokument och ibland under någon annan flik. 
Man får leta igenom hela kurssidan för att få fram väsentlig information. Det blir för krångligt!
Samma struktur på alla kurser.  

Måste tillägga att sjsf10 var mycket rörigt strukturerad och otydligt upplagd när deadline var och vad som skulle göras när. 
Det är svårt att navigera sig och informationen är svår att hitta, den känns väldigt utspridd.
Ny ä, tydligare struktur. Nu kan information läggas upp i olika former på olika ställen varför man lätt missar info. Det måste gå snabbare att 
komma fram till ”sin” sida. Under “Mina kurser” visas bara de första kurserna. Den måste mobilanpassas då de flesta studenter använder 
mobilen. 
Moodle känns så åldrat och komplicerat. Det behöver bli mer lättnavigerat, i dagsläget krävs typ 100 klick för att nå schemat.
Som en ny student var det svårt att hitta uppgifter, på framsidan bör det vara en tabell med uppg och deadlinen.
Allt,  bör få en helt ny struktur. Alla kurssidor bör ha samma upplägg och inte vara som det är nu - att kursboken ibland ligger fristående, ibland 
under kursdokument och ibland heter "kursguide". Där finns ingen röd tråd överhuvudtaget. Schemat går liksom utanför webbläsarfönstret och 
börjar i oktober fastän vi är i augusti.  
Jag hade velat få mail vid schemaändringar. Jag hade även velat ha ett sammanställt schema med inte bara föreläsningar utan även 
examinationstillfällen m.m. Helst bara se de aktiviteter som gäller mig, t.ex. när vi är indelade i grupper. En tydligare förståelse för att när det 
t.ex. står att det är tenta i kursen jag har, att det gäller äldre elever som omtentar. Ev att jag inte ens ser deras tentatillfällen alls. 
Vidare finns det många lärare som har profiler utan e-poster. 
Det bör även stå i sidan vad kursen heter och inte bara kurskod, då detta var väldigt förvirrande i början och nästan all energi överlag lades på 
att förstå moodle. 

Det borde även stå under studieguide när aktiviteten ifråga gäller.
Hela upplägget. Det är jättesvårt att hitta det man letar efter. 
Schemat  
Att man bara ska se de kurser som man har just nu och inte de man har haft innan.
Att schemat innehåller alla kurser man läser med examinationstillfällen inräknat. Att alla lärare använder det på samma sätt och lägger material
under samma flikar. Att schemat uppdateras efter vilken månad det är (man får alltid bläddra fram till rätt månad). Det hade varit lättare om allt 
(program, kurser) låg i en vänsterspalt och det fanns underubriker   för kursinnehåll/dokument osv. Tydligare meddelandefunktion, en notis när 
man får ett meddelande på moodle.
Struktur och tydlighet. Mer enhetligt och måste vara samma upplägg i olika kurser. 
Navigeringen, schema, viktig info om kurser och annat, kursmeddelanden, info om vad som finns vart
Hur man ska hitta all information så enkelt som möjligt. Jag anser att det är alldeles för många "ställen" man måste leta på/klicka in på för att 
hitta det man ska. Det blir rörigt helt enkelt.
strukturen 
schemat 
mer överskådligt
för många "klick" för att hitta saker samt strukturen som blir väldigt otydlig samt att alla kurssidor ser olika ut och lärarna lägger in saker under 
olika mappa och namn.  
En mall som alla ska följa hade nog underlättat när man som student ska försöka hitta utan att behöva gå igenom alla mappar och dokument i 
en kurs
Schemafunktionen, schema i mobilen. Att det fungerar lika för alla kurser
Enkelheten med att hitta det man behöver veta, tar lång tid att leta sig igenom alla delar. Olika strukturer för olika kurser gör det ännu sämre. 
Strukturen, så det är lättare att hitta.  
Schemat, så att man slipper klicka sig till den månad man är i, då den alltid har utgångsläge i augusti måste man klicka fram till t.ex. november. 
jättesvårt att hitta dit man ska, har fått spara en länk till min kurssida för att det tar hundra år att leta sig fram till det man skall. Är något lättare 
på dator, på mobilen är det halvt omöjligt innan man memorerat rätt väg. Det förra systemet lärde man sig i alla fall typ, sen ändrades allt och 
det blev ännu svårare att hitta dit man skulle. 
Ett schema som är personligt, så att bara jag kan se det som gäller just mig och inte blanda ihop examinationstillfällen som är för andra 
grupper. En samlad examinationsöversikt, det ska inte behöva vara ett letande på 15 min för att hitta det man söker. 
Lite rörigt att hitta mål och planer pga många steg dit. 
Schemakalendern tar mig ofta till fel månad, och den lilla månadskalendern tenderar att överlappas av det större schemat. 
Jag skulle personligen vilja ha en kursbok där hela kursens minikursböcker får plats/är på samma ställe
allt 
Gränsnittet är omodernt och ointuitivt. Och det där med att lada ner schema till egna kalendrar funkar öht inte alls. Och framförallt, det största 
problemet: Det används lite olika på olika kurser, så var kurser/tider/instruktioner/viktig info står varierar. Ingen konsekvens mellan olika 
kursansvariga. Styr upp tack.
Schemat. Bli mer lättöverskådligt. App till iphone som funkar. de som håller i kurserna måste bli bättre på hur man använder moldle
Tror att det skulle kunna underlätta för många (särskilt de som tittar på mobilen) om man hade en rubrik med "Schema" under "Kurser Tx, 
SSK". Denna genväg skulle enligt mig i den ideala världen leda direkt till ett schema. Nu måste man klicka sig fram mer till ett schema.
En egen flik för schemat som helhet med alla kurser inkluderade redan innan man går in på en kurs. En enklare översikt över deadlines och 
examinationer samlade för alla kurser.
Lätt överskådlighet. schema ändringar bör vi få utskickat. Lättare hitta viktiga dokument och examinationer och deadlines. Kanske en bra app 
för schemat. Eller iallfall kunna överföra det till sin kalender i telefonen.



