
A collection of UX/UI technics

Making the web usable, enjoyable, and accessible for humans. 
I also develop user interfaces with CSS/HTML and I am an Agile leader. 

I am based in Amsterdam, The Netherlands. Recently relocated from Stockholm, Sweden. 
Available: directly - Experience: 19 yeas, 8 yeas in big complex organizations

linkedin.com/in/lindd

david@dagu.se

+46 70 - 307 46 09 

Portfolio: dagu.se

In this document you can se examples of other UX/UI technics i have used in different projects: 
 

Prototyping, High fidelity wireframes, UI development,  
Wireframes, Impact mapping, Personas, User story mapping

I humanize the web as a UX/UI designer

http://dagu.se


Matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent non fringilla augue. Cras sed erat imperdiet, mattis 
sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis diam a elit 
bibendum, feugiat tincidunt massa venenatis. 

Vad sorteras som matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non fringilla 
augue. Cras sed erat imperdiet, mattis sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis 
diam a elit bibendum, feugiat tincidunt massa venenatis. Donec rutrum bibendum 
nulla, commodo pharetra lacus dictum at.

Mer om att sortera matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent non fringilla 
augue. Cras sed erat imperdiet, mattis 
sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis 
diam a elit bibendum, feugiat tincidunt 
massa venenatis. 

Beställ abonnemang

Rubrik Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Abonnemang på hämtning av matavfall

Beställ matavfallspåsar

Se planerade hämtningar

Beställ 
abonnemang

! Abonnemang

Tillgängliga tjänster:

Boende i villa, radhus eller parhus

Boende i lägenhet

Fastighetsägare lägenhetshus

Företag/Verksamhet

Matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent non fringilla augue. Cras sed erat imperdiet, mattis 
sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis diam a elit 
bibendum, feugiat tincidunt massa venenatis. 

Vad sorteras som matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non fringilla 
augue. Cras sed erat imperdiet, mattis sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis 
diam a elit bibendum, feugiat tincidunt massa venenatis. Donec rutrum bibendum 
nulla, commodo pharetra lacus dictum at.

Mer om att sortera matavfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent non fringilla 
augue. Cras sed erat imperdiet, mattis 
sem at, tincidunt ipsum. Aliquam mollis 
diam a elit bibendum, feugiat tincidunt 
massa venenatis. 

Beställ abonnemang

Rubrik Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Lorem ipsum dolor sit amet 250

Abonnemang på hämtning av matavfall

Beställ matavfallspåsar

Se planerade hämtningar

Beställ 
abonnemang

! Abonnemang

Tillgängliga tjänster:

Boende i villa, radhus eller parhus

Boende i lägenhet

Fastighetsägare lägenhetshus

Företag/Verksamhet

I humanize the web
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Prototyping / High fidelity wireframes 
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I humanize the web

Prototyping / High fidelity wireframes / UI development 
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2 sep 2015 76 notes
Södra Huset, Stockholm

3M and Post-it® are registered trademarks of 3M

Group A

Kraftfullt kommunikationsverktyg

1.1. Ska identifiera sig i Systemet

1.2. Ska känna trygghet och tillit till systemet 
(i.e. lita på att inlämningar kommer fram, 
att resultat postas etc.)

1.3. Ska finnas olika behörigheter i systemet

1.4. Ska kunna använda systemet oavsett 
enhet (plattformsoberoende)

1. Alla användare

2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4. Behöver kontinuerligt kunna ta del av 
studentens arbete och ge återkoppling

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6. Ska genomföra examination

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8. Behöver kunna fånga upp om åtgärder 
behöver sättas in för att fler ska klara kursen

2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 
verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 
kunskaper inför examinationstillfället

3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3. Behöver information om litteratur och schema i god tid innan kursstart för att planera studierna 
så att de passar med andra åtaganden (familj, jobb etc)

4.4. Behöver vägledning för att kunna sålla i 
vad man behöver fokusera på för att 
uppfylla målen och klara kursen

4.5. Behöver kunna delta i föreläsning på distans eller se dem i efterhand för 
att möta egna behov

4.6. Behöver få svar på praktiska frågor (som t 
ex gruppindelning)

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10. Vill få resultatet på tentan i god tid före 
omtentan för att hinna plugga, samt veta 
om de behöver registrera sig för omtentan 

4.11. Behöver en överblick över vad de lämnat in, när de 
lämnat in och status på det som är inlämnat

4.12. (upplever att de) Ska göra kursvärdering

4. Den pragmatiska utbildnings-
konsumenten
(Student)
"När alla i gruppen tar sitt ansvar är 
det inspirerande. Annars kan det vara. 
I värsta fall blir det en som inte bryr 
sig, en som inte vill var där och två 
som jobbar med det"

• Har en livssituation som innebär att 
hänsyn behöver tas till många saker 
utanför studierna, t.ex jobb, familj och 
andra åtaganden. Behöver kunna lägga 
upp sina studier utifrån yttre omständighe‐
ter.
• Drivs i hög grad av att ta ut examen.
• Har en pragmatisk inställning till såväl 
pluggande, grupparbeten, kommunikation 
och lärmiljö. Använder verktyg och 
lösningar som står till buds. Samarbetar 
gärna om man själv får välja grupp.

Utmaning:
- En igenkännbar informationsstruktur 
som gör det lätt att hitta och utföra det 
arbete man vill och som måste göras

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2. Vill omvärldsbevaka för att kunna ta med 
sig relevant forskning in i kursen

5.3. Vill analysera tidigare kurs tillsammans med 
kollegor för att förbättra undervisningen

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5. Ska ge studenterna förutsättningar att i 
god tid kunna planera sina studier

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7. Behöver enkelt och flexibelt skapa olika 
typer av grupper under kursens gång

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9. Vill aktivera studenterna

5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 
tillsammans med kollegor

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15. Behöver löpande utvärdera hur kursen 
går och förändra därefter

5. Den reflekterande praktikern
(Lärare)
"Vill ha ett levande samtal, studenter-
na skall få tycka och tänka fritt." 

• Pedagogiskt intresserad  och vill gärna 
samarbeta med kollegor om undervisning‐
en.
• Fokuserar på studenternas lärande och 
utformar studentaktiverande uppgifter.
• Fokuserar på praktisk tillämpning
• Utvärderar kursen löpande och förändrar 
vid behov undervisningen under kursens 
gång.

Utmaning:
- Vill testa, utvärdera och förbättra nya 
undervisningssätt, samt dela 
erfarenheterna med sina kollegor

6.1. Behöver få inspiration och ha ett 
pedagogiskt utbyte med kollegor

6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6. Behöver ha lätt åtkomliga och strukturera-
de noteringar om vad som fungerat bra 
och dåligt i undervisningen 

6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8. Behöver strukturera och utforma kursinnehållet i förväg för 
att kunna följa en pedagogisk idé

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11. Behöver ge snabb och effektiv 
återkoppling oberoende av tid och rum

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13. Behöver vara effektiv och strukturerad i 
rättning och återkoppling av examination

6.14. Vill lägga minimal tid och ansträngning på kursutvärdering

6. Den planerande hantverkaren
(Lärare)
"Saker måste bli gjorda. Bara att gilla 
läget."

• Styrd av givna ramar och förutsättningar. 
• Splittrade av många olika ansvar och 
arbetsuppgifter.
• Har ofta stora studentgrupper/kurser.
• Är pedagogiskt intresserad och vill göra 
ett gediget arbete. Ser det som ett 
hantverk. Anser att studenten får bättre 
undervisning om den egna prestationen är 
god.
• Kommunicerar oftast med många 
samtidigt då det är effektivast vid stora 
studentgrupper.
• Planerar i god tid och följer uppgjord plan 
eftersom handlingsutrymmet är kraftigt 
begränsat under själva kursgenomföran‐
det. Lite utrymme för improvisation.

