
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

2.1.1.1. Kursmall kopplat till kursmål
2.1.1. Busenkelt att säkerställa att undervisning-

en följer kursplanen2.1. Ska följa beslutad kursplan

2.2.1.1. Koppla till SUB2.2.1. Beslutad litteraturlista ska finnas lättillgänglig

2.2.2. Det ska vara möjligt att komplettera 
litteraturlistan med andra resurser

2.2. Behöver förhålla sig till kursens litteraturlista

2.3.1. Kunna ange vad som är schemapåverkan-
de aktiviteter�ꁔߐĀ  

2.3.2. Kunna ange vilka aktiviteter som har 
lokalbokningsbehov

2.3.3. Exportera (till administratör) schemapåverkande (inkl de 
med lokalbehov) aktiviteter ur planeringen

2.3. Ska lämna in schemaförslag

2.4.1. Möjlighet att ta del av studentens arbete

2.4.2. Överblick över studentens progression

2.4.3. Stöd för uppsatshandledning

2.4.4. Möjlighet att ge återkoppling

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

2.5.1. Olika examinationstyper (t ex forum, wiki, 
blogg, bild, ljud, text, T&Q)

2.5.2.1. Effektiv hantering av inlämnade uppgifter 
(inte behöva öppna varje dokument för 
sig, kunna rätta flera inlämningars 
förstauppgift samtidigt)

2.5.2. Olika återkopplingsmöjligheter (text, ljud, 
bild) i anslutning till uppgiften

2.5. Ska utforma examinationsuppgifter

2.6.1. Stöd för att hantera/administrera opponering

2.6.2. Stöd för projektredovisning, munta, 
examinerande seminarium etc

2.6. Ska genomföra examination

2.7.1. Automatisk anonymisering av examineran-
de uppgifter/moment

2.7.2. Automatisk avanonymisering när 
betygsättning av uppgifter/moment är klara

2.7. Ska bedöma anonymiserad examination

2.8.1.1. Visa resultat på uppgifter/tentamen

2.8.1.2. Visa antal inlämnade uppgifter

2.8.1.3. Visa antal kvarvarande eller underkända uppgifter

2.8.1. Automatisk sammanställning över 
studenter med icke godkända eller ej 
genomförda examinationsuppgifter

2.8.2.1. Kontextuellt stöd för att kommunicera med studenter kring 
examinationsuppgifter

2.8.2. Stöd för att följa upp den enskilda 
studentens examinationsstatus

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

2.9.1. Stöd för textmatchning av examinationsuppgifter

2.9.2.1. Anmälningsformulär 

2.9.2.2. Kunna bifoga filer med anmälan

2.9.2.3. Kunna skicka iväg anmälan

2.9.2.4. Godkännanderutin 

2.9.2. Stöd för anmälan om fusk2.9. Ska anmäla misstanke om fusk

2.10.1.1.1 Kursnamn

2.10.1.1.2 Kurskod

2.10.1.1.3 Lärare

2.10.1.1.4 Antal studenter

2.10.1.1.5 Undervisningstimmar

2.10.1.1.6 Kurslitteratur

2.10.1.1.7 Uppgifter om hur många studenter som 
klarat kursens olika moment

2.10.1.1.8 Prestationsgrad

2.10.1.1.9 Examinationsgrad

2.10.1.1. Automatiskt hämta in uppgifter om kursen

Möjlighet att lägga till egna frågor2.10.1.2.1 Mallar2.10.1.2. Stöd för att skapa olika typer av 
kursvärderingsenkäter 

2.10.1.3.1 Tidigare förändringar, vad som fungerat bra och 
dåligt, diskussion om önskvärda förändringar

Lättolkad sammanställning av resultatet

Möjlighet att editera fritextsvaren

Lättanvänt och kraftfullt analysstöd för att 
kunna ställa svaren på olika frågor i 
relation till varandra  