Schemafunktionen eftersom schemat inte går att importera. Man behöver gå till time-edit för att exportera, men det fungerar inte tillfredställande
eftersom kurserna är kodade olika och det blir ett enda sammelsurium av kurser som inte berör mig.  

Appen till mobila enheter är bra rent generellt eftersom du inte behöver ladda ned allting utan själv väljer, men den vore ännu bättre om den 
innehöll schema och kalender, med aviseringar i mobilen(inte via e-mail). Vidare vad gäller appen så har den börjat kräva inloggning varje gång
jag öppnar den - ett otyg, jag vill förbli inloggad även om jag stänger ned appen.  

Kurssidornas layout med de olika flyttbara modulerna i marginalerna borde ligga fast, jag tror de flyttbara modulerna är en av anledningarna till 
att folk inte hittar på moodle och att tex schemasidan är helt oproportionerlig i förhållande till olika dataskärmar. Det vore med andra ord 
önskvärt om innehållet kunde anpassas till skärmen.  

Dessutom är det väldigt svårt att veta vilken sidan man befinner sig på. Det finns inte heller några bra knappar för att hitta tex hem till den 
huvudsida man besöker.  

Det borde finnas en rejäl startsida!!!! Jag har fått bygga en egen med de olika modulbitarna.  

Vad gäller kursidorna borde de följa en enhetlig struktur med tydliga rubriker och gärna någon form av ikoner som hjälper till att orientera 
användarna. Jag säger det här fastän jag vet att någon kämpat väldigt länge med att förändra strukturen. Ledsen men det duger inte. Alla 
användare måste även fortsätta följa den bestämda strukturen så att kursböcker alltid heter kursböcker och alltid ligger på samma plats i 
strukturen. 

Det är så att moodle aldrig bättre än dess användare så jag föreslår att ni utbildar, utbildar, utbildar och låser fast en struktur som användarna
(lärarna eller elever) inte kan ändra.    

Moodle är generellt lika dåligt/bra som alla andra lärplattformar. Jag har genom egna studier och barnens skolgång stött på it´s learning, 
unikum och vklass.  

Sen är väl typsnitt och färgval väldig användarovänligt. Glad att jag inte har en synnedsättning eller dyslexi.  

Likaså är det redan döden att behöva ladda ner filerna varenda gång man vill titta på dem. Vilket resulterar i att man kanske råkar ha tio kopior 
av "Studieteknik SSK-programmet, hösten 2017" på sin dator. En inbyggd dokumentläsare hade varit guld värd. Eller info om hur man kan göra 
för att slippa ladda ned dokument.  