Utmaning:
- Behöver strukturera såväl undervis-
ning som kommunikation

7.1. Vill ha information om litteratur och schema för att 
direkt kunna sätta igång med studierna

7.2. Behöver vägledning för att kunna 
strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3. Vill kunna titta på föreläsningar i efterhand flera 
gånger för att hitta struktur, förhållningssätt och 
andemening i kunskapsstoffet

7.4. Vill ha väl sammansatta grupper (som 
läraren har skapat)

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6. Vill samarbeta och kommunicera sömlöst 
oberoende av tid och rum

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

7.10. Vill att det ska vara tydligt var examinerande 
uppgifter ska lämnas in

7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-
de uppgifter när de arbetar med dem

7.12. Vill ha en överblick över sina svar när det 
är omfattande examinationer (för att t ex 
kunna hoppa mellan uppgifter)

7.13. Behöver kunna kontrollera sina svar

7. Den högmotiverade lagspelaren
(Student)
"Tycker om att diskutera och bolla 
idéer, behöver diskutera för att lära 
mig."

• Kan fokusera på studierna och har få 
andra åtaganden som hen låter sig 
distraheras av.
• Grupparbetar och kommunicerar gärna 
med många samtidigt och anser detta 
vara viktigt för lärprocessen.
• Drivs av inre motivation. Vill lära sig 
förstå, men också få ut sin examen.
• Är ambitiös, aktiv och handlingskraftig.
• Går oftast på programutbildningar.

Utmaning:
- Kommunikations och samarbetsmöj-
ligheter som gör deras diskuterande 
lärande ännu mer kraftfullt

8. Den lärande individualisten
(Student)
"Grupparbeten är jobbiga, för de 
andra kan vilja diskutera ointres-
santa saker"

• Superstrukturerade och kan i hög grad 
fokusera på studierna, har inte så mycket 
andra åtaganden som distraherar.
• Föredrar att kommunicera digitalt 
snarare än att träffas personligen.
• Föredrar och arbetar bäst själv. Är inte 
intresserad av grupparbeten.
• Väljer ut enstaka kurser utifrån intresse 
snarare än går färdigpaketerade program.
• Drivs av inre omständigheter.

Utmaning:
- Tillgång till studiematerial och annan 
relevant information på ett strukturerat 
sätt för att kunna bedriva studierna 
oberoende av tid och plats

9.1. Vill ge bra service åt främst studenter, 
men även lärare

9.2. Ska vara en länk mellan institution och student

9.3. Ska vara en länk mellan lärare och student

9.4. Ska vara en länk mellan lärarna på en kurs

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7. Ska tillhandahålla generell information om 
institution, program, kurs och kurstillfälle 
till blivande och antagna studenter

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9. Ska hantera deltagare (studenter och 
lärare) i utbildningar där antagningen inte 
sker via Ladok (t ex uppdragsutbildning, 
öppen utbildning etc)

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13. Behöver göra gruppindelning för undervisnings-, 
seminarie- och praktikgrupper

9.14. Ska ibland skapa möjlighet för studenterna 
att välja olika kursmoment (handledare, 
uppsatsämnen, undervisningstillfällen etc.)

9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20. Ska tillgängliggöra kursutvärderingar till studenterna

9. Oljan i maskineriet
(Administratör)
"Studenten måste få studera i lugn och ro, de ska inte behöva söka 
information och reda ut problem, det ska vi göra."

• Är superstrukturerade och planerar alltid
• Arbetar i hög utsträckning själva, men samarbetar när det behövs
• Gillar att lösa problem och är i hög grad kreativa när de löser sina 
uppgifter
• Föredrar oftare att kommunicera med text/digitalt då det oftast är 
mest effektivt
• Drivs av att underlätta och är serviceinriktade
• Är medelvana datoranvändare

Utmaning
- Felfri, serviceinriktad och rättssäker hantering av information. 
Noggrannhet är absolut viktigast. Det får inte bli fel.

10. Den sociala estradören
(Lärare)
"Genom att träffa unga människor 
håller man sig vital och man behöver 
hålla sig uppdaterad i ämnet."

• Har mycket undervisning och forskar 
sällan eller aldrig.
• Undervisar genom att förmedla kunskap. 
• Studenternas bekräftelse är viktig och 
ses som ett kvitto på att de har lärt sig.
• Föredrar personlig kontakt och dialog 
med studenterna.
• Mån om att serva studenterna och 
hanterar mycket mejl från studenterna.
• Arbetar helst själv.

Utmaning:
- Behöver ha en effektivare kommuni-
kationslösning än konventionell e-post

11. Kursassistent/Labbassistent

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13. Den vetenskapliga ramen
(Bibliotekarie)
"Vill jobba konkret och praktiskt och se 
resultat inom rimlig tid."

• Serviceinriktade.
• Sammanhangsseende. 
• Vill vara en del av SU.
• Vill stödja inlärning genom praktisk 
tillämpning.
• Vill utveckla och förnya verksamheten.

Utmaning:
- Vill att bibliotekets undervisning är 
integrerad med SU:s övriga undervisning.

14. Doktorander

Omfattning:  Pedagogiskt IT-stöd för Stockholms universitet
Slogan: -
Syfte: Bidra till hög kvalité på utbildningen genom samlad information, 
tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete

Förbättringsområde 1: Snabbare hitta relevant information och funktioner
Mätpunkt 1a: Minst 75% av användarna ska uppleva att det går snabbt att, 
utifrån sin roll, hitta relevant information och funktion.

Förbättringsområde 2: Fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
Mätpunkt 2a: Förutsatt att innehållet finns på engelska såväl som på svenska, 
ska du kunna genomföra godtycklig uppgift, oavsett om du är engelsk- eller 
svenskspråkig
Mätpunkt 2b: Studenter med funktionshinder (syn, hörsel, motoriskt, kognitivt) 
ska kunna genomföra relevant uppgift och ta del av relevant information
Mätpunkt 2c: Högre genomströmning med bibehållen eller högre total närvaro 
(fysisk såväl som elektronisk)
Mätpunkt 2d: Högre antagningspoäng till utbildningarna på Stockholms 
universitet

Förbättringsområde 3: Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
Mätpunkt 3a: 5-10% av kursutbudet per år har förändrats med avseende på 
exempelvis undervisningsformer, examinationsformer, innehåll, 
mediaanvändning etc.
Mätpunkt 3b: Minst en levande mötesplats med deltagare från flertalet 
institutioner.
Mätpunkt 3c: Ökad upplevelse av praxisgemenskap (didaktiskt 
erfarenhetsutbyte) bland lärarna inom respektive institution

Förbättringsområde 4: Samlad kommunikation och uppföljning
Mätpunkt 4a: Minst 80 % av användarna upplever att de har överblick över 
studentens progression i studierna
Mätpunkt 4b: Minst 80% av studenterna upplever ett mervärde i att 
kommunicera kring frågor relaterade till utbildningen/studierna inom ramen för 
IT-stödet
Mätpunkt 4c: Minst 80% av studenterna och 80% av lärarna ska uppleva sig få 
mervärde av kursutvärderingen

Impact mapping, Personas, User story mapping

Kraftfullt kommunikationsverktyg

1.1. Ska identifiera sig i Systemet

1.2. Ska känna trygghet och tillit till systemet 
(i.e. lita på att inlämningar kommer fram, 
att resultat postas etc.)

1.3. Ska finnas olika behörigheter i systemet

1.4. Ska kunna använda systemet oavsett 
enhet (plattformsoberoende)

1. Alla användare

2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4. Behöver kontinuerligt kunna ta del av 
studentens arbete och ge återkoppling

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6. Ska genomföra examination

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8. Behöver kunna fånga upp om åtgärder 
behöver sättas in för att fler ska klara kursen

2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 
verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 
kunskaper inför examinationstillfället

3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3. Behöver information om litteratur och schema i god tid innan kursstart för att planera studierna 
så att de passar med andra åtaganden (familj, jobb etc)

