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Revidering/ändring av kurs (oavsett programkurs eller fristående kurs). 

Hanteringen av revidering/åndring av 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 revidering av kurs. Den mallen finns på; 

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

Rätt kursversion. 

Skriv in den kurskod du vill söka ut. Resultatet av din sökning visas i en tabell, du kan sortera tabellen genom 
att klicka på tabellrubrikerna. Välj den senaste versionen av kursen. Den senaste versionen får du fram genom 
att sortera i tabellen efter Giltig fr.o.m. Här lägger sig den senaste versionen högst upp. Använd dig av den. 

 

 

 

Klicka på raden och öppna kursen. 

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

I kursplanemallen för revidering finns syftet med gjorda revidering vilket du skall ange i det förslag du skapar. 
Det gör du enl nedan beskrivning i avsnittet Överblick.  

Meddela via mail till bilda-uv@liu.se när du är klar i databasen med ditt arbete samt vad du gjort till 
koordinator på fakulteten så får vi granska ändringen och sedan ta upp detta till fastställande på 
Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner. 

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 är pga att texten visas i olika sammanhang och då radbryter den aktuella webbläsaren eller det aktuella 

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
mailto:bilda-uv@liu.se
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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. 

Revidering av kurs sker i följande avsnitt på kursversionen. 

Vanligtvis görs revidering i följande fält, se nedan. Det påverkar inte kursen i sådan omfattning att det behövs 
en ny kurskod. Om det i underlaget du fått för den önskade revideringen är ifyllt andra fält än dessa så 
kontakta fakulteten för ytterligare info. Det kan vara så att den att den önskade revideringen är rimlig och kan 
genomföras, men det kan också vara så att den önskade revideringen är så omfattande att det krävs en ny 
kurskod. Därför behöver kansliet kika på den.  

Överblick 

Du har i Kursplanemallen för revidering av 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.  

Kursplan 

Ändring görs under avsnittet Kursplan. Kom ihåg att klarmarkera när ni är klara. 

Följande delar kan revideras; 

Mål 

Mål (sve); Här skriver du in de nya/reviderade 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 nya/reviderade 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 det nya/reviderade kursinnehållet på svenska.  

Huvudsakligt innehåll (eng); Här skriver du in det nya/reviderade 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 de nya/reviderade Undervisnings- och 
arbetsformerna 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 de nya/reviderade Undervisnings- och 
arbetsformerna på engelska. Den engelska texten är en översättning av den svenska originaltexten. Det är den 
svenska texten som fastställs tillsammans med den engelska versionen. 
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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. 

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 
tillsammans med den engelska versionen. 

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. 

Examination  

Ändring av moduler görs under avsnittet Examination.  

Ändring av 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 som heter hantera moduler.  
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Här skall du på denna kurs skapa nya moduler. Du kan inte redigera i redan etablerade moduler, utan är det 
justeringar i modulerna så måste du skapas nya moduler. Du kan också återanvända gamla moduler som ev 
författaren vill använda sig av. 

Om du skapar ny modul så skall 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. 

 

 

 
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.  

Om du väljer att återanvända en gammal modul så klickar du på Lägg till befintlig modul och väljer sedan den 
modul du avser att återanvända.  

Kom ihåg att klarmarkera när ni är klara. 

Kontrollera också så att de valda modulernas examinationsformer beskrivs under avsnittet Kursplan; rubriken 
Examinationsformer på rätt sätt där. Om modulerna ändrats så behöver kanske denna text också ses över. 

När du är inne på kursen kan du också passa på att se över följande på kursversionen. 

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. 
Detta kan justeras ända fram till någon dag innan kursstart. 

Studierektor; Här anger du studierektor.  

Examinator; Här anger du examinator. 

Kursansvarig; Här anger du kursansvarig. 
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Kurslitteratur. 

Se separat instruktion. Skall vara klart inlagt och klarmarkerat senast 8 veckor innan kursstart. 

När du är inne på kursen kan du också passa på att se över följande på kurstillfället. 

Kursvärdering (Evaliuate) 

Detta kan justeras ända fram till någon dag innan kursstart. När det är inlagt hämtar Evaliuate 1 gg precis innan 
kursstart. Om det därefter justeras igen så måste det meddelas Evaliuate. Det görs via deras funktionsmail. 

Manuell hantering av datum för utskick; Här anger du mellan vilka tider manuellt utskick skall gälla om ni vill 
frångå det automatgenererade som sker baserat på kursens studieperiod. 

Särskilt utsedda att granska fritextsvar; Här anges om det förutom Studierektor skall vara nån mer person 
kopplad till kursen från institutionen som skall kunna se de fritextsvar som inkommer efter utvärderingen skett. 
Det är viktigt att gå via LiU-id då manuellt inskrivna namn gör att Evaliuate inte kan skicka ut information till 
berörda. 

Särskilt utsedda att lägga till enkätfrågor; Här anges om det skall vara nån särskild person som kan lägga til 
enkätfrågor förutom de som automatgenereras av kursvärderingssystemet Evaliuate. Det är viktigt att gå via 
LiU-id då manuellt inskrivna namn gör att Evaliuate inte kan skicka ut information till berörda. 

VFU inom MedFak; Används endast av med 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. 

Observera att du absolut inte får göra innehållsmässiga eller redaktionella ändringar i texterna om det inte 
baseras på det underlag som ligger till grund för den aktuella revideringen av kursplanen. 

Hittar du några fel på kursen hör du av dig till oss på fakulteten via bilda-uv@liu.se. 

Kursens önskade revidering är nu inlagd. 

Kursens önskade revidering är nu inlagd. Därefter mailar du fakulteten på funktionsmailen bilda-uv@liu.se att 
det finns ett förslag på en revidering av kurs med kurskod, namn samt from när den skall börja gälla. 

https://bilda-acctest.it.liu.se/courseOccurrence/1385657#2-730
https://bilda-acctest.it.liu.se/courseOccurrence/1385657#2-731
https://bilda-acctest.it.liu.se/courseOccurrence/1385657#2-741
https://bilda-acctest.it.liu.se/courseOccurrence/1385657#2-564
mailto:bilda-uv@liu.se
mailto:bilda-uv@liu.se

