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Ny kurs. 

Hanteringen av att skapa ny kursplan är i stort sett samma för fristående kurser som för 
programkurser. Det som skiljer sig anges tydligt i denna instruktion.  

Den text du skall lägga in har du fått från den som skrivit kursunderlaget. Det kan vara kursansvarig, 
programansvarig eller någon annan som utvecklat kursen. Underlaget ges till dig i form av ett 
underlag baserat på UV:s kursplanemall för ny kurs. Den mallen finns på; 

LiU/Utbildningsvetenskap/Om oss/Nämnder/Kursplanenämnd/Kursplanemallar och rutiner 

Skapa ny kurs. 

Du kan skapa en ny kurs på två sätt;  

1. be fakulteten skapa kursskalet för den nya kursen om du hellre vill det. Då får du rätt kurskod på 
en gång. Du får sedan fylla i resterande data själv på kursskalet. När du fått kursskalet med rätt 
kurskod går du vidare till rubriken Kursskalet är nu skapat och börjar jobba vidare från det. 

2. skapa kursskalet själv. 

När du skall skapa ett nytt kursskal så börjar du med att ställa dig på huvudsidan i Bilda. Du hittar 
huvudsidesvyn i Bilda högst upp i vänstra hörnet. Det är knappen som är en blå ruta med BI inuti. 
Klicka på den knappen så kommer du till huvudvyn i Bilda.  

Du kan nu skapa ett nytt kursskal genom att klicka på Skapa ny kurs rätt högt upp på högra sidan på 
denna vy. Observera att det är viktigt att det blir rätt när du skapar din nya kurs, så läs hela 
instruktionen fram till rubriken Grundinformation på nästa sida innan du skapar ett kursskal.  

Nu kommer det upp en flik där du måste fylla i följande;  

 

 

Observera att vyn i Bilda kan se olika ut beroende på storlek på skärm på din dator/padda. 

Kurskod; Kurskoden bestäms av fakulteten. Har du fått en kurskod av koordinator på fakulteten 
anges det här. Om inte så lägger du en tillfällig fiktiv kod tills koordinator sätter den aktuella koden. 
Den fiktiva koden skall vara längre än 6 siffror så den inte av misstag hamnar i Ladok och krockar med 
en redan befintlig kod, ex vis 923XXXX. 

https://old.liu.se/?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv/namnder?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv/namnder/kursplanenamnd?l=sv
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Giltig fr.o.m.; Här anger du fr.o.m när kursen skall gälla, dvs när den skall gå första gången.  

Fakultet; Här anger du Utbildningsvetenskap. 

Ladokmall; Här anger du om det är en kurs på grundnivå eller avancerad nivå. Väljer du fel Ladok-
mall här får vi ta bort hela den nyskapade kursen, med risk för att den gått vidare till Ladok och då är 
även kurskoden förbrukad. Var noga. Är du tveksam på detta kontakta gärna fakulteten. 

Kurstyper som inte skickas till Ladok; Om kursen tillhör någon av dessa kategorier Kurspaket, 
Uppdragsutbildning eller Förutbildning skall du välja något av dessa alternativ. Om kursen inte hör till 
nån av dessa typer så skall Inget angivet vara ifyllt.  

Notera att du måste hantera dessa kurstyper manuellt i Ladok; Kurspaket, Uppdragsutbildning samt 
Förutbildning. Dessa skickas idag inte vidare från Bilda till Ladok. 

När du fyllt i allt så skall du spara längst ned på denna flik.  

Överblick 

Du fortsätter med att lägga in syftet med den nya kursen. Du har i Kursplanemallen för ny kurs fått 
syftet redan inlagd där av kursutvecklare. Den texten lägger du in i rutan Syfte med förslaget som 
finns under Överblick. Det gör du genom att klicka på rutan Redigera grunddata. Notera även datum 
när anteckningen lagts in samt ditt LiU id så vi kan hitta igen dig om vi har frågor.  

Kursskalet är nu skapat. 

Nu har du ett kursskal som du skall fortsätta att jobba med.  