4.4. Behöver vägledning för att kunna sålla i 
vad man behöver fokusera på för att 
uppfylla målen och klara kursen

4.5. Behöver kunna delta i föreläsning på distans eller se dem i efterhand för 
att möta egna behov

4.6. Behöver få svar på praktiska frågor (som t 
ex gruppindelning)

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10. Vill få resultatet på tentan i god tid före 
omtentan för att hinna plugga, samt veta 
om de behöver registrera sig för omtentan 

4.11. Behöver en överblick över vad de lämnat in, när de 
lämnat in och status på det som är inlämnat

4.12. (upplever att de) Ska göra kursvärdering

4. Den pragmatiska utbildnings-
konsumenten
(Student)
"När alla i gruppen tar sitt ansvar är 
det inspirerande. Annars kan det vara. 
I värsta fall blir det en som inte bryr 
sig, en som inte vill var där och två 
som jobbar med det"

• Har en livssituation som innebär att 
hänsyn behöver tas till många saker 
utanför studierna, t.ex jobb, familj och 
andra åtaganden. Behöver kunna lägga 
upp sina studier utifrån yttre omständighe‐
ter.
• Drivs i hög grad av att ta ut examen.
• Har en pragmatisk inställning till såväl 
pluggande, grupparbeten, kommunikation 
och lärmiljö. Använder verktyg och 
lösningar som står till buds. Samarbetar 
gärna om man själv får välja grupp.

Utmaning:
- En igenkännbar informationsstruktur 
som gör det lätt att hitta och utföra det 
arbete man vill och som måste göras

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2. Vill omvärldsbevaka för att kunna ta med 
sig relevant forskning in i kursen

5.3. Vill analysera tidigare kurs tillsammans med 
kollegor för att förbättra undervisningen

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5. Ska ge studenterna förutsättningar att i 
god tid kunna planera sina studier

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7. Behöver enkelt och flexibelt skapa olika 
typer av grupper under kursens gång

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9. Vill aktivera studenterna

5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 
tillsammans med kollegor

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15. Behöver löpande utvärdera hur kursen 
går och förändra därefter

5. Den reflekterande praktikern
(Lärare)
"Vill ha ett levande samtal, studenter-
na skall få tycka och tänka fritt." 

• Pedagogiskt intresserad  och vill gärna 
samarbeta med kollegor om undervisning‐
en.
• Fokuserar på studenternas lärande och 
utformar studentaktiverande uppgifter.
• Fokuserar på praktisk tillämpning
• Utvärderar kursen löpande och förändrar 
vid behov undervisningen under kursens 
gång.

Utmaning:
- Vill testa, utvärdera och förbättra nya 
undervisningssätt, samt dela 
erfarenheterna med sina kollegor

6.1. Behöver få inspiration och ha ett 
pedagogiskt utbyte med kollegor

6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6. Behöver ha lätt åtkomliga och strukturera-
de noteringar om vad som fungerat bra 
och dåligt i undervisningen 

6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8. Behöver strukturera och utforma kursinnehållet i förväg för 
att kunna följa en pedagogisk idé

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11. Behöver ge snabb och effektiv 
återkoppling oberoende av tid och rum

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13. Behöver vara effektiv och strukturerad i 
rättning och återkoppling av examination

6.14. Vill lägga minimal tid och ansträngning på kursutvärdering

6. Den planerande hantverkaren
(Lärare)
"Saker måste bli gjorda. Bara att gilla 
läget."

• Styrd av givna ramar och förutsättningar. 
• Splittrade av många olika ansvar och 
arbetsuppgifter.
• Har ofta stora studentgrupper/kurser.
• Är pedagogiskt intresserad och vill göra 
ett gediget arbete. Ser det som ett 
hantverk. Anser att studenten får bättre 
undervisning om den egna prestationen är 
god.
• Kommunicerar oftast med många 
samtidigt då det är effektivast vid stora 
studentgrupper.
• Planerar i god tid och följer uppgjord plan 
eftersom handlingsutrymmet är kraftigt 
begränsat under själva kursgenomföran‐
det. Lite utrymme för improvisation.

Utmaning:
- Behöver strukturera såväl undervis-
ning som kommunikation

7.1. Vill ha information om litteratur och schema för att 
direkt kunna sätta igång med studierna

7.2. Behöver vägledning för att kunna 
strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3. Vill kunna titta på föreläsningar i efterhand flera 
gånger för att hitta struktur, förhållningssätt och 
andemening i kunskapsstoffet

7.4. Vill ha väl sammansatta grupper (som 
läraren har skapat)

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6. Vill samarbeta och kommunicera sömlöst 
oberoende av tid och rum

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

7.10. Vill att det ska vara tydligt var examinerande 
uppgifter ska lämnas in

7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-
de uppgifter när de arbetar med dem

7.12. Vill ha en överblick över sina svar när det 
är omfattande examinationer (för att t ex 
kunna hoppa mellan uppgifter)

7.13. Behöver kunna kontrollera sina svar

7. Den högmotiverade lagspelaren
(Student)
"Tycker om att diskutera och bolla 
idéer, behöver diskutera för att lära 
mig."

• Kan fokusera på studierna och har få 
andra åtaganden som hen låter sig 
distraheras av.
• Grupparbetar och kommunicerar gärna 
med många samtidigt och anser detta 
vara viktigt för lärprocessen.
• Drivs av inre motivation. Vill lära sig 
förstå, men också få ut sin examen.
• Är ambitiös, aktiv och handlingskraftig.
• Går oftast på programutbildningar.

Utmaning:
- Kommunikations och samarbetsmöj-
ligheter som gör deras diskuterande 
lärande ännu mer kraftfullt

8. Den lärande individualisten
(Student)
"Grupparbeten är jobbiga, för de 
andra kan vilja diskutera ointres-
santa saker"

• Superstrukturerade och kan i hög grad 
fokusera på studierna, har inte så mycket 
andra åtaganden som distraherar.
• Föredrar att kommunicera digitalt 
snarare än att träffas personligen.
• Föredrar och arbetar bäst själv. Är inte 
intresserad av grupparbeten.
• Väljer ut enstaka kurser utifrån intresse 
snarare än går färdigpaketerade program.
• Drivs av inre omständigheter.

Utmaning:
- Tillgång till studiematerial och annan 
relevant information på ett strukturerat 
sätt för att kunna bedriva studierna 
oberoende av tid och plats

9.1. Vill ge bra service åt främst studenter, 
men även lärare

9.2. Ska vara en länk mellan institution och student

9.3. Ska vara en länk mellan lärare och student

9.4. Ska vara en länk mellan lärarna på en kurs

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7. Ska tillhandahålla generell information om 
institution, program, kurs och kurstillfälle 
till blivande och antagna studenter

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9. Ska hantera deltagare (studenter och 
lärare) i utbildningar där antagningen inte 
sker via Ladok (t ex uppdragsutbildning, 
öppen utbildning etc)

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13. Behöver göra gruppindelning för undervisnings-, 
seminarie- och praktikgrupper

9.14. Ska ibland skapa möjlighet för studenterna 
att välja olika kursmoment (handledare, 
uppsatsämnen, undervisningstillfällen etc.)

9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20. Ska tillgängliggöra kursutvärderingar till studenterna

9. Oljan i maskineriet
(Administratör)
"Studenten måste få studera i lugn och ro, de ska inte behöva söka 
information och reda ut problem, det ska vi göra."

• Är superstrukturerade och planerar alltid
• Arbetar i hög utsträckning själva, men samarbetar när det behövs
• Gillar att lösa problem och är i hög grad kreativa när de löser sina 
uppgifter
• Föredrar oftare att kommunicera med text/digitalt då det oftast är 
mest effektivt
• Drivs av att underlätta och är serviceinriktade
• Är medelvana datoranvändare

Utmaning
- Felfri, serviceinriktad och rättssäker hantering av information. 
Noggrannhet är absolut viktigast. Det får inte bli fel.