Vad gäller SJSF10 hade det varit en fördel om alla undermappar i mappen för "Dokument" i delkursen 1601 hade legat rubrikgivna på första 
sidan. Att behöva transporteras två sidor bort för att hitta åhörarkopian, det är sånt som gör mig yr iallafall. Plus att jag måste ladda ned en elfte 
kopia bara för att jag glömt var jag laddade ned den förra gången och bara ska kolla en liten detalj på sista sidan :D :D  

Struktur
Samma struktur i alla kurser... Det blir lite av en labyrint när allt inte har samma upplägg. 
Det tar lång tid att hitta det man ska. Sedan finns informationen på olika platser, det är alltså inte samma för varje kurs. Det är överlag en rörig 
läroplattform.
Det var lättare att hitta schemat innan nydesignen.
Ibland svårt att hitta till det man söker, finns för många olika flikar/filer etc att leta bland.
Jag tycker inte om Moodle alls har använt its learning mycket bättre
Det mesta. Lärarna borde lägga upp instruktionerna på samma ställen i alla kurser. 
Ett samlat schema för alla kurser, ett samlat schema för deadlines och examinationer.
Schemaformatet. Fasta platser för klockslagen så man med den överblick kan se vilka tider aktiviteterna ligger på. Som tidslinjer varje dag och 
klockslagen visas längs sidorna.
Behöver bli mer lätt att använda. Man skall inte behöva vara detektiv i botten för att kunna använda moodle. För många klick för att komma 
fram. 
Ta bort gamla kurser från tidigare terminer väldigt förvirrande 
Uppdatera så man kan se hela schemat på moodle i mobilen + att det ska automatiskt uppdatera vilken månad det är 
För många klick
1. kursplan, kursbok och kursdokument -som ny student hade jag jätte svårt att skilja mellan dessa och var väldigt förvirrande. keep it simple, 
det gör mig fortfarande förvirrad och jag går termin 5 !!! 

2. SCHEMA grafiken/systemet- ska göras om helt, den ska vara tydligare 

3.VADDÅ ladok provmoment och examinations översikt?- förvirrande, jag känner ingen som faktiskt förstår varför de båda finns och inte bara 
en. studenter bryr sig om examinations datum, tid, plats inte om den är en laddok provmoment!!!
En och samma sida för information från kursansvariga och frågor från elever. Vi kan inte ställa frågor på kursansvarigas inlägg och jag 
upplever att många inte har koll på de frågor vi studenter ställer via moodle. Bättre överblick över instruktioner och deadlines, deadlines kan 
förslagsvis läggas in i schemat. Likadant PEH-inlämningar då många missar dessa.
Det kan vara svårt att hitta information i kursernas hemsidor.
Otydligheten. Var man hittar vad. Känns som en djungel och ibland behöver man gräva djupt för att hitta det man söker. Går knappast att vara 
under stress när man behöver hitta något.
Lättare att hitta all information. Nu är allt en enda stor röra där man måste hitta rätt flik för att kunna gå vidare. Och när man hittat rätt flik så 
måste man gå vidare i sin tur för att hitta det man söker. Det är system som inte är användarvänligt.
Att lättare hitta schemat. Borde finnas på första sidan. Nu måste man trycka runt jättemycket innan man hittar det.
hur schemat skrivs ut gärna att gruppnummer presenteras direkt, att länka timeedit istället kanske inte hade varit fel, även utformningen på de 
olika kurshemsidorna är olika. kanske hade varit en fördel om de varit liknande
Det är omöjligt att få en bra överblick, inte ens lärarna vet var saker ligger, det är krångligt att hitta till terminen som är aktuell för mig nu det 
kommer bara upp mina tidigare terminer.
Bättre schemafunktion. Fungerade bättre när samtliga "gemensamma" scheman låg ihop och inte ett schema per kurs. Då tycker även vissa 
lektioner upp som inte är aktuellt för ens termin eller kurs. Så bättre samordning mellan kursernas schema hade underlättat mycket! Sedan 
vore det bra om alla kurser hade samma struktur och att kursbok alltid ligger på samma ställe. Ibland har det istället hamnat under 
kursdokument. 
Jag tycker moodle fungerade bättre under föregående terminer innan denna terminens uppdatering. Jag gillar ej att vi inte kan hitta gamla 
inlämnade dokument längre!
Att kursansvariga samordnar lite grann så att det finns en liknande struktur mellan kurserna. Oftast är det svårt att hitta i en ny kurs, för att jag 
är inställd på hur föregående kurs var upplagd.  