Det kursskal som du nu har kan vara både en programkurs och en fristående kurs. Det som kommer 
att skilja dessa två kurstyper sker sedan när du sedan etablerar kurstillfället. Då väljer du den 
kurstillfällesmall du behöver för den typ av kurs du vill ha. Vi återkommer till detta i slutet på 
instruktionen.  

Nu kan du börja jobba med att lägga in resten den data du har för din kurs. Här ser du den överblick 
som finns på kursen.  
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Du har ett antal avsnitt i vänstra kolumnen. Du går in på dessa avsnitt och lägger in data. I 
överblicken ser du när det är något ifyllt – det visas genom att den prick som ligger framför varje 
rubrik blir ifylld med blått. Varje rubrik är också klickbar så du kan komma direkt till den aktuella 
rubriken. 

Tvättning av textmassa och redigering av texten i Bilda. 

Vid kopiering av text som skall läggas in i Bilda så måste den kopierade textmassan tvättas från ev 
konstiga tecken/styrtecken som man inte ser i ursprungsdokumentet. De osynliga och icke önskvärda 
tecknen kan vara en html kodning eller liknande som ställer till det när texterna från Bilda 
kommunicerar med andra databaser eller skall visas upp på webben. Du tvättar bort dessa tecken 
genom att kopiera texten från mallen och klistra in den i anteckningar (PC)/textredigeraren (Mac) och 
därefter kopiera/klippa ut dem igen från anteckningar/textredigeraren och sedan lägga in den i Bildas 
textrutor. 

Ev behöver du redigera texten via Bildas enkla textredigerare. Gör inga radbrytningar i texten. Det 
behövs inte. Detta pga att texten visas i olika sammanhang och då radbryter den aktuella 
webbläsaren eller det aktuella systemet texten själv. Däremot om du skall ha nya stycken så gör du 
styckesbrytning. Det vill vi själva kunna styra över, så det blir nytt stycke. 

Grundinformation. 

Du fortsätter nu att arbeta med inläggning av information under avsnittet Grundinformation. 
Avsnittet består av fem delar; Kursinformation, Områden och ämnesord, Märkning, Behörigheter och 
krav samt Gemensamma regler. 

Kursinformation 

Omfattning; Här anger du hur många HP kursen omfattar totalt. 

Namn (sve); Här anger du kursens svenska namn.  

Namn (eng); Här anger du kursens engelska namn.  

Organisation; Här anger du kursgivande organisation.  

Beskrivning av utbildningen (sve); Här kan en kort beskrivning av utbildningen på svenska läggas 
in. Den är inte en del av kursplanen och behöver inte fastställas. Denna text används vanligtvis på 
fristående kurser. Den beskrivande texten kommer att visas under Översikten på studieinfo samt 
liu.se/utbildning. 

Beskrivning av utbildningen (eng); Här kan en kort beskrivning av utbildningen på engelska läggas 
in. Den är inte en del av kursplanen och behöver inte fastställas. Denna text används vanligtvis på 
fristående kurser. Den beskrivande texten kommer att visas under Overview på studieinfo/en samt 
liu.se/en/education. 

Kostnadsklassificering; Används endast av Tek fak. 

Initieringsår; Här anger du det år kursen skall ges första gången. Det bakas sedan in på kursplan 
tillsammans med angiven Initieringstermin och kommer att visas i kursplan. 

Initieringstermin; Här anger du den termin kursen skall ges första gången. Det bakas sedan in på 
kursplan tillsammans med angivet Initieringsår och kommer att visas i kursplan. 

Områden och ämnesord 

Utbildningsområde; Här anger du utbildningsområde. Du hittar dessa i en flervalslista. 
Utbildningsområde avser klassificering av kursen och ligger till grund för den budget som kursen har. 
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Glöm inte att ange %-sats. 100 % om det är ett utbildningsområde och procentfördelning om det är 
fler än ett så det totalt blir 100 %. Förs inte över till kursplanen. 

Ämnesgrupp; Här anger du ämnesgrupp. Du hittar dessa i en flervalslista. Ämnesgruppen används i 
SCB:s statistik för högskolan.  