10. Den sociala estradören
(Lärare)
"Genom att träffa unga människor 
håller man sig vital och man behöver 
hålla sig uppdaterad i ämnet."

• Har mycket undervisning och forskar 
sällan eller aldrig.
• Undervisar genom att förmedla kunskap. 
• Studenternas bekräftelse är viktig och 
ses som ett kvitto på att de har lärt sig.
• Föredrar personlig kontakt och dialog 
med studenterna.
• Mån om att serva studenterna och 
hanterar mycket mejl från studenterna.
• Arbetar helst själv.

Utmaning:
- Behöver ha en effektivare kommuni-
kationslösning än konventionell e-post

11. Kursassistent/Labbassistent

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13. Den vetenskapliga ramen
(Bibliotekarie)
"Vill jobba konkret och praktiskt och se 
resultat inom rimlig tid."

• Serviceinriktade.
• Sammanhangsseende. 
• Vill vara en del av SU.
• Vill stödja inlärning genom praktisk 
tillämpning.
• Vill utveckla och förnya verksamheten.

Utmaning:
- Vill att bibliotekets undervisning är 
integrerad med SU:s övriga undervisning.

14. Doktorander

Omfattning:  Pedagogiskt IT-stöd för Stockholms universitet
Slogan: -
Syfte: Bidra till hög kvalité på utbildningen genom samlad information, 
tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete

Förbättringsområde 1: Snabbare hitta relevant information och funktioner
Mätpunkt 1a: Minst 75% av användarna ska uppleva att det går snabbt att, 
utifrån sin roll, hitta relevant information och funktion.

Förbättringsområde 2: Fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
Mätpunkt 2a: Förutsatt att innehållet finns på engelska såväl som på svenska, 
ska du kunna genomföra godtycklig uppgift, oavsett om du är engelsk- eller 
svenskspråkig
Mätpunkt 2b: Studenter med funktionshinder (syn, hörsel, motoriskt, kognitivt) 
ska kunna genomföra relevant uppgift och ta del av relevant information
Mätpunkt 2c: Högre genomströmning med bibehållen eller högre total närvaro 
(fysisk såväl som elektronisk)
Mätpunkt 2d: Högre antagningspoäng till utbildningarna på Stockholms 
universitet

Förbättringsområde 3: Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
Mätpunkt 3a: 5-10% av kursutbudet per år har förändrats med avseende på 
exempelvis undervisningsformer, examinationsformer, innehåll, 
mediaanvändning etc.
Mätpunkt 3b: Minst en levande mötesplats med deltagare från flertalet 
institutioner.
Mätpunkt 3c: Ökad upplevelse av praxisgemenskap (didaktiskt 
erfarenhetsutbyte) bland lärarna inom respektive institution

Förbättringsområde 4: Samlad kommunikation och uppföljning
Mätpunkt 4a: Minst 80 % av användarna upplever att de har överblick över 
studentens progression i studierna
Mätpunkt 4b: Minst 80% av studenterna upplever ett mervärde i att 
kommunicera kring frågor relaterade till utbildningen/studierna inom ramen för 
IT-stödet
Mätpunkt 4c: Minst 80% av studenterna och 80% av lärarna ska uppleva sig få 
mervärde av kursutvärderingen

Kraftfullt kommunikationsverktyg

1.1. Ska identifiera sig i Systemet

1.2. Ska känna trygghet och tillit till systemet 
(i.e. lita på att inlämningar kommer fram, 
att resultat postas etc.)

1.3. Ska finnas olika behörigheter i systemet

1.4. Ska kunna använda systemet oavsett 
enhet (plattformsoberoende)

1. Alla användare

2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4. Behöver kontinuerligt kunna ta del av 
studentens arbete och ge återkoppling

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6. Ska genomföra examination

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8. Behöver kunna fånga upp om åtgärder 
behöver sättas in för att fler ska klara kursen

2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 
verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 
kunskaper inför examinationstillfället

3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3. Behöver information om litteratur och schema i god tid innan kursstart för att planera studierna 
så att de passar med andra åtaganden (familj, jobb etc)

4.4. Behöver vägledning för att kunna sålla i 
vad man behöver fokusera på för att 
uppfylla målen och klara kursen

4.5. Behöver kunna delta i föreläsning på distans eller se dem i efterhand för 
att möta egna behov

4.6. Behöver få svar på praktiska frågor (som t 
ex gruppindelning)

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10. Vill få resultatet på tentan i god tid före 
omtentan för att hinna plugga, samt veta 
om de behöver registrera sig för omtentan 

4.11. Behöver en överblick över vad de lämnat in, när de 
lämnat in och status på det som är inlämnat

4.12. (upplever att de) Ska göra kursvärdering

4. Den pragmatiska utbildnings-
konsumenten
(Student)
"När alla i gruppen tar sitt ansvar är 
det inspirerande. Annars kan det vara. 
I värsta fall blir det en som inte bryr 
sig, en som inte vill var där och två 
som jobbar med det"

• Har en livssituation som innebär att 
hänsyn behöver tas till många saker 
utanför studierna, t.ex jobb, familj och 
andra åtaganden. Behöver kunna lägga 
upp sina studier utifrån yttre omständighe‐
ter.
• Drivs i hög grad av att ta ut examen.
• Har en pragmatisk inställning till såväl 
pluggande, grupparbeten, kommunikation 
och lärmiljö. Använder verktyg och 
lösningar som står till buds. Samarbetar 
gärna om man själv får välja grupp.

Utmaning:
- En igenkännbar informationsstruktur 
som gör det lätt att hitta och utföra det 
arbete man vill och som måste göras

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2. Vill omvärldsbevaka för att kunna ta med 
sig relevant forskning in i kursen

5.3. Vill analysera tidigare kurs tillsammans med 
kollegor för att förbättra undervisningen

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5. Ska ge studenterna förutsättningar att i 
god tid kunna planera sina studier

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7. Behöver enkelt och flexibelt skapa olika 
typer av grupper under kursens gång

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9. Vill aktivera studenterna

5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 
tillsammans med kollegor

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15. Behöver löpande utvärdera hur kursen 
går och förändra därefter

5. Den reflekterande praktikern
(Lärare)
"Vill ha ett levande samtal, studenter-
na skall få tycka och tänka fritt." 

• Pedagogiskt intresserad  och vill gärna 
samarbeta med kollegor om undervisning‐
en.
• Fokuserar på studenternas lärande och 
utformar studentaktiverande uppgifter.
• Fokuserar på praktisk tillämpning
• Utvärderar kursen löpande och förändrar 
vid behov undervisningen under kursens 
gång.

Utmaning:
- Vill testa, utvärdera och förbättra nya 
undervisningssätt, samt dela 
erfarenheterna med sina kollegor

6.1. Behöver få inspiration och ha ett 
pedagogiskt utbyte med kollegor

6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6. Behöver ha lätt åtkomliga och strukturera-
de noteringar om vad som fungerat bra 
och dåligt i undervisningen 

6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8. Behöver strukturera och utforma kursinnehållet i förväg för 
att kunna följa en pedagogisk idé

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11. Behöver ge snabb och effektiv 
återkoppling oberoende av tid och rum

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13. Behöver vara effektiv och strukturerad i 
rättning och återkoppling av examination

6.14. Vill lägga minimal tid och ansträngning på kursutvärdering

6. Den planerande hantverkaren
(Lärare)
"Saker måste bli gjorda. Bara att gilla 
läget."

• Styrd av givna ramar och förutsättningar. 
• Splittrade av många olika ansvar och 
arbetsuppgifter.
• Har ofta stora studentgrupper/kurser.
• Är pedagogiskt intresserad och vill göra 
ett gediget arbete. Ser det som ett 
hantverk. Anser att studenten får bättre 
undervisning om den egna prestationen är 
god.
• Kommunicerar oftast med många 
samtidigt då det är effektivast vid stora 
studentgrupper.
• Planerar i god tid och följer uppgjord plan 
eftersom handlingsutrymmet är kraftigt 
begränsat under själva kursgenomföran‐
det. Lite utrymme för improvisation.