2.10.1.3.2 Tillgång till resultatet av kursvärde-
ringarna/studentenkäterna

2.10.1.3.3 Stöd för samarbete kring dokumentationen

2.10.1.3. Stöd för att dokumentera kursen

2.10.1.4. Stöd för att generera kursutvärderingsrapport

2.10.1.5. Stöd för att dela kursutvärderingsrapporten

2.10.1. Stöd för kursanalys/kursutvärdering2.10. Ska utvärdera kursen

2. Alla lärare

3.1.1. Enkel tillgång till utbud av inriktningar 
(inklusive platstillgång)

3.1.2. Notifiera att det är dags att välja inriktning

3.1.3. Inriktningarna ska ha en tydlig beskrivning

3.1.4. Möjlighet att välja inriktning på samma 
ställe som utbudet

3.1.5. Presentera valresultatet tydligt

3.1. Ska välja inriktning (programstudenter)

3.2.1. Tillgång till utbud av valbara kurser 
(inklusive platstillgång)

3.2.2. Notifiera att det är dags att välja kurser 

3.2.3. De valbara kurserna ska ha en tydlig beskrivning

3.2.4. Möjlighet att välja valbar kurs på samma 
ställe som utbudet

3.2.5. Presentera valresultatet tydligt

3.2. Ska välja valbara kurser (programstudenter)

3.3.1. Det ska vara enkelt att välja grupp

3.3.2. Grupptillhörigheten presenteras tydligt

3.3.3. Enkelt kunna kontakta andra gruppmedlemmar
3.3. Ska tillhöra en eller flera grupper

3.4.1. Enkelt kunna välja valbara moment 
(handledare, uppsatsämne, specialkurser, 
undervisningstider etc.)

3.4. Ska följa lärarens undervisningsupplägg

3.5.1. Möjlighet att ge återkoppling till kursansva-
rig under kursens gång

3.5. Vill kunna påverka kursupplägg/
undervisning 

3.6.1. Möjlighet att integrera ämnesspecifika verktyg
3.6. Ska ibland använda ämnesspecifika 

verktyg (t ex simulatorer eller andra 
specialprogram)

3.7.1. Visa framtida undervisningstillfällen (schema)3.7. Behöver veta framtida undervisningstillfällen

3.8.1. Notifiering om att tentamensanmälan öppnat

3.8.2. Möjlighet att anmäla sig till tentamen/omtentamen

3.8.3. Bekräftelse på anmälan
3.8. Ska registrera sig på tentamen (och omtentamen)

3.9.1. Möjlighet att titta på gamla tentor

3.9.2.1. Möjlighet att dela sina svar och resultat 
med andra (gamification) 

3.9.2. Möjlighet att göra T&Q kontinuerligt under kursens gång
3.9. Vill kunna förbereda sig och kontrollera sina 

kunskaper inför examinationstillfället

3.10.1. Ska ge bekräftelse på att examinationsuppgifter är inlämnade3.10. Vill vara säker på att examinationsuppgif-
ter är inlämnade på ett korrekt sätt

3.11.1.1. Ta in frågor i förväg inför genomgången

3.11.1.2. Logga frågor under genomgången

3.11.1.3. Presentera en sammanställning av frågor 
och svar från genomgången

3.11.1. Stöd för muntlig genomgång av examinationen

3.11.2. Enkelt att se lärarens kommentarer

3.11.3. Visa hur delbedömningar påverkar helheten

3.11.4. Historik över kommentarer på uppgifter

3.11. Ska se examinationstillfället som ett lärtillfälle

3.12.1. Automatisk presentation av tidigare 
kursutvärderingar i anslutning till 
kursinformation

3.12. Ska kunna ta del av tidigare kurstillfällens 
kursutvärderingar

3.13.1. Tydlig information om förändringar/
förbättringar av kursen kopplat till resultat 
på kursvärdering

3.13. Ska förstå syftet med kursvärderingar

3. Alla studenter

4.1. Vill använda studietiden effektivt 

4.2.1. Universitetsgemensamma processer

4.2.2. Universitetsgemensamma ramar/
förutsättningar för studieinformation

4.2.3. Synkronisering mellan institutioner inom 
program (t.ex. schemaläggning)

4.2. Behöver stöd för att effektivare planera studierna 

4.3.1. Tillgång till litteraturlista i mycket god tid 
utan att behöva logga in

4.3.2. Tillgång till övriga tillgängliga resurser i god 
tid utan att behöva logga in

4.3.3. Ändringar i övriga resurser ska vara tydligt 
markerade

4.3.4. Tillgång till schema i mycket god tid utan 
att behöva logga in

4.3.5. Möjlighet att prenumerera på schema utan 
att behöva logga in

4.3.6. Ändringar i schemat ska vara tydligt markerade

4.3.7. Litteraturlista, resurser kopplat till begagnade 
böcker, SUB, Akademibokhandeln etc

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)

