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Egen bedömningsskala i itslearning
På itslearning finns flera olika bedömningsskalor definierade så att de är tillgängliga i alla kurser.
Tekniskt sett är det möjligt att ändra dem på administratörsnivå, men detta måste göras med stor
försiktighet eftersom det påverkar samtliga kurser. En snabb lösning är att kursansvarig lägger
till en extra bedömningsskala på kursnivå.

Tänk igenom bedömningsstegen noga innan du börjar
Det kan finnas flera skäl att lägga till en egen bedömningsskala. Ett skäl kan vara att man vill ha
en bedömning av delmoment som inte ska betygssättas explicit. Det kan till exempel vara i en
kurs där ett antal laborationer måste genomföras för att ett delprov ska kunna bedömas, men
eftersom de enskilda laborationerna inte är delprov vill man inte betygsätta dem explicit utan vill
ha en bedömningsskala med stegen ”Inte genomförd – Genomförd”.
Det kan också vara så att man vill ha en bedömningsskala som redan finns men vill att den ska
uttryckas på ett annat sätt. Kanske vill man översätta en bedömningsskala till ett annat språk. I
mitt exempel vill man ha bedömningsskalan Godkänd/Inte godkänd men vill att den ska
uttryckas med enbart bokstavsbeteckningarna G/U i bedömningsöversikten.
Du bör aldrig ändra en betygsskala efter att du har använt den i en kurs.

Gäller bara på kursnivå
Kom ihåg att de inställningar som visas här bara kommer att gälla i den kurs där de görs. Vill
man ha det i flera kurser får man göra det i varje. Å andra sidan tar det bara någon minut.

Så här gör du:

Klicka på Inställningar och sedan på Bedömningsinställningar
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Nu får du upp en lista över de bedömingsskalor som redan finns tillgängliga i kursen. Du kan
klicka på dem för att se hur de är uppbyggda, men du kan inte ändra dem.
För att lägga till en ny skala klickar du på Skapa.

Fyll i formuläret. Särskilt viktiga är rubrikfälten, för de blir synliga för studenter. Den övre
rubriken kommer att synas då en student går in på en uppgift och visar vilken betygsskala som
används. Rubrikerna för bedömningsgrader kommer att synas i bedömningsöversikten.
Den högsta (bästa) bedömningen ska ligga överst. Du kan lägga till eller ta bort rader beroende
på hur många steg som behövs. För att ta bort en rad sätter du en bock i rutan framför och klickar
sedan på Ta bort.