Utmaning:
- Behöver strukturera såväl undervis-
ning som kommunikation

7.1. Vill ha information om litteratur och schema för att 
direkt kunna sätta igång med studierna

7.2. Behöver vägledning för att kunna 
strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3. Vill kunna titta på föreläsningar i efterhand flera 
gånger för att hitta struktur, förhållningssätt och 
andemening i kunskapsstoffet

7.4. Vill ha väl sammansatta grupper (som 
läraren har skapat)

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6. Vill samarbeta och kommunicera sömlöst 
oberoende av tid och rum

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

7.10. Vill att det ska vara tydligt var examinerande 
uppgifter ska lämnas in

7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-
de uppgifter när de arbetar med dem

7.12. Vill ha en överblick över sina svar när det 
är omfattande examinationer (för att t ex 
kunna hoppa mellan uppgifter)

7.13. Behöver kunna kontrollera sina svar

7. Den högmotiverade lagspelaren
(Student)
"Tycker om att diskutera och bolla 
idéer, behöver diskutera för att lära 
mig."

• Kan fokusera på studierna och har få 
andra åtaganden som hen låter sig 
distraheras av.
• Grupparbetar och kommunicerar gärna 
med många samtidigt och anser detta 
vara viktigt för lärprocessen.
• Drivs av inre motivation. Vill lära sig 
förstå, men också få ut sin examen.
• Är ambitiös, aktiv och handlingskraftig.
• Går oftast på programutbildningar.

Utmaning:
- Kommunikations och samarbetsmöj-
ligheter som gör deras diskuterande 
lärande ännu mer kraftfullt

8. Den lärande individualisten
(Student)
"Grupparbeten är jobbiga, för de 
andra kan vilja diskutera ointres-
santa saker"

• Superstrukturerade och kan i hög grad 
fokusera på studierna, har inte så mycket 
andra åtaganden som distraherar.
• Föredrar att kommunicera digitalt 
snarare än att träffas personligen.
• Föredrar och arbetar bäst själv. Är inte 
intresserad av grupparbeten.
• Väljer ut enstaka kurser utifrån intresse 
snarare än går färdigpaketerade program.
• Drivs av inre omständigheter.

Utmaning:
- Tillgång till studiematerial och annan 
relevant information på ett strukturerat 
sätt för att kunna bedriva studierna 
oberoende av tid och plats

9.1. Vill ge bra service åt främst studenter, 
men även lärare

9.2. Ska vara en länk mellan institution och student

9.3. Ska vara en länk mellan lärare och student

9.4. Ska vara en länk mellan lärarna på en kurs

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7. Ska tillhandahålla generell information om 
institution, program, kurs och kurstillfälle 
till blivande och antagna studenter

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9. Ska hantera deltagare (studenter och 
lärare) i utbildningar där antagningen inte 
sker via Ladok (t ex uppdragsutbildning, 
öppen utbildning etc)

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13. Behöver göra gruppindelning för undervisnings-, 
seminarie- och praktikgrupper

9.14. Ska ibland skapa möjlighet för studenterna 
att välja olika kursmoment (handledare, 
uppsatsämnen, undervisningstillfällen etc.)

9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20. Ska tillgängliggöra kursutvärderingar till studenterna

9. Oljan i maskineriet
(Administratör)
"Studenten måste få studera i lugn och ro, de ska inte behöva söka 
information och reda ut problem, det ska vi göra."

• Är superstrukturerade och planerar alltid
• Arbetar i hög utsträckning själva, men samarbetar när det behövs
• Gillar att lösa problem och är i hög grad kreativa när de löser sina 
uppgifter
• Föredrar oftare att kommunicera med text/digitalt då det oftast är 
mest effektivt
• Drivs av att underlätta och är serviceinriktade
• Är medelvana datoranvändare

Utmaning
- Felfri, serviceinriktad och rättssäker hantering av information. 
Noggrannhet är absolut viktigast. Det får inte bli fel.

10. Den sociala estradören
(Lärare)
"Genom att träffa unga människor 
håller man sig vital och man behöver 
hålla sig uppdaterad i ämnet."

• Har mycket undervisning och forskar 
sällan eller aldrig.
• Undervisar genom att förmedla kunskap. 
• Studenternas bekräftelse är viktig och 
ses som ett kvitto på att de har lärt sig.
• Föredrar personlig kontakt och dialog 
med studenterna.
• Mån om att serva studenterna och 
hanterar mycket mejl från studenterna.
• Arbetar helst själv.

Utmaning:
- Behöver ha en effektivare kommuni-
kationslösning än konventionell e-post

11. Kursassistent/Labbassistent

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13. Den vetenskapliga ramen
(Bibliotekarie)
"Vill jobba konkret och praktiskt och se 
resultat inom rimlig tid."

• Serviceinriktade.
• Sammanhangsseende. 
• Vill vara en del av SU.
• Vill stödja inlärning genom praktisk 
tillämpning.
• Vill utveckla och förnya verksamheten.

Utmaning:
- Vill att bibliotekets undervisning är 
integrerad med SU:s övriga undervisning.

14. Doktorander

Omfattning:  Pedagogiskt IT-stöd för Stockholms universitet
Slogan: -
Syfte: Bidra till hög kvalité på utbildningen genom samlad information, 
tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete

Förbättringsområde 1: Snabbare hitta relevant information och funktioner
Mätpunkt 1a: Minst 75% av användarna ska uppleva att det går snabbt att, 
utifrån sin roll, hitta relevant information och funktion.

Förbättringsområde 2: Fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
Mätpunkt 2a: Förutsatt att innehållet finns på engelska såväl som på svenska, 
ska du kunna genomföra godtycklig uppgift, oavsett om du är engelsk- eller 
svenskspråkig
Mätpunkt 2b: Studenter med funktionshinder (syn, hörsel, motoriskt, kognitivt) 
ska kunna genomföra relevant uppgift och ta del av relevant information
Mätpunkt 2c: Högre genomströmning med bibehållen eller högre total närvaro 
(fysisk såväl som elektronisk)
Mätpunkt 2d: Högre antagningspoäng till utbildningarna på Stockholms 
universitet

Förbättringsområde 3: Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
Mätpunkt 3a: 5-10% av kursutbudet per år har förändrats med avseende på 
exempelvis undervisningsformer, examinationsformer, innehåll, 
mediaanvändning etc.
Mätpunkt 3b: Minst en levande mötesplats med deltagare från flertalet 
institutioner.
Mätpunkt 3c: Ökad upplevelse av praxisgemenskap (didaktiskt 
erfarenhetsutbyte) bland lärarna inom respektive institution

Förbättringsområde 4: Samlad kommunikation och uppföljning
Mätpunkt 4a: Minst 80 % av användarna upplever att de har överblick över 
studentens progression i studierna
Mätpunkt 4b: Minst 80% av studenterna upplever ett mervärde i att 
kommunicera kring frågor relaterade till utbildningen/studierna inom ramen för 
IT-stödet
Mätpunkt 4c: Minst 80% av studenterna och 80% av lärarna ska uppleva sig få 
mervärde av kursutvärderingen

Kraftfullt kommunikationsverktyg

1.1. Ska identifiera sig i Systemet

1.2. Ska känna trygghet och tillit till systemet 
(i.e. lita på att inlämningar kommer fram, 
att resultat postas etc.)

1.3. Ska finnas olika behörigheter i systemet

1.4. Ska kunna använda systemet oavsett 
enhet (plattformsoberoende)

1. Alla användare

2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4. Behöver kontinuerligt kunna ta del av 
studentens arbete och ge återkoppling