4.4.1. Tydligt se vilka kursmål som är kopplade 
till respektive kursmoment

4.4.2. Diagnostiska prov för att se vad en 
behöver lägga mer tid på

4.4.3. Tydligt kunna se vilka kursmoment en klarat

4.4.4. Tydligt kunna se vad som återstår för att få 
godkänt på olika kursmoment

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

4.5.1. Tillgång till streamade föreläsningar i 
realtid och i efterhand

4.5.2. Möjlighet att ladda ner föreläsningar

4.5.3. Tillgång till föreläsningen oavsett enhet 
(mobil, dator, platta)

4.5.4. Kunna delta i diskussioner via ljud, bild 
och text (även i efterhand)

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

4.6.1. Samlad praktisk information

4.6.2.1. Till enskilda

4.6.2.2. Till flera

4.6.2.3. Privat

4.6.2.4. Öppet

4.6.2. Kunna ställa frågor och få svar inom systemet

4.6.3. FAQ

4.6.4. Se generell information om institution, 
program, kurs och kurstillfälle

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

4.7.1.1. Till enskilda

4.7.1.2. Till flera

4.7.1.3. Privat

4.7.1.4. Öppet

4.7.1. Kunna ställa frågor knutna till innehållskontexten 
och få svar inom systemet

4.7.2.1. Direktkoppling från notifieringen till svaret

4.7.2.2. Svaret visas i anslutning till innehållskontexten
4.7.2. Notifiering när svar kommer

4.7.3. Kunna se vad andra har frågat och de 
svar de fått i den här innehållskontexten

4.7. Vill få svar på frågor som rör kursinnehållet

4.8.1. Gör det möjligt att be om att få byta grupp4.8. Vill kunna välja själv vilka de ska 
grupparbeta med

4.9.1. Studenten har en överblick över den 
återkoppling hen fått

4.9.2. Studenten kan se vad hen inte fått 
återkoppling på

4.9.3. Återkopplingen presenteras i sitt 
sammanhang

4.9. Vill ha löpande återkoppling på olika typer av uppgifter

4.10.1.1. Spara examinationen 4.10.1. Samlad plats för examinationsresultat

4.10.2. Notifiering när det finns nya resultat

4.10.3. Notifiering när det går att registrera sig på omtenta

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 

4.11.1. En samlad plats för examinerande uppgifter

4.11.2. Visa status (inlämnad [datum], rättning 
påbörjad, rättning klar) och resultat på 
inlämnade uppgifter

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

4.12.1.1. Plattformsoberoende4.12.1. Lättillgänglig kursvärderingsenkät

4.12.2.1. Utskick

4.12.2.2. Påminnelse

4.12.2.3. Resultat

4.12.2. Automatiska notifieringar
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

5.1.1.1. Pedagogiskt utvecklingsstöd (Ceul koppla 
till verksamhetsmål, vision, mm) 

5.1.1.2. Utrymme i tjänst för pedagogisk utveckling 
och kollegialt utbyte

5.1.1.3.1 Årlig lärarkonferens

5.1.1.3.2 Kontextuell dialog med kollegor

5.1.1.3.3 Subtopic

5.1.1.3. Forum för pedagogisk erfarenhetsutbyte 

5.1.1. Stöd för att skapa kollegiala gemenskaper, 
på såväl institutionsnivå som över ämnes- 
och fakultetsgränser

5.1.2.1. "Digital auskultation" (t.ex. behörighet som 
Kollega, "se men inte röra" hur kollegan 
lagt upp och undervisar i kursen, inte 
kunna se studenternas identitet)

5.1.2. Stöd för att ta del av kollegors kursupplägg

5.1. Vill utveckla undervisning tillsammans med kollegor

5.2.1. Ge tips på ämnesdidaktisk forskning

5.2.2.1. Förvaltningsorganisationen måste ha en 
metodik som gör det möjligt att snabbt 
plocka upp nya idéer, utveckla prototyper, 
testa i liten skala och implementera med 
relativt korta release-cykler. 

5.2.2. Ge möjlighet att kommunicera pedagogiska 
idéer (till systemförvaltningen) som kan 
utvecklas till nya verktyg

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

5.3.1. Möjligt att dela all kursdokumentation (inkl 
kursvärdering och sammanställning)

5.3.2.1. Utskriftsmöjlighet

5.3.2.2. Exportera till andra program för vidare analys
5.3.2. Möjlighet att se aggregering av 

studentprogression på tidigare kurser

5.3.3. Möjlighet att ha en diskussion/dialog om 
kursgenomförandet oberoende av tid och rum

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

5.4.1. Kontinuerligt kunna komplettera innehållet 
och kursens struktur

5.4.2. Kunna arbeta i "opublicerat" läge

5.4.3. Ändringar i innehåll och planering i 
publicerat material är synligt/markerat för 
såväl kollegor som studenter 

5.4.4.1. Spara ett moment och återanvända i andra kurser

5.4.4.2. Dela moment med andra kollegor

5.4.4.3. Dokumentera pedagogisk idé kopplat till momentstypen

5.4.4.4. Förvaltningen kan skapa standardtyper utifrån 
lärargenererade momentstyper�ꀬߐĀ�  

5.4.4. Kunna skapa nya momentstyper med 
hjälp av befintliga komponenter (såsom 
T&Q, diskussion, inlämning, peer-reveiw, 
via ett administrativt gränssnitt 

5.4. Behöver planera för en adaptiv och 
faciliterande undervisning

5.5.1.1. Visa en sammanställning med tidsatta aktiviteter för 
att ge en överblick och som kan ge en ram till lärarnas 
utforskande undervisning

5.5.1.2. Enkelt kunna definiera "typ" av aktivitet (t 
ex föreläsning, seminarium, inlämnings-
uppgift, examination etc)

5.5.1. Det ska vara enkelt och tydligt att definiera 
obligatoriska aktiviteter med relevanta 
tider i undervisningen som studenten 
måste förhålla sig till i sin planering

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

5.6.1. Möjligt att lägga till uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar och koppla till kursmoment eller 
avsnitt när som helst i kursen 

