
Kort instruktion till den nya fliken Analytics på läkarprogrammet

Ute till vänster har du fått ett nytt val 
”Analytics”. Om du klickar på den så 
får du två val:

• Formulär - EPA – MALÄP
• Mina översikter – MALÄP

Observera att data inte överförs direkt från QPS till dessa vyer utan de synkroniseras, oftast 
över natt. Det kan därför dröja något innan ny data syns här.

De tabeller och figurer som visas är klickbara och du kan själv experimentera för att få fram 
data som betyder mest för dig. På följande sidor finns förklaringar till vad de olika graferna och 
tabellerna betyder och hur man kan välja vilken information man vill se.



Om du klickar på Formulär – EPA så 
ska du få upp en bild som liknar den 
till höger fast med dina data.

Här visas data från alla dina kurser 
som samlats in via formulär kopplade 
till EPA.

I tabellen Observationer per EPA visas 
en lista över de EPA som du samlat in 
data kring. Data är här nedbrutet och 
visar hur många bedömningar som 
ligger på respektive skalsteg (1-4, se 
förklaring nedan) och längst till höger 
det totala antalet bedömningar för 
denna EPA.

I grafen visas hur många formulärbedömningar, kopplade till läkarprogrammets EPA du samlat in. På 
x-axeln kan du följa detta över tid.  I staplarna ser du hur många data som samlats in per månad och 
medelvärdet på observationerna över tid i form av en kurva med gula prickar.

I tabellen Skalsteg förklaring 
visas vad de olika skalstegen i 
grafen och tabellerna står för.

Formulär - EPA

I tabellen Återkoppling visas vilken 
återkoppling du fått och vilket datum 
det skedde.

I tabellen Observationer per formulär 
visas vilka formulär du använt. Data är 
här nedbrutet och visar hur många 
bedömningar som ligger på 
respektive skalsteg (1-4, se förklaring 
till höger) och längst till höger det 
totala antalet bedömningar med 
detta formulär.



Du kan i dessa visualiseringar sortera 
dina tabeller genom att klicka i 
rubrikraden på en kolumn. Du kan 
också filtrera fram data som rör en 
specifik rad i en tabell eller en 
tidpunkt. 

I bilden till höger har jag klickat på
stapeln feb 2022 för att se vad som 
gjordes under den månaden.

Det första man ser är att de övriga
staplarna blir nedtonade. Data i alla 
tabellerna blir filtrerade så att de 
endast visar data som samlats in 
under februari 2022. 

Om man klickar på en annan månad 
så visar tabellerna data från den. 

För att komma tillbaka och visa allt 
klickar man en gång till på den 
markerade stapeln

Formulär - EPA



Även rader i tabeller är klickbara. I detta 
exempel så har jag istället valt att klicka på en 
specifik EPA i tabellen till höger.

Du kan inte förstöra något så pröva själv att 
titta på dina data genom att sortera (klicka på
en kolumn) eller filtrera den (klicka på en rad 
eller i figuren). 

Du kan också förstora en tabell eller figur
genom att klicka på den lilla symbolen som
heter fokusläge och som syns uppe till höger
över alla tabeller och grafer.

Du kommer tillbaka och visar alla dina data
genom att klicka en gång till på den markerade
raden.

Återigen kommer tabeller och figurer att 
filtreras och endast visa data som rör den EPA 
jag markerat. 

Under Återkoppling visas alltså bara den 
feedback jag fått rörande denna EPA.

Formulär - EPA



Om du klickar på fliken ”Mina 
översikter” så kommer du få fram en 
bild som den till höger fast med dina 
data.

Här visas alla prov, assignment och
quizzar du gjort under din tid på 
programmet. 

I den första fliken ”Min aktivitet” 
visas en översikt på alla dina 
skriftliga kunskapsprov (TKP), antal 
formulärobservationer och 
assignment.

I figuren visas hur många TKP du gjort per kurs och till 
höger hur många observationer med formulär du fått. 
De olika blockens storlek representerar grafiskt hur 
mycket data du samlat in per kurs.

Mina översikter – fliken Min aktivitet 
Här visas hur många 
TKP du gjort per 
termin.

I tabellen visas hur 
många gånger du använt 
de olika formulären.

I tabellen visas dina 
skriftliga prov, din poäng 
och medelvärde för alla 
studenter som skrev det 
provet.

I figuren visas dina skriftliga prov på de olika 
terminerna, din poäng och medelvärde för alla 
studenter som skrev det provet.

Här visas hur många 
assignment du lämnat 
in per termin.

Här visas hur många 
formulärobservationer 
du fått per termin.



Du kan i dessa visualiseringar sortera dina tabeller 
genom att klicka i rubrikraden på en kolumn. Du kan 
också filtrera fram data som rör en specifik rad i en 
tabell eller en tidpunkt. 