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6. Ska genomföra examination

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8. Behöver kunna fånga upp om åtgärder 
behöver sättas in för att fler ska klara kursen

2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 
verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 
kunskaper inför examinationstillfället

3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3. Behöver information om litteratur och schema i god tid innan kursstart för att planera studierna 
så att de passar med andra åtaganden (familj, jobb etc)

4.4. Behöver vägledning för att kunna sålla i 
vad man behöver fokusera på för att 
uppfylla målen och klara kursen

4.5. Behöver kunna delta i föreläsning på distans eller se dem i efterhand för 
att möta egna behov

4.6. Behöver få svar på praktiska frågor (som t 
ex gruppindelning)

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10. Vill få resultatet på tentan i god tid före 
omtentan för att hinna plugga, samt veta 
om de behöver registrera sig för omtentan 

4.11. Behöver en överblick över vad de lämnat in, när de 
lämnat in och status på det som är inlämnat

4.12. (upplever att de) Ska göra kursvärdering

4. Den pragmatiska utbildnings-
konsumenten
(Student)
"När alla i gruppen tar sitt ansvar är 
det inspirerande. Annars kan det vara. 
I värsta fall blir det en som inte bryr 
sig, en som inte vill var där och två 
som jobbar med det"

• Har en livssituation som innebär att 
hänsyn behöver tas till många saker 
utanför studierna, t.ex jobb, familj och 
andra åtaganden. Behöver kunna lägga 
upp sina studier utifrån yttre omständighe‐
ter.
• Drivs i hög grad av att ta ut examen.
• Har en pragmatisk inställning till såväl 
pluggande, grupparbeten, kommunikation 
och lärmiljö. Använder verktyg och 
lösningar som står till buds. Samarbetar 
gärna om man själv får välja grupp.

Utmaning:
- En igenkännbar informationsstruktur 
som gör det lätt att hitta och utföra det 
arbete man vill och som måste göras

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2. Vill omvärldsbevaka för att kunna ta med 
sig relevant forskning in i kursen

5.3. Vill analysera tidigare kurs tillsammans med 
kollegor för att förbättra undervisningen

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5. Ska ge studenterna förutsättningar att i 
god tid kunna planera sina studier

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7. Behöver enkelt och flexibelt skapa olika 
typer av grupper under kursens gång

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9. Vill aktivera studenterna

5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 
tillsammans med kollegor

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15. Behöver löpande utvärdera hur kursen 
går och förändra därefter

5. Den reflekterande praktikern
(Lärare)
"Vill ha ett levande samtal, studenter-
na skall få tycka och tänka fritt." 

• Pedagogiskt intresserad  och vill gärna 
samarbeta med kollegor om undervisning‐
en.
• Fokuserar på studenternas lärande och 
utformar studentaktiverande uppgifter.
• Fokuserar på praktisk tillämpning
• Utvärderar kursen löpande och förändrar 
vid behov undervisningen under kursens 
gång.

Utmaning:
- Vill testa, utvärdera och förbättra nya 
undervisningssätt, samt dela 
erfarenheterna med sina kollegor

6.1. Behöver få inspiration och ha ett 
pedagogiskt utbyte med kollegor

6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6. Behöver ha lätt åtkomliga och strukturera-
de noteringar om vad som fungerat bra 
och dåligt i undervisningen 

6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8. Behöver strukturera och utforma kursinnehållet i förväg för 
att kunna följa en pedagogisk idé

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11. Behöver ge snabb och effektiv 
återkoppling oberoende av tid och rum

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13. Behöver vara effektiv och strukturerad i 
rättning och återkoppling av examination

6.14. Vill lägga minimal tid och ansträngning på kursutvärdering

6. Den planerande hantverkaren
(Lärare)
"Saker måste bli gjorda. Bara att gilla 
läget."

• Styrd av givna ramar och förutsättningar. 
• Splittrade av många olika ansvar och 
arbetsuppgifter.
• Har ofta stora studentgrupper/kurser.
• Är pedagogiskt intresserad och vill göra 
ett gediget arbete. Ser det som ett 
hantverk. Anser att studenten får bättre 
undervisning om den egna prestationen är 
god.
• Kommunicerar oftast med många 
samtidigt då det är effektivast vid stora 
studentgrupper.
• Planerar i god tid och följer uppgjord plan 
eftersom handlingsutrymmet är kraftigt 
begränsat under själva kursgenomföran‐
det. Lite utrymme för improvisation.

Utmaning:
- Behöver strukturera såväl undervis-
ning som kommunikation

7.1. Vill ha information om litteratur och schema för att 
direkt kunna sätta igång med studierna

7.2. Behöver vägledning för att kunna 
strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3. Vill kunna titta på föreläsningar i efterhand flera 
gånger för att hitta struktur, förhållningssätt och 
andemening i kunskapsstoffet

7.4. Vill ha väl sammansatta grupper (som 
läraren har skapat)

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6. Vill samarbeta och kommunicera sömlöst 
oberoende av tid och rum

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

7.10. Vill att det ska vara tydligt var examinerande 
uppgifter ska lämnas in

7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-
de uppgifter när de arbetar med dem

7.12. Vill ha en överblick över sina svar när det 
är omfattande examinationer (för att t ex 
kunna hoppa mellan uppgifter)

7.13. Behöver kunna kontrollera sina svar

7. Den högmotiverade lagspelaren
(Student)
"Tycker om att diskutera och bolla 
idéer, behöver diskutera för att lära 
mig."

• Kan fokusera på studierna och har få 
andra åtaganden som hen låter sig 
distraheras av.
• Grupparbetar och kommunicerar gärna 
med många samtidigt och anser detta 
vara viktigt för lärprocessen.
• Drivs av inre motivation. Vill lära sig 
förstå, men också få ut sin examen.
• Är ambitiös, aktiv och handlingskraftig.
• Går oftast på programutbildningar.

Utmaning:
- Kommunikations och samarbetsmöj-
ligheter som gör deras diskuterande 
lärande ännu mer kraftfullt

8. Den lärande individualisten
(Student)
"Grupparbeten är jobbiga, för de 
andra kan vilja diskutera ointres-
santa saker"

• Superstrukturerade och kan i hög grad 
fokusera på studierna, har inte så mycket 
andra åtaganden som distraherar.
• Föredrar att kommunicera digitalt 
snarare än att träffas personligen.
• Föredrar och arbetar bäst själv. Är inte 
intresserad av grupparbeten.
• Väljer ut enstaka kurser utifrån intresse 
snarare än går färdigpaketerade program.
• Drivs av inre omständigheter.

Utmaning:
- Tillgång till studiematerial och annan 
relevant information på ett strukturerat 
sätt för att kunna bedriva studierna 
oberoende av tid och plats

9.1. Vill ge bra service åt främst studenter, 
men även lärare

9.2. Ska vara en länk mellan institution och student

9.3. Ska vara en länk mellan lärare och student

9.4. Ska vara en länk mellan lärarna på en kurs

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7. Ska tillhandahålla generell information om 
institution, program, kurs och kurstillfälle 
till blivande och antagna studenter

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9. Ska hantera deltagare (studenter och 
lärare) i utbildningar där antagningen inte 
sker via Ladok (t ex uppdragsutbildning, 
öppen utbildning etc)

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13. Behöver göra gruppindelning för undervisnings-, 
seminarie- och praktikgrupper

9.14. Ska ibland skapa möjlighet för studenterna 
att välja olika kursmoment (handledare, 
uppsatsämnen, undervisningstillfällen etc.)

9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20. Ska tillgängliggöra kursutvärderingar till studenterna

9. Oljan i maskineriet
(Administratör)
"Studenten måste få studera i lugn och ro, de ska inte behöva söka 
information och reda ut problem, det ska vi göra."