5.6.2. Möjligt att anpassa och detaljplanera 
uppgifter, aktiviteter och frågeställningar 
under kursens gång

5.6. Behöver utforma uppgifter, aktiviteter och 
frågeställningar till undervisningstillfällena

5.7.1.1. Antal grupper

5.7.1.2. Antal studenter per grupp

5.7.1.3. Slumpade grupper

5.7.1.4.1 Baserat på nivå 5.7.1.4. Lärarindelade grupper

5.7.1.5. Studentindelade grupper

5.7.1.6. Studenterna ger förslag, läraren justerar och bestämmer

5.7.1. Möjligt att skapa grupper utifrån olika typer av 
kriterier

5.7.2. Möjlighet att koppla olika grupper till olika 
typer av aktiviteter, forum, mm.

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

5.8.1. Stöd för att integrera forskning och undervisning

5.8.2.1. Innehåll (från externa källor)

5.8.2.2. Analysera och reflektera

5.8.2.3. Ställa och svara på frågor (diskutera)

5.8.2. Studenterna ska kunna bidra

5.8.3. Kunna ge olika uppgifter till olika grupper

5.8. Vill utforska kunskapsdomänen 
tillsammans med studenterna

5.9.1.1. Flipped classroom

5.9.1.2. PBL

5.9.1.3. Gameification

5.9.1.4. Simulering

5.9.1.5. Laborationer

5.9.1.6. Case

5.9.1.7. Bikupor

5.9.1.8. Jigsaw

5.9.1. Kunna använda olika aktiverande 
undervisningsformer5.9. Vill aktivera studenterna

5.10.1. Möjligt att chatta (icke persistent återkoppling)5.10. Vill ge kontinuerlig återkoppling

5.11.1. Möjlighet till små examinationsuppgifter under kursens 
gång för att kunna se studentens progression

5.11.2. Stöd för peer-review
5.11. Vill examinera löpande under hela kursens gång

5.12.1. Samarbetsmöjligheter (wiki, Google Docs, videokonferens)

5.12.2. Tillgång till rättningsmallarna i anslutning till examinationsuppgifterna
5.12. Vill utforma gemensamma rättningsmallar 

tillsammans med kollegor

5.13.1. Historik över rättningskommentarer på uppgifter

5.13.2. Olika återkopplingsmöjligheter (text, ljud, bild) i 
anslutning till uppgiften

5.13.3. Stöd att utforma examinationsuppgifter som främjar 
studenternas reflektion över vad de lärt sig

5.13. Vill använda examinationen som ett lärtillfälle  

5.14.1. Möjlighet att editera i och skapa nya examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.14. Behöver kunna utforma examinationsupp-
gifter nära inpå examinationstillfället

5.15.1. Möjlighet att lägga upp mini-enkät

5.15.2.1. Sökbart
5.15.2. Möjlighet att dokumentera utvärdering och 

justeringar kontextuellt

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

6.1.1. Lätt att söka/hitta hur andra gör utifrån 
specifik frågeställning

6.1.2. På ett överblickbart sätt se hur andra 
lärare jobbar/gör

6.1.3. Lätt att fråga eller diskutera kring en 
specifik pedagogisk frågeställning/
dilemma/situation/funktion

6.1.4. Lätt att dela material mellan kollegor

6.1.5. På ett begripligt sätt ha tillgång till andra lärares material

6.1.6.1. Avsatt tid för pedagogisk kompetensutveckling
6.1.6. Tillgång till pedagogisk kompetensutveck-

ling och inspirationsseminarier

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

6.2.1. Lätt att komma åt tidigare kursvärderingar6.2. Vill använda kursutvärderingsresultat som 
utgångspunkt för kursutveckling

6.3.1.1. Planeringsvy

6.3.1.2. Genomförandevy
6.3.1. Stödja olika typer av undervisningsstruktur 

(tematisk, kronologisk eller explorativ)

6.3.2.1. Schema

6.3.2.2.1 Lokalbokning6.3.2.2. Förslag på lokaler

6.3.2.3. Deadlines (på t ex inlämningsuppgifter)

6.3.2. (Visuellt) överskådlig planering

6.3.3. Mall/checklista för undervisningen

6.3.4. Stödja samplanering

6.3. Vill ha en välplanerad undervisning

6.4.1. Om en inte känner sig trygg i att det här 
upplägget kommer att fungera, så kommer 
en inte att använda metoder/funktioner 