[Det finns ingen låda att skriva om SJSG16 i, så jag skriver en trudelutt här: Jag tycker illa om att det inte finns en liten tabell med 
ladok-moment. Den är så tydlig och lättöverskådlig, till skillnad från att kurssidan är uppdelad i de olika ladok-momenten. Även om de har med 
allting där, så finns det inget ställe att få en snabb översikt.]



Nuvarande kurser bör ligga överst! Gamla kurser längst ner... 

Schemat bör innehålla MINA kurser och inte andras! Schemat går inte att exportera på ett rimligt sätt till min Apple-kalender.
Jag föredrog det när alla ens kurser (termin för termin) var samlade. Om man vill gå tillbaka nu måste man klicka runt mycket mer.
Att alla dokument finns strukturerade på samma ställe. Lärarna lägger upp dokument på olika ställen. Ett ställe för uppgifter och instruktioner så
att vi som elever inte missar några uppgifter.
mindre klickande runt och lättare navigation 
En mer omfattande introduktionskurs i början av terminen. 
Översiktligheten och att ha all viktig information på ett ställe istället för flera olika ställen. Det är väldigt många klick och svårt att veta var den 
informationen man behöver finns eftersom den är utspridd. 
Att kunna få en tydlig översikt på uppgifterna samt deadlines, och att dessa ligger på samma ställe i samtliga kurser. Att få en översikt på alla 
tidigare tentor samt obligatoriska moment som man gjort & inte gjort.
Att det ska bli enklare att ta sig fram till schemat, att hitta det som är aktuellt för mig som student, hitta viktiga deadlines som är aktuella och 
generellt organisera alla kurser dvs ifall lärare lägger upp viktiga dokument borde dessa hittas under exakt samma flik i varje kurs ex 
"kursdokument" inte under olika namn.
Att alla kurser läggs upp på liknande sätt så det inte krävs ett dektektivarbete att t.ex hitta vad man ska göra i olika inlämningar och deadlines.
Behöver anpassas mer efter mobilversionen. Schemat behöver uppdateras snabbare och tydligare. Sökfunktionen efter personer, ex lärare, 
och deras kontaktuppgifter.



Under hösterminen 2017 ändrades strukturen i fyra kurser - SJSF10, SJSD23, 
SJSG16 och SJSD22. 

Har du läst någon av dessa kurser under höstterminen 2017?
Under hösterminen 2017 ändrades strukturen i fyra 
kurser - SJSF10, SJSD23, SJSG16 och SJSD22. 

Har du läst någon av dessa kurser under 
höstterminen 2017?

Antal 
svar

Ja - SJSF10
34 

(39,5%)

Ja - SJSD23
15 

(17,4%)

Ja - SJSG16
10 

(11,6%)

Ja - SJSD22
9 

(10,5%)

Nej
18 

(20,9%)

Summa
86 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Under hösterminen 2017 ändrades strukturen i fyra kurser - SJSF10, SJSD23, SJSG16 och SJSD22. 

Har du läst någon av dessa kurser under höstterminen 2017? 2,6 1,6



Frågor till dig som läst SJSF10, SJSD23, SJSG16 eller SJSD22 under 
höstterminen 2017

Jag tycker att kursens sida har varit tydlig och lättöverskådlig   
Jag tycker att kursens sida har varit tydlig och 
lättöverskådlig Antal svar
Instämmer inte alls 13 (19,1%)

16 (23,5%)
9 (13,2%)
9 (13,2%)
8 (11,8%)

Instämmer helt 6 (8,8%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 7 (10,3%)

Summa
68 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag tycker att kursens sida har varit tydlig och lättöverskådlig 3,0 1,6

Det framgår tydligt var jag hittar exempelvis åhörarkopior, instruktioner etc.   
Det framgår tydligt var jag hittar exempelvis 
åhörarkopior, instruktioner etc.

Antal 
svar

Instämmer inte alls
12 

(18,2%)
12 

(18,2%)
12 

(18,2%)
13 

(19,7%)
8 

(12,1%)
Instämmer helt 5 (7,6%)
Ingen uppfattning/ej noterat skillnad 4 (6,1%)

Summa
66 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Det framgår tydligt var jag hittar exempelvis åhörarkopior, instruktioner etc. 3,1 1,6
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