• Är superstrukturerade och planerar alltid
• Arbetar i hög utsträckning själva, men samarbetar när det behövs
• Gillar att lösa problem och är i hög grad kreativa när de löser sina 
uppgifter
• Föredrar oftare att kommunicera med text/digitalt då det oftast är 
mest effektivt
• Drivs av att underlätta och är serviceinriktade
• Är medelvana datoranvändare

Utmaning
- Felfri, serviceinriktad och rättssäker hantering av information. 
Noggrannhet är absolut viktigast. Det får inte bli fel.

10. Den sociala estradören
(Lärare)
"Genom att träffa unga människor 
håller man sig vital och man behöver 
hålla sig uppdaterad i ämnet."

• Har mycket undervisning och forskar 
sällan eller aldrig.
• Undervisar genom att förmedla kunskap. 
• Studenternas bekräftelse är viktig och 
ses som ett kvitto på att de har lärt sig.
• Föredrar personlig kontakt och dialog 
med studenterna.
• Mån om att serva studenterna och 
hanterar mycket mejl från studenterna.
• Arbetar helst själv.

Utmaning:
- Behöver ha en effektivare kommuni-
kationslösning än konventionell e-post

11. Kursassistent/Labbassistent

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13. Den vetenskapliga ramen
(Bibliotekarie)
"Vill jobba konkret och praktiskt och se 
resultat inom rimlig tid."

• Serviceinriktade.
• Sammanhangsseende. 
• Vill vara en del av SU.
• Vill stödja inlärning genom praktisk 
tillämpning.
• Vill utveckla och förnya verksamheten.

Utmaning:
- Vill att bibliotekets undervisning är 
integrerad med SU:s övriga undervisning.

14. Doktorander

Omfattning:  Pedagogiskt IT-stöd för Stockholms universitet
Slogan: -
Syfte: Bidra till hög kvalité på utbildningen genom samlad information, 
tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete

Förbättringsområde 1: Snabbare hitta relevant information och funktioner
Mätpunkt 1a: Minst 75% av användarna ska uppleva att det går snabbt att, 
utifrån sin roll, hitta relevant information och funktion.

Förbättringsområde 2: Fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
Mätpunkt 2a: Förutsatt att innehållet finns på engelska såväl som på svenska, 
ska du kunna genomföra godtycklig uppgift, oavsett om du är engelsk- eller 
svenskspråkig
Mätpunkt 2b: Studenter med funktionshinder (syn, hörsel, motoriskt, kognitivt) 
ska kunna genomföra relevant uppgift och ta del av relevant information
Mätpunkt 2c: Högre genomströmning med bibehållen eller högre total närvaro 
(fysisk såväl som elektronisk)
Mätpunkt 2d: Högre antagningspoäng till utbildningarna på Stockholms 
universitet

Förbättringsområde 3: Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
Mätpunkt 3a: 5-10% av kursutbudet per år har förändrats med avseende på 
exempelvis undervisningsformer, examinationsformer, innehåll, 
mediaanvändning etc.
Mätpunkt 3b: Minst en levande mötesplats med deltagare från flertalet 
institutioner.
Mätpunkt 3c: Ökad upplevelse av praxisgemenskap (didaktiskt 
erfarenhetsutbyte) bland lärarna inom respektive institution

Förbättringsområde 4: Samlad kommunikation och uppföljning
Mätpunkt 4a: Minst 80 % av användarna upplever att de har överblick över 
studentens progression i studierna
Mätpunkt 4b: Minst 80% av studenterna upplever ett mervärde i att 
kommunicera kring frågor relaterade till utbildningen/studierna inom ramen för 
IT-stödet
Mätpunkt 4c: Minst 80% av studenterna och 80% av lärarna ska uppleva sig få 
mervärde av kursutvärderingen

Kraftfullt kommunikationsverktyg

1.1. Ska identifiera sig i Systemet

1.2. Ska känna trygghet och tillit till systemet 
(i.e. lita på att inlämningar kommer fram, 
att resultat postas etc.)

1.3. Ska finnas olika behörigheter i systemet

1.4. Ska kunna använda systemet oavsett 
enhet (plattformsoberoende)

1. Alla användare

2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4. Behöver kontinuerligt kunna ta del av 
studentens arbete och ge återkoppling

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6. Ska genomföra examination

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8. Behöver kunna fånga upp om åtgärder 
behöver sättas in för att fler ska klara kursen

2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 
verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 
kunskaper inför examinationstillfället

3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3. Behöver information om litteratur och schema i god tid innan kursstart för att planera studierna 
så att de passar med andra åtaganden (familj, jobb etc)

4.4. Behöver vägledning för att kunna sålla i 
vad man behöver fokusera på för att 
uppfylla målen och klara kursen

4.5. Behöver kunna delta i föreläsning på distans eller se dem i efterhand för 
att möta egna behov

4.6. Behöver få svar på praktiska frågor (som t 
ex gruppindelning)

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10. Vill få resultatet på tentan i god tid före 
omtentan för att hinna plugga, samt veta 
om de behöver registrera sig för omtentan 

4.11. Behöver en överblick över vad de lämnat in, när de 
lämnat in och status på det som är inlämnat

4.12. (upplever att de) Ska göra kursvärdering

4. Den pragmatiska utbildnings-
konsumenten
(Student)
"När alla i gruppen tar sitt ansvar är 
det inspirerande. Annars kan det vara. 
I värsta fall blir det en som inte bryr 
sig, en som inte vill var där och två 
som jobbar med det"

• Har en livssituation som innebär att 
hänsyn behöver tas till många saker 
utanför studierna, t.ex jobb, familj och 
andra åtaganden. Behöver kunna lägga 
upp sina studier utifrån yttre omständighe‐
ter.
• Drivs i hög grad av att ta ut examen.
• Har en pragmatisk inställning till såväl 
pluggande, grupparbeten, kommunikation 
och lärmiljö. Använder verktyg och 
lösningar som står till buds. Samarbetar 
gärna om man själv får välja grupp.

Utmaning:
- En igenkännbar informationsstruktur 
som gör det lätt att hitta och utföra det 
arbete man vill och som måste göras

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2. Vill omvärldsbevaka för att kunna ta med 
sig relevant forskning in i kursen

5.3. Vill analysera tidigare kurs tillsammans med 
kollegor för att förbättra undervisningen

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5. Ska ge studenterna förutsättningar att i 
god tid kunna planera sina studier

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7. Behöver enkelt och flexibelt skapa olika 
typer av grupper under kursens gång

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9. Vill aktivera studenterna

5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 
tillsammans med kollegor

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15. Behöver löpande utvärdera hur kursen 
går och förändra därefter

5. Den reflekterande praktikern
(Lärare)
"Vill ha ett levande samtal, studenter-
na skall få tycka och tänka fritt." 

• Pedagogiskt intresserad  och vill gärna 
samarbeta med kollegor om undervisning‐
en.
• Fokuserar på studenternas lärande och 
utformar studentaktiverande uppgifter.
• Fokuserar på praktisk tillämpning
• Utvärderar kursen löpande och förändrar 
vid behov undervisningen under kursens 
gång.

Utmaning:
- Vill testa, utvärdera och förbättra nya 
undervisningssätt, samt dela 
erfarenheterna med sina kollegor

6.1. Behöver få inspiration och ha ett 
pedagogiskt utbyte med kollegor

6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6. Behöver ha lätt åtkomliga och strukturera-
de noteringar om vad som fungerat bra 
och dåligt i undervisningen 

6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8. Behöver strukturera och utforma kursinnehållet i förväg för 
att kunna följa en pedagogisk idé

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11. Behöver ge snabb och effektiv 
återkoppling oberoende av tid och rum

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13. Behöver vara effektiv och strukturerad i 
rättning och återkoppling av examination

6.14. Vill lägga minimal tid och ansträngning på kursutvärdering

6. Den planerande hantverkaren
(Lärare)
"Saker måste bli gjorda. Bara att gilla 
läget."

• Styrd av givna ramar och förutsättningar. 
• Splittrade av många olika ansvar och 
arbetsuppgifter.
• Har ofta stora studentgrupper/kurser.
• Är pedagogiskt intresserad och vill göra 
ett gediget arbete. Ser det som ett 
hantverk. Anser att studenten får bättre 
undervisning om den egna prestationen är 
god.
• Kommunicerar oftast med många 
samtidigt då det är effektivast vid stora 
studentgrupper.
• Planerar i god tid och följer uppgjord plan 
eftersom handlingsutrymmet är kraftigt 
begränsat under själva kursgenomföran‐
det. Lite utrymme för improvisation.