Röstningsverktyg
6.4.2.1.1 Förbereda studentgenererade tentamens- 

och instuderingsfrågor

6.4.2.1.2 Bygga upp frågebank

6.4.2.1.3 Dela med sig frågor till andra att använda 
eller inspireras av

6.4.2.1. Möjlighet att skriva frågor6.4.2. Möjlighet att förbereda i förväg

6.4.3. Koppla till kursmoment

6.4.4. Stimulera olika lärstilar genom olika fråge- och svarstyper 

6.4.5. Tidsstyra studentaktiverande aktiviteter

6.4.6.1.1 Slumpa ihop peer-review grupper baserat 
på inlämnad uppgift

6.4.6.1.2 Öppna forum efter genomfört T&Q

6.4.6.1.3 Automatisk rättning och feedback på T&Q

6.4.6.1.4 Öppna inlämningsuppgift efter genomfört T&Q

6.4.6.1. Flöden mellan olika aktiviteter, 6.4.6. Inlagda aktiviteter ska kunna sköta sig själva

6.4.7.1. Peer-review6.4.7. Grupphantering

6.4. Ska utforma studentaktiverande undervisning

6.5.1.1.1 Boktitlar

6.5.1.1.2 Artiklar

6.5.1.1.3 Länkar

6.5.1.1.4 RSS-flöden

6.5.1.1.5 Forskningsdatabaser

6.5.1.1.6 Egna anteckningar

6.5.1.1. Samla material och resurser

6.5.1.2. Strukturera material och resurser

6.5.1.3. Kunna dela material och resurser

6.5.1.4. Visa senast tillagda och delade från alla 
användare inom specifika ämnen/områden

6.5.1.5. Tagga material och resurser

6.5.1.6. Följa material och resurser

6.5.1. Kunna hålla koll på vad som är aktuellt i ämnet

6.5.2. Stöd för att använda aktuellt ämnesinne-
håll i undervisningen

6.5. Vill ha ett aktuellt ämnesinnehåll i 
undervisningen

6.6.1. Kunna kommentera sina egna kursmoment

6.6.2. Enkelt kunna definiera noteringar som 
positiva, negativa eller andra typer

6.6.3. Automatisk klassificering av noteringarna

6.6.4. Enkelt samla ihop gjorda noteringar

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

6.7.1. En global klassificering av kurser och delar av kurser

6.7.2. Automatiskt visa tidigare, relaterade eller liknande kurser

6.7.3. Söka efter kurser utifrån specifika kriterier
6.7. Behöver titta på tidigare eller liknande kurser

6.8.1. Koppla kommunikationsaktiviteter till olika kursmoment

6.8.2.1. Hantera öppna lärresurser (OER)6.8.2. Skapa exempelbank (kunna taggas)

6.8.3. Återanvända kurskomponenter

6.8.4. Paketera en kurs (kursmål, modul, 
moment och komponenter)

6.8.5. Möjlighet att tidsinställa publicering av 
material/övningar/aktiviteter, meddelan-
den, öppning av diskussion etc

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

6.9.1.1. Informera alla 

6.9.1.2. FAQ

6.9.1.3. Personligt tilltal

6.9.1. Möjlighet att styra och samla information 
och kommunikation till ett ställe

6.9.2.1. Hantera frågor/dialog med studenter i 
realtid i andra lokaler eller på distans

6.9.2. Möjlighet att undervisa stora grupper i 
flera lokaler samtidigt

6.9.3.1.1 Slumpa

6.9.3.1.2 Geografisk placering

6.9.3.1.3 Kunskapsnivå

6.9.3.1.4 Inriktning

6.9.3.1.5 Antal grupper

6.9.3.1.6 Storlek

6.9.3.1. Definiera kriterier för hur grupperna ska skapas

6.9.3.2.1 Koppla ihop grupper (att ge peer-reviw på varann t.ex.)

6.9.3.2.2 Bedöma gruppers arbete

6.9.3.2.3 Sätta betyg/poäng på arbete

6.9.3.2. Kunna administrera relationen mellan 
indelade grupper, t.ex. för peer-review, 
opponering eller rättning av uppgifter

6.9.3. Automatiskt dela upp i grupper

6.9.4. Flera lärare ska kunna dela på att 
undervisa på samma kurs

6.9. Behöver hantera stora studentgrupper

6.10.1.1. Enskild student

6.10.1.2. Gruppnivå

6.10.1.3. Kursnivå

6.10.1. Översiktlig presentation över hur studenter 
ligger till för att snabbt identifiera vilka 
åtgärder och stimulans som kan hjälpa 
studenter fullfölja eller lyfta sig i studierna

6.10.2.1. Loggning 

6.10.2.2. Bank av tidigare förslag och åtgärder med 
koppling mellan kursmoment och 
studentens nivå på progression

6.10.2. Möjlighet att vidta eller föreslå åtgärder

6.10.3. Möjlighet att göra egna noteringar

6.10. Behöver stämma av studenternas 
studieprogression

6.11.1. Plattformsoberoende återkoppling (dator, 
plattor, mobiler och smartboards mm)

6.11.2. Återkoppling anpassad till olika plattformars 
förutsättningar och användningssammanhang

6.11.3. Möjlighet att ge återkoppling direkt från 
den kontext/sammanhang där 
återkopplingen är relevant

6.11.4. Automatiskt kopplad/infogad information i 
meddelandet/åtgärden om student, kurs, moment 
eller annat relevant för situationen

