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INTRODUKTION 

Oprettelse af en undersøgelse, fx et evalueringsskema i Campus, sker ved at anvende den wizard der stilles 

til rådighed. Men før denne wizard anvendes, så er det nødvendigt først at oprette de værdiskalaer, der skal 

anvendes. 

 

Skala 

Vælg fanebladet LÆRING 

 

 

Vælg Administrer vurderinger 

 

 

Vælg Administrer skalaer 

 

 

Tryk på NY SKALA 
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Oprettelse af en skala  

Her er en gennemgang af mulighederne: 

 

Brug standardværdier: (1) 

Som det kan ses så er standardværdierne fra 1 til 5 

Hvis der skal arbejdes med andre værdier, så skal der vælges NEJ i mulighed 1 

Score på tværs af værdier: (2)                                                                                                                                                                                                                                           

Denne mulighed betyder, at skalaens udtryk går fra eksempelvis: Meget utilfreds (1) til Meget tilfreds (5) med 

værdierne fra 1 til 5. Her er score på tværs af værdierne. 
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Hvis skalaen kun skal have 4 svarmuligheder, så fjern den svarmulighed, der ikke skal anvendes ved at tryk-

ke på X: 

 

 

Resultat: 

 

 

Brug standardværdier: (1) 

Hvis det ikke ønskes at anvende skalaen 1 – 5, så vælges NEJ i feltet 

 

 

 

 

Eksempelvis: 
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Inspiration 
Der findes en række hjemmesider, der kan give inspiration til udarbejdelse af undersøgelse. 

Eksempel på skalaer: 

 

 

  



 

VEJLEDNING 

OPRETTELSE AF EN UNDERSØGELSE 

 

 

 

MODERNISERINGSSTYRELSEN ©                                                                                                                         REDIGERET: 14-06-2018 

SIDE 5 AF 23 

  

Oprettelse af en undersøgelse 
Fx et evalueringsskema 
 

Når værdiskalaerne er på plads, så er det næste skridt at oprette selve undersøgelsen.  

Vælg først Administrer vurderinger og herunder vælges Administrer test og undersøgelser 

 

 

Vælg den mappe hvor undersøgelsen skal placeres i. 

 

Tryk på NY 
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Vælg Ny undersøgelse 

 

 

 

Undersøgelsesoplysninger 
 

Angiv først en titel 

OBS: Beskrivelsesfeltet bliver ikke vist nogen steder i Campus 

 

 

Det tema der er valgt som default er: 
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Der kan vælges mellem følgende temaer og vi anbefaler Campus-theme: 

 

De næste valg er følgende: 

 

Disse to markeringer betyder, at ved oprettelsen af undersøgelsen, kan du enten selv bestemme typografien 

i spørgsmålstekster og meddelelser, eller du kan anvende den typografi, der allerede er bestemt af det tema, 

som du har valgt tidligere. Som udgangspunkt bliver typografien, der angives i spørgsmålet, overskrevet, idet 

det er Campus-theme der bestemmer.  

 

Nedenfor er vist forskellen på, om fluebenet er sat eller ej 

 

Spørgsmålstype 

I det valgte tema - Campus-theme, så er spørgsmålsteksten defineret sådan: 

 

Her er eksempelvis angivet rød skriftfarve til spørgsmålsteksten: 
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Men resultatet er: 

 

 

Fjernes markeringen i Overskriv spørgsmålstype  

 

 

Nu overskrives Campus-theme, og spørgsmålet vises således: 

 

 

Når valgene i første faneblad Undersøgelsesoplysninger er færdige, så tryk på GEM & NÆSTE 
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Næste faneblad er Afsnit og spørgsmål 

 

 

Vælg Administrer spørgsmål: 

 

 

Tryk på NYT SPØRGSMÅL 
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Her kommer der en række spørgsmålstyper, som der kan vælges imellem: 

 

Da vi er i gang med at oprette et spørgeskema, kunne det være typerne Skala (dvs. fx fra 1-5) og Essay 
(fritekst) som typisk anvendes som spørgsmålstyper. 
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Vælg Skala 

 

Herefter kommer selve opsætningen af spørgsmålet: 

 

 

På de følgende sider forklares de ovenstående felter markeret med tal.  
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Ad. 1 – Spørgsmål-ID 

Her kan angives spørgsmålsnummeret, f.eks. 1 

Ad. 2 - Status 

Hvis et spørgsmål endnu ikke er klar til at blive udgivet og dermed synligt for den person, der skal besvare 

undersøgelsen, så skal der vælges UDKAST 

 

Ad. 3 - T 

Vælges T, så bliver der adgang til at formatere spørgsmålsteksten 

 

Ad. 4 – Spørgsmål (Q) 

Skriv spørgsmålet her. 

Ad. 5 - Skala 

Vælg den spørgsmålsskala der tidligere er blevet oprettet 

 

Ad. 6 – Tillad I/T-svar 

Når der er sat NEJ i dette felt betyder det, at hvis spørgsmålet ikke besvares, så regnes denne manglende 

besvarelse ikke med, når den samlede score for undersøgelsen udregnes. 