Utmaning:
- Behöver strukturera såväl undervis-
ning som kommunikation

7.1. Vill ha information om litteratur och schema för att 
direkt kunna sätta igång med studierna

7.2. Behöver vägledning för att kunna 
strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3. Vill kunna titta på föreläsningar i efterhand flera 
gånger för att hitta struktur, förhållningssätt och 
andemening i kunskapsstoffet

7.4. Vill ha väl sammansatta grupper (som 
läraren har skapat)

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6. Vill samarbeta och kommunicera sömlöst 
oberoende av tid och rum

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

7.10. Vill att det ska vara tydligt var examinerande 
uppgifter ska lämnas in

7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-
de uppgifter när de arbetar med dem

7.12. Vill ha en överblick över sina svar när det 
är omfattande examinationer (för att t ex 
kunna hoppa mellan uppgifter)

7.13. Behöver kunna kontrollera sina svar

7. Den högmotiverade lagspelaren
(Student)
"Tycker om att diskutera och bolla 
idéer, behöver diskutera för att lära 
mig."

• Kan fokusera på studierna och har få 
andra åtaganden som hen låter sig 
distraheras av.
• Grupparbetar och kommunicerar gärna 
med många samtidigt och anser detta 
vara viktigt för lärprocessen.
• Drivs av inre motivation. Vill lära sig 
förstå, men också få ut sin examen.
• Är ambitiös, aktiv och handlingskraftig.
• Går oftast på programutbildningar.

Utmaning:
- Kommunikations och samarbetsmöj-
ligheter som gör deras diskuterande 
lärande ännu mer kraftfullt

8. Den lärande individualisten
(Student)
"Grupparbeten är jobbiga, för de 
andra kan vilja diskutera ointres-
santa saker"

• Superstrukturerade och kan i hög grad 
fokusera på studierna, har inte så mycket 
andra åtaganden som distraherar.
• Föredrar att kommunicera digitalt 
snarare än att träffas personligen.
• Föredrar och arbetar bäst själv. Är inte 
intresserad av grupparbeten.
• Väljer ut enstaka kurser utifrån intresse 
snarare än går färdigpaketerade program.
• Drivs av inre omständigheter.

Utmaning:
- Tillgång till studiematerial och annan 
relevant information på ett strukturerat 
sätt för att kunna bedriva studierna 
oberoende av tid och plats

9.1. Vill ge bra service åt främst studenter, 
men även lärare

9.2. Ska vara en länk mellan institution och student

9.3. Ska vara en länk mellan lärare och student

9.4. Ska vara en länk mellan lärarna på en kurs

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7. Ska tillhandahålla generell information om 
institution, program, kurs och kurstillfälle 
till blivande och antagna studenter

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9. Ska hantera deltagare (studenter och 
lärare) i utbildningar där antagningen inte 
sker via Ladok (t ex uppdragsutbildning, 
öppen utbildning etc)

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13. Behöver göra gruppindelning för undervisnings-, 
seminarie- och praktikgrupper

9.14. Ska ibland skapa möjlighet för studenterna 
att välja olika kursmoment (handledare, 
uppsatsämnen, undervisningstillfällen etc.)

9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20. Ska tillgängliggöra kursutvärderingar till studenterna

9. Oljan i maskineriet
(Administratör)
"Studenten måste få studera i lugn och ro, de ska inte behöva söka 
information och reda ut problem, det ska vi göra."

• Är superstrukturerade och planerar alltid
• Arbetar i hög utsträckning själva, men samarbetar när det behövs
• Gillar att lösa problem och är i hög grad kreativa när de löser sina 
uppgifter
• Föredrar oftare att kommunicera med text/digitalt då det oftast är 
mest effektivt
• Drivs av att underlätta och är serviceinriktade
• Är medelvana datoranvändare

Utmaning
- Felfri, serviceinriktad och rättssäker hantering av information. 
Noggrannhet är absolut viktigast. Det får inte bli fel.

10. Den sociala estradören
(Lärare)
"Genom att träffa unga människor 
håller man sig vital och man behöver 
hålla sig uppdaterad i ämnet."

• Har mycket undervisning och forskar 
sällan eller aldrig.
• Undervisar genom att förmedla kunskap. 
• Studenternas bekräftelse är viktig och 
ses som ett kvitto på att de har lärt sig.
• Föredrar personlig kontakt och dialog 
med studenterna.
• Mån om att serva studenterna och 
hanterar mycket mejl från studenterna.
• Arbetar helst själv.

Utmaning:
- Behöver ha en effektivare kommuni-
kationslösning än konventionell e-post

11. Kursassistent/Labbassistent

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13. Den vetenskapliga ramen
(Bibliotekarie)
"Vill jobba konkret och praktiskt och se 
resultat inom rimlig tid."

• Serviceinriktade.
• Sammanhangsseende. 
• Vill vara en del av SU.
• Vill stödja inlärning genom praktisk 
tillämpning.
• Vill utveckla och förnya verksamheten.

Utmaning:
- Vill att bibliotekets undervisning är 
integrerad med SU:s övriga undervisning.

14. Doktorander

Omfattning:  Pedagogiskt IT-stöd för Stockholms universitet
Slogan: -
Syfte: Bidra till hög kvalité på utbildningen genom samlad information, 
tillgänglighet, pedagogisk flexibilitet och samarbete

Förbättringsområde 1: Snabbare hitta relevant information och funktioner
Mätpunkt 1a: Minst 75% av användarna ska uppleva att det går snabbt att, 
utifrån sin roll, hitta relevant information och funktion.

Förbättringsområde 2: Fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
Mätpunkt 2a: Förutsatt att innehållet finns på engelska såväl som på svenska, 
ska du kunna genomföra godtycklig uppgift, oavsett om du är engelsk- eller 
svenskspråkig
Mätpunkt 2b: Studenter med funktionshinder (syn, hörsel, motoriskt, kognitivt) 
ska kunna genomföra relevant uppgift och ta del av relevant information
Mätpunkt 2c: Högre genomströmning med bibehållen eller högre total närvaro 
(fysisk såväl som elektronisk)
Mätpunkt 2d: Högre antagningspoäng till utbildningarna på Stockholms 
universitet

Förbättringsområde 3: Ökade möjligheter för pedagogisk utveckling
Mätpunkt 3a: 5-10% av kursutbudet per år har förändrats med avseende på 
exempelvis undervisningsformer, examinationsformer, innehåll, 
mediaanvändning etc.
Mätpunkt 3b: Minst en levande mötesplats med deltagare från flertalet 
institutioner.
Mätpunkt 3c: Ökad upplevelse av praxisgemenskap (didaktiskt 
erfarenhetsutbyte) bland lärarna inom respektive institution

Förbättringsområde 4: Samlad kommunikation och uppföljning
Mätpunkt 4a: Minst 80 % av användarna upplever att de har överblick över 
studentens progression i studierna
Mätpunkt 4b: Minst 80% av studenterna upplever ett mervärde i att 
kommunicera kring frågor relaterade till utbildningen/studierna inom ramen för 
IT-stödet
Mätpunkt 4c: Minst 80% av studenterna och 80% av lärarna ska uppleva sig få 
mervärde av kursutvärderingen
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