6.11.5. Tidsinställa tillfälle när återkoppling ska ges

6.11.6.1. Sortering eller gruppera efter kategori
6.11.6. Historik/överblick över återkoppling per 

student, kurs, moment etc 

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

6.12.1. Möjligt att modifiera eller återanvända 
tidigare examinationsuppgifter

6.12.2.1. Bank
6.12.2. Möjligt att använda andra lärares 

examinationsuppgifter

6.12. Behöver utforma examinationsuppgifter i förväg 

6.13.1. Bank av feedback på tidigare tentauppgifter

6.13.2. Möjlighet till kontextuell återkoppling

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

6.14.1. Stöd för automatiserad sammanställning 
av kursvärdering

6.14.2. Möjlighet att återanvända tidigare frågor
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

7.1.1. Tillgång till litteraturlista i så god tid att de 
hinner skaffa litteraturen

7.1.2. Tillgång till kompletterande resurser till litteraturen

7.1.3. Tillgång till schema för kursen

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

7.2.1.1. Kunna se när och var undervisningen är

7.2.1.2. Ha tillgång till undervisningsmaterial

7.2.1.3. Ha tillgång till lärarens anteckningar 
kopplat till materialet som visades 

7.2.1.4. Ha tillgång till kontextanknutna referenser, 
t ex litteraturhänvisningar eller andra källor

7.2.1.5. Kunna koppla egna anteckningar till 
specifikt material i undervisningen

7.2.1. Kan användas vid undervisningstillfällen av olika slag
7.2. Behöver vägledning för att kunna 

strukturera fortsatta studier och veta vad 
de ska fördjupa sig i

7.3.1. Föreläsningar ska spelas in

7.3.2. Kunna visa inspelade föreläsningar

7.3.3. Möjligt att göra anteckningar kopplat till inspelningen

7.3.4. Möjlighet att kommunicera med andra 
(lärare och studenter) kring specifika 
avsnitt i föreläsningen

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

7.4.1. Gör det möjligt att "validera" klassens 
grupper (t ex storlek och deltagare

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

7.5.1.1. Möjligt att namnge gruppen

7.5.1.2.1 Möjligt att hitta deltagare utifrån olika kriterier 7.5.1.2. Möjligt att administrera gruppdeltagare 

7.5.1.3. Möjlighet att administrera deltagares 
behörighet i gruppen

7.5.1. Möjligt att skapa egna grupper

7.5.2. Möjligt att ta bort grupper en är administratör för

7.5.3. Möjlighet att hitta grupper utifrån olika kriterier

7.5. Vill kunna använda egna grupper för 
samarbete och samvaro

7.6.1. Plattformsoberoende samarbete och 
kommunikation (dator, plattor, mobiler och 
smartboards mm)

7.6.2. Samarbete och kommunikation anpassat till 
olika plattformars förutsättningar och 
användningssammanhang

7.6.3. Ska kunna se och sätta behörighet för 
diskussioner och resurser de delar

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

7.7.1. Möjligt att skapa information inifrån systemet

7.7.2.1. bilder av undervisningsanteckningar 7.7.2. Möjligt att ladda upp dokument/filer

7.7.3. Möjligt att associera information/
dokument/filer med t ex kursmoment

7.7.4. Möjligt att kunna titta på information och 
uppladdade dokument/filer

7.7.5. Möjligt att kunna ladda ner dokument/filer

7.7.6. Möjlighet att exportera information till andra format

7.7.7. Möjlighet att skriva ut information och dokument/filer

7.7.8. Möjlighet att välja vem/vilka som har tillgång 
till skapad information/dokument/filer

7.7. Vill kunna dela information och dokument/filer

7.8.1. Delad editor (typ Google Docs) 7.8. Vill kunna arbeta gemensamt i samma 
dokument/material

7.9.1.  Stöd för "flipped classroom" (typ "Scalable 
learning") för att få tid till diskussion 7.9. Vill föra en reflekterande dialog med läraren

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

7.11.1.1. Ändra enstaka ord/stavningar

7.11.1.2. Flytta hela textstycken
7.11.1. Möjligt att ändra i examinationssvar (innan 

examinationen lämnats in)
7.11. Vill enkelt kunna ändra i sina examineran-

de uppgifter när de arbetar med dem

7.12.1. Behöver kunna "tagga" ett svar med olika 
status (klar/inte klar/se över) under det att 
en arbetar med examinationen

7.12.2. Presentera en överblick över frågor och 
status på svar i examinationen

7.12.3. Möjligt att direkt kunna komma till en 
specifik fråga från överblicksvyn

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

7.13.1. Möjlighet att göra en sökning i svaret

7.13.2. Kunna markera avsnitt i svaret (för vidare bearbetning)

7.13.3.1. TTS (Text-to-speech) 7.13.3. Möjlighet att få svaret uppläst
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

8.1.1. Möjligt att välja när

8.1.2. Möjligt att välja var

8.1.3.1.1 Lärarkompetens att utveckla varierade 
läraktiviteter som möter olika lärstilar

8.1.3.1. Varierande läraktiviteter 8.1.3. Möjligt att välja hur 
8.1. Vill kunna välja studiesätt själva 

8.2.1. Tips om närbesläktade kurser

8.2.2. "Andra som har gått den här kursen har också gått..."

8.2.3. Ge kursförslag baserat på studieresultat 
och/eller andra aktiviteter 

8.2.4. Tipsa om kurser med lediga studieplatser

8.2. Vill hitta andra enstaka kurser att anmäla sig till

8.3.1. Information om kursmål ska vara möjliga 
att hitta på kurssidan

8.3.2. Information om examinationskrav ska vara 
möjliga att hitta på kurssidan

8.3.3. Se betygskriterier kopplat till enskilda kursmoment

8.3. Vill ha information om kursmål och vad 
som krävs för att klara kursen

8.4.1. Tillgång till streamade föreläsningar i 
realtid och i efterhand

8.4. Vill kunna delta i föreläsningar på distans eller se dem i 
efterhand för att anpassa till egna önskemål

8.5.1. Automaträttade T&Q
8.5. Vill hellre göra fler och mindre examineran-

de uppgifter än en stor tenta i slutet av 
kursen för att kontinuerligt se hur de ligger till

8.6. Vill kunna bestämma om, när och var de 
ska göra kursvärderingen

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

9.1.1.1. SISU

9.1.1.2. Ladok

9.1.1.3. TimeEdit

9.1.1.4. VFU-portalen

9.1.1.5. SU-webben

9.1.1.6. Regelboken

9.1.1.7. Studievägledning

9.1.1.8. etc.