Ad. 7 - Demografi 

Hvis der vælges JA i dette felt betyder det, at spørgsmålet er af Demografisk karakter. Det kunne være, at 

spørgsmålet fx var: Hvor gammel er du? 

Så ville besvarelserne af undersøgelsen, kunne grupperes efter hvor gamle besvarelsespersonerne har an-

givet de er. 

Der indsamles ikke oplysninger fra andre dele af Campus om besvarelsespersonerne.  
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Ad. 8 – Tilføj mediefil 

Hvis man tilføjer en mediefil kunne man fx vise en film, som besvarelsen af spørgsmålet skulle basere sig 

på. 

 

Ad. 9 – Tillad kursistens kommentar 

Hvis JA er valgt i dette felt kan kursisterne kommentere spørgsmålet.  

 

Resultat: 

 

Ad. 10 - Note 

 

Den tekst der skrives i dette felt, bliver ikke vist for besvareren, det er ment som et felt, der kan anvendes i 

forbindelse med oprettelsen af skemaet. 
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Når spørgsmålets felter er udfyldt, så er der disse tre muligheder: 

 

Brug altid GEM OG GÅ UD 

Så kan der oprettes yderligere spørgsmål. 

Når alle spørgsmål er blevet oprettet. 

Når man går ud, kommer denne side frem, hvor der er disse muligheder: 
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Ad. 1 HANDLINGER 

Giver følgende muligheder: 

 

Ad. 2 KRÆVET 

Ret til Ja, for at spørgsmålet bliver obligatorisk 

Ad. 3 AFSLUT 

Forlader opsætningen af spørgeskemaet, og vender tilbage til Administrer test og undersøgelser 
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Ad. 4 NÆSTE 

Fortsætter til fanebladet Meddelelser 

Meddelelser 

 

Eksempel 

 

Introduktionsmeddelelse: 
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Og: 

 

Afslutningsmeddelelse: 

 

Når teksten i meddelelserne er færdige vælges enten AFSLUT eller GEM & NÆSTE: 

Vælges AFSLUT lukkes wizarden, og nu vises alle test og undersøgelser 

Vælges GEM & NÆSTE, så kommer fanebladet Undersøgelsesegenskaber 
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Undersøgelsesegenskaber 

 
Ad. 1 Er anonym 

Hvis der vælges NEJ, så vil deltagerens navn blive vist under Evalueringsresultater: 

 

Hvis der vælges JA, så vises besvarelserne ikke under Evalueringsresultater på klassen 

De vil kun være tilgængelige via en rapport. 
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Ad. 2 

Hvis der vælges JA til kommentarer til spørgsmål, så vises feltet under valgmulighederne 

 

Men kommentarerne kan først ses i en rapport. 

Score – Afspillers betjeningsfunktioner 
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Ad. 1 og 5 

Her er Score aktiveret, samt Vis resultatkort for undersøgelse 

 

Ad. 2 Udelad ubesvarede spørgsmål ved bedømmelsen 

Hvis et spørgsmål ikke besvares af brugeren, bliver det ikke medregnet i resultatet af undersøgelsen.  

Dette giver det mest korrekte billede af besvarelserne. 

Ad. 3 Oversigtsskala 

Her kan angives, hvis det kun er et bestemt interval der skal vises resultater fra, når brugeren ser resultatet 

af sine besvarelser. 

Ad. 4 Oversigtsresultattilstand 

Der er her to muligheder.  Den ene mulighed er Simpelt gennemsnit for afsnit. Normalt vil alle spørgsmål i 

en evaluering have den samme vægtning, og derfor kan denne mulighed vælges. 

Den anden mulighed er Vægtet gennemsnit for afsnit, hvilket betyder, at hvis der er angivet en anden 

vægtning i defineringen af et spørgsmål, så er det denne vægtning der gælder. 

 

Ad. 6 Flere spørgsmål pr. side 

Hvis undersøgelsen indeholder flere spørgsmål, så kan flere af spørgsmålene vises i samme skærmbillede. 
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Eksempelvis kunne undersøgelsen indeholder disse spørgsmål: 

 

Er der valgt JA til flere spørgsmål pr. side så vil spørgsmålene vises således: 
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Ad. 7 Mobilenhedskomtabilitet 

Undersøgelsen kan designes til afvikling på én type af enheder eller alle typer af enheder. Her er nogle af 

mulighederne: 

 

 

Vælg GEM & NÆSTE så du kommer til fanebladet Vis og udgiv 
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Vis og udgiv 

I dette faneblad er det muligt at se opbygningen af undersøgelsen: 

 

Inden du vælger PUBLICER, kan du se spørgeskemaet ved at vælge knappen VIS. 

Vælges knappen PUBLICER så er undersøgelsen klar til at blive tilføjet et kursus eller en klasse.  

Når en undersøgelse først er publiceret, kan den ikke mere rettes. Hvis der skal rettes i undersøgelsen, 

bliver der oprettet en ny version. 

AFSLUT betyder, at undersøgelsen stadigvæk har status Udkast, og det er endnu muligt at arbejde videre 

med undersøgelsen. 


