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Tidigare problem i kursplanearbetet? 

• Dubbelarbete 

• Flera olika versioner 

• Tidsbrist 

• Inte rättssäkert 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Dubbelarbete = först gör läraren en word-fil, mailar administratörerna som sedan kopierar in i KursInfo  Flera olika versioner = lätt att tappa bort ändringar när man arbetar i olika dokument Tidsbrist = vi har så pass många kurser att vi hade svårt att hinna med att skapa eller kopiera in nya och reviderade kursplaner Inte rättssäkert = kursplanen fastställs i KursInfo men det är inte den som äger informationen som lagt in den. Fastställs kursplanen med inkorrekta värden, så kan administratören bli ansvarig för felen.



Förutsättningar 

• Behörighet 

• Utbildning 

• Personalkonto 

• Tydliga rutiner och tidsplaner 

• Inte tvingande 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Behörighet = tilldelas lärarroll för sin institution/fakultet = kadm för Kurs, padm för Program och om de även ska lägga in sina kurs- eller programtillfällen (till exempel studierektorer) får de ktfa/ptfaUtbildning = genomgång/utbildning – av processen för kurs-/utbildningsplan, av verktyget KursInfo och av lärarens ansvarsområden. Oftast en-till-en, oftast av erfaren studieadministratör på institutionen/fakulteten, men även av KursInfo-ansvarig centraltPersonalkonto = inloggningen är kopplat till kontosystemet, gästande lärare som inte har personalkonto behöver hjälp av administratörTydliga rutiner och tidsplaner = institutionen/fakulteten bestämmer rutinerna för sitt arbete och anpassar den centrala tidsplanen till institutionens Inte tvingande = hos oss hanteras det olika ut från institution till institution och även från lärare till lärare. Vid en fakultet gör ALLA lärare sina kursplaner i KursInfo och vid ett par institutioner gör INGEN av lärarna sina kursplaner i KursInfo, utan skickar en word-fil till administratören som lägger in värdena i KursInfo.



Process 

1. Läraren kontaktar administratör för ny kurs eller revision av kurs 
2. Administratören skapar kursen/revisionen, ändrar 

fastställandestatus till Utkast och mailar länk till läraren 
3. Läraren fyller i värden för kursplan och ändrar fastställandestatus 

till Arbetsexemplar när den är klar  
4. Administratören färdigställer kursen och skickar för granskning 
5. Kursplanen läggs fram för dekan-/prefektbeslut 
6. Administratören ändrar fastställandestatus till Fastställd enligt 

beslutsprotokoll 
7. Den nya eller reviderade kursplanen kan överföras till Ladok 
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Fördelar med lärare i Kursinfo 

• EN källa till information 

• Läraren vet bäst vad kursen handlar om 

• Minimerar missförstånd 

• Alla har tillgång till utkastet 

• Det framgår tydligare var i processen kursplanen befinner sig 

• Det går att anpassa hur mycket läraren ska se eller redigera 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 EN källa till informationen = det finns inte olika word- eller pdf-filer som skickas runt och uppdateras på olika håll Läraren vet bäst vad kursen handlar om = kursansvarig äger informationen och är också den som lägger in den i databasen Minimera missförstånd = vilka värden skall läggas in i vilket fält, vilka ändringar skall göras var Alla har tillgång till utkastet = till samma version - uppdatering/förändring sker på ett ställe – det kan inte finnas mer än en version av revisionen Det framgår tydligare var i processen kursplanen befinner sig = fastställandestatus visar hur långt kursplanen kommit och ändras efter hand som arbetet fortgår Det går att anpassa hur mycket läraren ska se eller redigera = vilket gör arbetet enkelt och smidigt för läraren



Utmaningar för lärare i Kursinfo 

• Sällananvändare 

• Dator(o)mognad 

• Förstå processen och systemet 

• Tycker att systemet styr 

• Annat tidsperspektiv 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Sällananvändare = lärarna kan behöva hjälp att hitta sin kurs och rätt version (revision) att jobba i, blir en tröskel att ta sig över varje gång de gör en ny kurs eller en revidering Datormognad = lärarna har olika grad av vana att arbeta med datorer och i olika verktyg, en del vill inte eller har inte tid att sätta sig in i nya system, kan bero lite på ämnet också, t.ex. har lärare som undervisar i datorkunskap inga problem Förstå processen och systemet = lärarna kan sakna överblick dels i KursInfo, dels för hela processen med utbildningsutbudet. Tycker att systemet styr = ifrågasätter tidsramar för de olika delarna, förstår inte varför de är förhindrade att ändra värden i vissa situationer eller lägen. Annat tidsperspektiv = än administratörer, kurstillfällen måste vara klara 8-12 månader innan kursstart för att utbudet ska kunna marknadsföras i tid



Våra erfarenheter 

Positivt: 
• Effektivare 
• Enklare 
• Rättssäkert 

 
Negativt: 
• ? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Positivt: Effektivare – för oss administratörer Enklare – för lärarna, flera som hört av sig och varit positiva till KursInfo  Rättssäkert – den som äger och är ansvarig för informationen är också den som lägger in det i KursInfo Negativt: ? Ser inte helheten – fortfarande svårt se helheten och omfattningen av informationen.�   Men inget som direkt har blivit sämre med lärare i KursInfo, utan ett förväntat resultat från oss som inte uppfyllts. 
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