9.1.1. Tillgång till all nödvändig information
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

9.5.1.1. Tydligt vem som ansvarar för olika 
informationskällor

9.5.1. Tillgång till korrekt information, endast en 
informationskälla, som kan visas i flera 
olika sammanhang och plattformar

9.5.2. (Universitets-)gemensamma processer

9.5. Behöver ordning och reda

9.6. Ska boka lokaler och samordna 
schemaförslag från lärarna

9.7.1. Kunna lägga upp och tagga information

9.7.2.1. Så långt som möjligt importeras 
kursinformation automatiskt till systemet

9.7.2.2. Det ska vara enkelt att manuellt lägga in 
kursinformation på kurssidan

9.7.2.3. Det ska vara enkelt att kontrollera att 
kursmål finns tillgängliga på kurssidan

9.7.2.4. Det ska vara enkelt att kontrollera att litteratur- och 
resurslista finns tillgängliga på kurssidan

9.7.2.5. Schema importeras automatiskt

9.7.2.6. Det ska vara enkelt att kontrollera att 
schema finns tillgängliga på kurssida

9.7.2. Kurs

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

9.8.1. Automatisk import av registrerade 
studenter från Ladok

9.8.2. Det ska vara enkelt att jämföra antagna 
studenter kontra registrerade studenter

9.8.3. Det ska vara enkelt att manuellt lägga till 
ytterligare deltagare (studenter och lärare)

9.8. Ska hantera registrering, omregistrering 
och reservplatser

9.9.1.1. Import från Excel

9.9.1.2. Import från textfil

9.9.1.3. Import från extern databas

9.9.1. Det ska vara enkelt att lägga till stora 
grupper av deltagare

9.9.2. Det ska vara enkelt att manuellt lägga till 
enstaka deltagare

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

9.10.1. Förändringar i information och system ska 
vara tydligt markerade

9.10.2. Automatiska notifieringar (t ex i form av e-
post, sms etc) i olika nivåer och till olika 
användargrupper

9.10.3. Det ska vara enkelt att manuellt trigga 
notifieringar till olika användargrupper

9.10. Ska informera deltagare om förändringar i 
information och system

9.11. Ska administrera framställning och 
distribution av kompendier

9.12.1. Se vem som laddat upp

9.12.2. Se vad som är förändrat/nytt

9.12.3. Notifiering om förändrat/nytt material

9.12.4. Enkelt kunna dela och kommunicera kring 
material inom systemet utan att det är 
synligt för studenter. 

9.12. Ska ibland lägga upp kursmaterial på kurssida

9.13.1. Busenkelt att göra gruppindelning.

9.13.2. Kunna koppla gruppindelning till 
kursmoment/verktyg.

9.13.3. Olika typer av gruppindelningar.

9.13.4. Studenter skall själva kunna välja grupp.

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

9.14.1. Lätt att skapa valbara kursmoment.

9.14.2.1. Kunna editera namnsatta kursmoment. 9.14.2. Lätt kunna namnge valbara kursmoment.

9.14.3. Lätt att få överblick.

9.14.4.1. Kunna editera tidsättningen. 9.14.4. Kunna tidsätta valbara kursmoment.

9.14.5. Kunna skapa manuella och automatiserade notifieringar.

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

9.15.1. Mycket enkelt att lägga upp tentamenstillfällen 9.15. Ska lägga upp tentamenstillfällen i Ladok

9.16.1. Boka tentavakter 9.16. Ska hantera administration i samband 
med examinationstillfälle 

9.17.1. Mycket enkelt att rapportera betyg 9.17. Ska rapportera betyg till Ladok

9.18.1.1. Automatisk arkivering 9.18.1. Stöd för att arkivera 9.18. Ska arkivera examination och 
underlag för betygssättning

9.19.1. Möjlighet att schemalägga/tidsinställa 
arbetsflödet för kursvärderingsprocessen

9.19.2.1. Kursnamn

9.19.2.2. Kurskod

9.19.2.3. Kurstillfälle

9.19.2.4. Lärare

9.19.2.5. Kursdeltagare/respondenter

9.19.2. Automatiskt genererad kursvärderingsen-
kät på delkurser och kurser

9.19.3. Automatgenereradt utskick av kursvärde-
ringsenkät till respondentlista

9.19. Ska administrera kursvärderingar 

9.20.1. Automatiskt publicera resultat för studenterna 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.

10.1.1. Plattformsoberoende kommunikationslös-
ning, (utnyttja t.ex. en apps specifika 
egenskaper snarare än direktöversätta en 
funktion från webb till annan enhet.)