Ämnesord; Här anger du ämnesord och behövs endast för fristående kurs. Du hittar dessa i en 
flervalslista. Vanliga ämnesord inom UV är de specifika ämnesorden samt utbildningsvetenskap, 
pedagogik och didaktik. Ämnesord måste anges för att den fristående kursen skall kunna 
utannonseras. Ämnesordet förs inte över till kursplanen. 

Huvudområde; Här anger du huvudområde utifrån en flervalslista. Huvudområde är fastställt av 
rektor efter förslag från berörd fakultetsstyrelse. Fler än ett huvudområde kan väljas för en kurs. Om 
inget befintligt huvudområde skall anges, ska fältet lämnas tomt (rullgardinlista). Det genererar då 
texten ”Inget Huvudområde” på kursplan. Huvudområde skall enbart användas i de fall UV ser att 
kursen kan ingå i en generell examen inom huvudområdet.  

Successiv fördjupning; Här anger du fördjupningsnivå. Du hittar dessa i en flervalslista.  

Märkning 

Lokal märkning; Lokal märkning finns i nuläget endast på kurs och kan används i rapporterna som 
hanterar HST, HPR och Studiedeltagande - registrering.  

Man grupperar den lokala märkningen på Märkningsnyckel samt Märkningsvärde utifrån 
flervalslistor. Inom UV är vanligast förekommande; 

Märkningsnyckel; 

VBLISTA – FAKULTETSUPDELNING FÖR VB MM 

Märkningsvärde; 

Fillär – Utbildningsvetenskap.  

Behörigheter och krav 

Rutan lämnas tom om förkunskapskrav till en programkurs inte finns.  

För fristående kurs se mall från antagningen för hur förkunskapskravet ska uttryckas, se 
Antagningens Förkunskapsmallar – En guide för formulering av förkunskapskrav till fristående kurser 
och program på LiU. Ni finner den på antagningens sida (inlogg med LIU-id krävs).  

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/antinfo-internt/forkunskapskravsmallar?l=sv 

Behörighetskrav (sve); Behörighetskravet på svenska läggs in här. 

Behörighetskrav (eng); Behörighetskravet på engelska läggs in här. 

Studieavgiftsinformation (sve); används i dagsläget inte av UV. 

Studieavgiftsinformation (eng); används i dagsläget inte av UV. 

Krav på tidigare studier; Här anges på den fristående kursen om man har krav på tidigare studier. Du 
kryssar i pricken för det valda alternativet; Ej angivet, GR – Inga tidigare högskolestudier krävs, IN – 
Ingen grundläggande behörighet krävs eller UH – Tidigare högskolestudier krävs.  

Gemensamma regler 

Används inte av UV i dagsläget. 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/antinfo-internt/forkunskapskravsmallar?l=sv
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Examination. 

Nästa avsnitt du skall arbeta med är Examination.  

Moduler 

Här lägger du in de moduler (eller som vi också känner igen som provkoder) som kursen skall 
examinera. Du börjar med att klicka på Hantera moduler. Då får du upp en flik där du skall hantera 
modulerna.  
 

 
 
Här skall du på denna nya kurs skapa nya moduler. Du klickar på Skapa ny modul och får då upp en 
rad med rutor och rubrikerna; Kod, Svensk benämning, Engelsk benämning, Betygsskala, Omfattning, 
Titel ska anges samt Valbar. Alla rutor måste fyllas i eftersom detta levereras till Ladok. Engelsk 
benämning samt Titel skall anges brukar ofta glömmas bort så se till att dessa också fylls i. 
 

 
 



 
 

 
 

 8 (11) 
 

 2021-06-22 

Instruktion kurs – skapa ny kurs, Utbildningsvetenskap 

Du skapar modulens kod och svenska resp engelska benämning med hjälp av UV:s lathund över 
provkoder. Du hittar den på UV:s kursplanenämnds webbsida under Kursplanemallar och rutiner;  
 

LiU/Utbildningsvetenskap/Om oss/Nämnder/Kursplanenämnd/Kursplanemallar och rutiner  
 
När du är klar så sparar du och fliken stängs. Du ser din nyskapade modul och du ser också hur många 
HP som de totala modulerna uppgår till.  