I bilden till vänster har jag klickat på formuläret 
LÄKB63 VT21 Mini-CEX

Om man klickar på kurs i någon av graferna så 
kommer data filtreras och tabellerna visar endas de 
data som kommer från den kursen. 

För att komma tillbaka och visa allt klickar man en 
gång till på den markerade raden eller graf-
elementet

Raden du klickat på blir markerad och övriga rader i 
tabellen blir grå.

Data filtreras nu efter vilken/vilka kurser som
formuläret använts på. Prov som gjorts på de 
kurserna markeras också.

Man kan i grafen Observationer spåra när dessa 
formulär har fyllts i. 

Mina översikter – fliken Min aktivitet 



Du kan sortera dina quiz efter termin, namn, maxpoäng, antal försök, din bästa 
poäng eller ditt genomsnitt genom att klicka på rubriken på en kolumn. Det blir 
då en liten pil som indikerar vad du sorterat på och om det är i stigande eller 
fallande ordning.  Här sorterat stigande efter termin

I tabellen kan du se vilken termin du genomförde 
quizet, quizets namnet, maxpoäng, antal gånger 
du gjort det, ditt bästa resultat samt ditt 
genomsnitt. 

Ett exempel: På termin 7 gjordes quizet ”Case 
(ögon) 6 Neurooftamologi (Quiz)”, med 
maxpoängen 16, 3 gånger. Ditt bästa resultat är 
16 och du hade 14,57 rätt i genomsnitt

Mina översikter – fliken Quiz

I fliken ”Quiz” visas alla quiz
som du gjort under din tid på 
programmet.



Du kan sortera dina assignments efter termin, namn, 
inlämnings/deadline datum, bedömning eller återkoppling genom att 
klicka på rubriken på en kolumn. Det blir då en liten pil som indikerar 
vad du sorterat på och om det är i stigande eller fallande ordning. 

I tabellen kan du se vilken 
termin du genomförde 
assignmentet, dess namn, 
inlämningsdatum, deadline, 
bedömning (tex completed, 
eller Godkänd), och till sist den 
slutfeedback du fick på 
uppgiften. Om du lämnat in en 
reviderad version kommer du se 
samma assignment två gånger i 
tabellen men med olika 
inlämningsdatum (och 
förhoppningsvis olika 
återkoppling)

Mina översikter – fliken Assignments

I fliken ”Assignments” visas alla 
assignment som du lämnat in 
under din tid på programmet.



Förvalt visas dina provresultat uppdelat efter ämne

Längst till vänster visas ämne, därefter kommer antalet 
frågor per termin som taggats till respektive ämne och dina 
resultat uttryckt i procent rätt.

Längst till höger visas det totala antalet frågor och ditt 
resultat i procent över hela programmet.

I fliken ”TKP” visas dina resultat på skriftliga
prov som du genomfört under din tid på 
programmet.

Du kan som tidigare sortera data genom att klicka på 
rubriken i en kolumn. Här är data sorterade efter procent 
rätt. Summerat över hela programmet är det enkelt att se
vilka ämnen som jag har klarat av väl (många frågor och hög
procent, tex urologi 17 frågor och 94% rätt) och var mina
svaga område finns (många frågor och låg procent, tex 
njurmedicin 18 frågor och 50% rätt) 

Ämnen med få frågor är svårare att med säkerhet uttala sig 
om baserat på data i systemet (tex neurokirurgi med 1 fråga 
och 100% rätt). 

Mina översikter – fliken TKP 



Om du vill kan du studera dina resultat på de 
skriftliga kunskapsproven uppdelat på andra taggar. 

Du väljer då en annan tag-kategori genom att klicka 
på höger sida. Här har jag klickat på Kliniska 
situationer

Mina översikter – fliken TKP 

Om det, som i detta fallet endast visas en rad så 
måste du klicka på det lilla plus-tecknet längst till 
vänster på raden. Då kommer alla undernivåer att 
visas (nedre figuren).

Du kan inte förstöra något så pröva själv att 
titta på dina data genom att sortera (klicka på
en kolumn) eller genom att välja olika Tagg-
kategorier. 

Du kan också förstora en tabell eller figur
genom att klicka på den lilla symbolen som
heter fokusläge och som syns uppe till höger
över alla tabeller och grafer. Om man tex väljer 
kursmål som Tagg-kategori kan det bli svårt att 
se resultaten eftersom kursmålen är så långa. 
Det kan då vara bra att visa tabellen i fokusläge 
och där placera muspekaren mellan två 
kolumner (den ändrar då form och blir ett 
lodrätt streck med pilar åt båda hållen) och du 
kan då ändra kolumnbredden genom att dra åt 
sidan.


