
Moodleutvärdering hösten 2017

Antal svar: 89

Under hösten 2017 skickades en utvärdering av lärplattformen Moodle ut till samtliga registrerade studenter på 
Sjuksköterskeprogrammet via deras studentmail.

Av 460 studenter svarade 89 på enkäten innan den stängdes. 

Syftet med enkäten var att ta reda på hur studenterna upplever att Moodle fungerar i deras utbildning, hur gjorda 
förändringar upplevs av dem samt vad som behöver utvecklas i lärplattformen. 

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



Återkoppling:

Moodles schemafunktion har fått lågt betyg i enkätfrågan och många studenter riktar negativ kritik mot schemat i 
kommentarerna. Det kan inte anses hålla måttet för vad en schemafunktion ska erbjuda.

Det kommer därför att ersättas av TimeEdit från och med vårterminen 2018. 

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



Återkoppling:

Moodles förvaltningsråd har begärt att få ta del av resultatet av utvärderingen för att diskutera eventuella 
förändringar på sidorna.

Det kommer också att tas upp i den nyinsatta introduktionsföreläsningen i Moodle som kommer att hållas för alla 
T1:or från och med V18. 

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



Återkoppling:

Under våren 2018 kommer ett examinationsschema att utvecklas i TimeEdit. Deadlines, inlämningar och tentor 
kommer även på sikt att läggas in i det vanliga kursschemat, så att allt som rör en kurs ska finnas i samma 
schema. 

Examinationsöversikten i Moodle kommer att finnas kvar under hela vårterminen 2018. Försvinner den till 
höstterminen 2018 kommer information gå ut om det då. 

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?

Återkoppling:

Efter utvärderingen kommer följande förändringar att göras:

● En kortare introduktionsföreläsning i Moodle hålls för alla T1:or i början av terminen
● TimeEdit införs som nytt schema. Detta innebär bland annat att studenter har ökade möjligheter att anpassa 
schemat och ladda ner schemat till mobiltelefoner. En viktig funktion är att ändringar markeras med en röd 
prick i 24 timmar efter att ändringen gjorts. 

● I TimeEdit kommer ett gemensamt examinationsschema att skapas, där inlämningar, prov, quiz etc läggs in. 
Tanken är att studenten ska kunna se allt som rör kursen, oavsett om det är en föreläsning eller inlämning, i 
samma schema. Detta kommer att byggas upp under våren 2018.

● En sida för kvalitetsutveckling öppnas där studenter och lärare kan läsa om vilka förändringar som gjorts 
och kommer att göras

● Utvecklingen av en gemensam kursstruktur går vidare. Målet under våren 2018 är att utveckla samma 
terminologi, definitioner och begrepp i samtliga kurser.



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