På samma avsnitt Examination under modulerna du nyss skapat hittar du också följande rubriker.  

Betygsskala; Du anger här också vilken betygsskala kursen skall ha under Examination. Du hittar 
betygsskalan via ett flervalsfält.  

Attestering av modul ger resultat på kurs; Du anger här om det finns endast en modul och ni vill att 
när den attesteras så skall det automatiskt också ge resultat på kursen. Du fyller i pricken framför 
följande alternativ; Ej angivet, Ja eller Nej. 

Information (sve); Här anger du på svenska om det finns nån särskild information rörande 
modulerna.  

Information (eng); Här anger du på svenska om det finns nån särskild information rörande 
modulerna. 

Kursplan. 

Nästa avsnitt du skall arbeta med är Kursplan. Avsnittet består av 12 delar; Särskild information, Mål, 
Huvudsakligt innehåll, Undervisnings- och arbetsformer, Rekommenderade förkunskaper (Endast 
Tekfak), Examinationsformer, Kurslitteratur (Endast Medfak), Övrig information, Länkar, Personer, 
Utbildningstid samt Kursplan. 

Särskild information 

Särskild information (sve); Textrutan används inte (undantag kan vara på kursplaner inom LiU 

International Summer Academy) 

Särskild information (eng); Textrutan används inte (undantag kan vara på kursplaner inom LiU 

International Summer Academy) 

Mål 

Mål (sve); Här skriver du in de Lärandemål som kursen har på svenska.  

Målen inleds med en kort fras om vad studenten skall kunna och avslutas utan kolon. Efter denna fras 
görs radbrytning och därefter skrivs målen i punktlista med liten begynnelsebokstav. Denna 
punktlista redigeras i Bildas redigeringsfunktion. 

Mål (eng); Här skriver du in de Lärande mål som kursen har på engelska. Den engelska texten är en 

översättning av den svenska originaltexten. Det är den svenska texten som fastställs. Den engelska 

versionen läggs in samtidigt. 

Målen inleds med en kort fras om vad studenten skall kunna och avslutas utan kolon. Efter denna fras 
görs radbrytning och därefter skrivs målen i punktlista med liten begynnelsebokstav. Denna 
punktlista redigeras i Bildas redigeringsfunktion. 

Huvudsakligt innehåll 

Huvudsakligt innehåll (sve); Här skriver du in kursinnehållet på svenska.  

https://old.liu.se/?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv/namnder?l=sv
https://old.liu.se/uv/omuv/namnder/kursplanenamnd?l=sv
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Huvudsakligt innehåll (eng); Här skriver du in kursinnehållet på engelska. Den engelska texten är en 

översättning av den svenska originaltexten. Det är den svenska texten som fastställs. Den engelska 

versionen läggs in samtidigt. 

Undervisnings- och arbetsformer 

Undervisnings- och arbetsformer (sve); Här skriver du in Undervisnings- och arbetsformer på 
svenska. 

Ange vilka undervisnings- och arbetsformer som används. T.ex. föreläsning, workshop, seminarium, 

laboration, självständiga studier. Här ska inte anges om kursen exempelvis ges på distans eller på 

campus. Det anges på kursens tillfälle. 

Undervisnings- och arbetsformer (eng); Här skriver du in Undervisnings- och arbetsformer på 
engelska. Den engelska texten är en översättning av den svenska originaltexten. Det är den svenska 
texten som fastställs. Den engelska versionen läggs in samtidigt. 

Ange vilka undervisnings- och arbetsformer som används. T.ex. föreläsning, workshop, seminarium, 

laboration, självständiga studier. Här ska inte anges om kursen exempelvis ges på distans eller på 

campus. Det anges på kursens tillfälle. 

Rekommenderade förkunskaper (Endast Tekfak) 

Rekommenderade förkunskaper (Endast Tekfak) (sve); Används endast av Tekfak. 

Rekommenderade förkunskaper (Endast Tekfak) (eng); Används endast av Tekfak. 

