Så här använder du It’s Learning för att göra en undersökning eller ett test.
För att skapa ett test så ska du befinna dig i den kursen som testet hör till.

Här ser du
att du är på
rätt plats

Klicka här för att
lägga till ett test
eller en enkät

När du har klickat på “lägg till” kommer du till en sida med olika element som du kan
lägga till din kurs.
Klicka på ”Lägg till test” eller ”lägg till undersökning” beroende på vad du vill göra.

Det första fönstret du kommer till ser ut så här!

Namn på
testet
Här kan du skriva
vad testet kommer
att handla om

När du är klar
sparar du
inställningarna

Fyll i följande:
•
•
•
•
•
•
•

Vad testet/undersökningen ska heta
Beskrivning av testet/undersökningen
Vilken tidsgräns (Ingen tidsgräns eller datum).
Om du vill visa svaren för dem som har deltagit i testet eller om undersökningen
ska vara anonym
Bedömning (betyg för test)
Om du vill ge testdeltagarna mer än ett försök (test)
Ska det vara obligatoriskt?

SPARA!

Nu har du lagt till testets eller undersökningens inställningar i kursmappen!
För att se inställningarna klicka på ”visa test” eller ”visa undersökning”.
För att lägga till frågor klickar du på ”lägg till frågor”.

Nu ska du välja vilken typ av frågor du vill ha i ditt test, klicka på ”lägg till Ja/nej-fråga”,
”flervalsfråga” eller ”matchningsfråga”.

På samma sätt väljer du vilka typer av frågor du vill ha i din undersökning. ”Ja/nejfråga”, ”flervalsfråga”, ”öppen undersökning” eller ”matrisfråga”.

Skriv frågan

Här fyller du i
alternativen, klicka
sedan på ”lägg till”

Vill du göra flera
frågor av samma
typ klickar du här

Ange antalet rader
och kolumner, klicka
sedan på uppdatera

Alternativ

Alternativ

Här har du nu alla dina frågor och du kan skicka ut din undersökning eller test. Om du
vill kan du fortsätta lägga till frågor.