Examinationsformer 

Examinationsformer (sve); Här skriver du in på svenska vilka Examinationsformer som används i 
kursen. 

Examinationsformer skall beskriva i löpande text de examinationsformer som används i de aktuella 
provkoderna/modulerna. 

Om fler än en provkod/modul används som underlag för VG i kursen tydliggör hur dessa viktas för att 
få betyget VG på kursen. 

Fast text för: Examinationsformer (sve); Se till att den fasta svenska texten för Examinationsformer 
är ikryssad. Använd rätt version av fast text.  

Examinationsformer (eng); Här skriver du in på engelska vilka Examinationsformer som används i 
kursen. Den engelska texten är en översättning av den svenska originaltexten. Det är den svenska 
texten som fastställs. Den engelska versionen läggs in samtidigt. 

Examinationsformer skall beskriva i löpande text de examinationsformer som används i de aktuella 
provkoderna/modulerna. 

Om fler än en provkod/modul används som underlag för VG i kursen tydliggör hur dessa viktas för att 
få betyget VG på kursen. 

Fast text för: Examinationsformer (eng); Se till att den fasta engelska texten för Examinationsformer 

är ikryssad OM kursen har en engelska kursversion. Använd rätt version av fast text. 

Kurslitteratur (Endast Medfak) 

Kurslitteratur (Endast Medfak) (sve); Används endast av Medfak. 

Kurslitteratur (Endast Medfak) (eng); Används endast av Medfak. 
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Övrig information 

Övrig information (sve); Används inte. 

Fast text för: Övrig information (sve); Se till att den fasta svenska texten för Övrig information är 

ikryssad. Använd rätt version av fast text. 

Övrig information (eng); Används inte. 

Fast text för: Övrig information (eng); Se till att den fasta engelska texten för Övrig information är 

ikryssad OM kursen har en engelska kursversion. Använd rätt version av fast text. 

Länkar 

Kurshemsida och andra länkar; Används inte.  

Personer 

Lägg till Studierektor, Examinator samt Kursansvarig genom att söka fram dem via rutan för LiU-id. 
Det är viktigt att gå via LiU-id då manuellt inskrivna namn gör att Evaliuate inte kan skicka ut 
information till berörda. 

Studierektor; Här anger du studierektor.  

Examinator; Här anger du examinator. 

Kursansvarig; Här anger du kursansvarig. 

Utbildningstid 

Utbildningstid; Används endast av Tek fak. 

Kursplan 

Utgått; När kurs utgått administreras detta endast av tjänsteman på fakulteten. 

Övriga upplysningar för internt bruk; Administreras endast av tjänsteman på fakulteten. 

Kurslitteratur  

Se separat instruktion. 

Kursmatris. 

Används endast av Tek fak. 

Administrativt 

Administreras endast av fakultetens tjänstemän. Hör av er till fakulteten när kursen är klart skapad 
och be dem lägga in erforderliga data för vidare arbete med fastställandet av den nu skapade kursen. 

Tillfällen. 

För att den nya kursen sedan skall kunna granskas vidare och så småningom fastställas, så måste det 
skapas ett tillfälle på kursen så vi får fram en kursplan via studieinfo/internal.  

Om det är en fristående kurs skapas ett fristående kurstillfälle. Se separat instruktion. För själva 
fastställandet behöver just detta tillfälle inte vara helt klart. Det räcker med att rätt termin skapas 
upp. När kursen sedan är fastställd skall det på detta fristående kurstillfälle kompletteras med 
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resterande antagningsinformation för rätt antagningsomgång/er inom aktuell tidsplan. Se separat 
instruktion för detta. 

Om det är en programkurs skapas ett programkurstillfälle av våra programsamordnare på fakulteten. 
Hör av er till fakulteten för att få detta tillfälle skapat. 

Kursen är nu skapad. 

Nu är kursen skapad. Därefter mailar du fakulteten på funktionsmailen bilda-uv@liu.se att det finns 
ett förslag på en ny kurs med kurskod, namn samt from när den skall gå första gången. 

mailto:bilda-uv@liu.se