10.1. Vill kommunicera oberoende av tid och 
plats, men (och?) utifrån sina egna villkor 

10.2.1. Obligatoriska institutionsaktiviteter där 
läraren involveras i att resonera och 
reflektera över sin pedagogik 

10.2.2.1. Enkelt eller automatiskt

10.2.2.2. Begripligt

10.2.2.3. Inspirerande

10.2.2. Något som involverar läraren i aktivitet 
som väcker reflektion, typ

10.2. Ska bli inspirerad att utveckla och 
reflektera över sin pedagogik

10.3.1. Enkelt att uppdatera material

10.3.2. Flagga ofärdiga delar (för att veta vad som 
behöver kompletteras)

10.3. Vill uppdatera kunskapsstoffet inför kursstart

10.4.1.1. Automatisk inhämtning av lärandemål

10.4.1.2. Skapa något som verkligen stödjer läraren i sin process 
så att en känner att det här tillför något, och samtidigt 
upplevs flexibelt och inte tvingande. (Det går inte att 
spara om man inte kopplat kursmomenten till 
lärandemålen)

10.4.1.3. Enkelt att ändra i kopplingarna mellan 
lärandemål och kursmoment

10.4.1.4. Skapa överblick, tydligt se vilka lärandemål som täcks 
in av kursmomenten och vilka som saknas 

10.4.1. Lärandemål kopplas till kursmoment så att 
det tydligt framgår  vad studenterna 
behöver göra för att nå målen. 

10.4.2. Kunna koppla betygskriterierna till 
kursmoment, så att studenterna ser 
vilka kriterier som gäller för 
respektive kursmoment 

10.4.3.1. Textanalysera lärandemålen för att ta fram 
förslag på undervisningsformer-/aktiviteter 
som stödjer studenterna att nå lärandemålen

10.4.3.2. "Är du verkligen säker på att du vill ha en föreläsning"

10.4.3.3. Ge förslag på aktiviteter inom ramen för 
föreläsningsformen

10.4.3. Ge förslag på undervisningsformer/-
aktiviteter som kan vara lämpliga för att 
stödja studenterna att nå lärandemålen

10.4.4. Planeringsvy ska utgå från lärandemålen

10.4. Ska planera för en reflekterande och 
kunskapssökande lärsituation

10.5.1.1. Smartboard
10.5.1. Föreläsningspresentationer kan göras 

inifrån (eller med hjälp av) systemet
10.5. Vill förbereda undervisningen, uppdatera 

såväl innehåll som presentation 

10.6.1.1. Strukturerat 10.6.1. Möjligt att lägga upp filmade föreläsningar

10.6.2. Möjligt att lägga ut föreläsningspresentationer
10.6. Vill förmedla kunskap till sin publik 

10.7.1. Uppmuntras/inspireras att formulera 
instuderingsfrågor, reflektionsuppgifter etc.

10.7.2. Studenter ska kunna diskutera, ställa 
frågor om, dela, "gilla" alla innehållskom-
ponenter (föreläsning, kursmaterial, ppt 
mm.) som läraren lägger upp

10.7. Ska ge förutsättningar för studenternas 
egna reflektioner och kunskapssökande

10.8.1. Möjligt att videokonferera (typ Skype, 
Lync, Adobe connect) inom systemet 10.8. Vill återkoppla ansikte mot ansikte

10.9.1. T&Q 10.9. Vill kontrollera att studenterna lärt sig 
kunskapsstoffet

10.10.1. Automaträttande examinationsuppgifter

10.10.2. Möjlighet att rätta samma fråga i samtliga 
examinationer (rätta alla fråga 1 samtidigt)

10.10. Vill ha en förenklad rättningsprocess

10.11. Vill utforma egna kursvärderingsfrågor

10.12.1.1. Institutionsnivå

10.12.1.2. Publikt

10.12.1.3. Enskild individ

10.12.1.4. Kursnivå

10.12.1. Möjlighet att dela resultat 10.12. Vill visa/dela kursvärderingsresultatet för 
att visa hur uppskattad kursen varit

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

12.1. Behöver kursutvärderingsresultat för att 
utveckla institutionens kursutbud 

12.2.1. Kursnivå

12.2.2. Programnivå

12.2. Översiktlig presentation över hur kurser/
program ligger till för att snabbt identifiera 
vilka åtgärder som kan hjälpa studenter 
fullfölja studierna

12. Utbildningsledare/Programan-
svarig/Studierektor

13.1.1. Stöd för kurskontextuell informationsspridning. 13.1. Behöver göra SUBs undervisning mer 
känd, synlig och lättillgänglig.

13.2. Vill ge bra service till studenter, 
doktorander, forskare och lärare.

13.3. Vill utveckla servicen.

13.4. Ska administrera bokningar (kurser, handledning).

13.5.1. Stöd för att skapa och uppdatera kursmaterial 
(eget eller andra lärare på SUB:s material). 13.5. Behöver förbereda undervisning.

13.6.1. Möjlighet att dela all kursinformation med kollegor.

13.6.2.1. Editering och versionshantering. 13.6.2. Lätt åtkomst till kollegors kursmaterial och kursupplägg.

13.6.3. Lätt hitta information om kurstillfälle och kursdeltagare.

13.6. Ska kunna hoppa in och hålla alla SUB:s 
kurser om en kollega får förhinder.

13.7.1. Stöd för att skapa kollegiala gemenskaper. 

13.7.2. Stöd för flipped classroom.

13.7.3. Stöd för webbkurser.

13.7. Vill utveckla undervisning och pedagogik 
(flipped classroom).

13.8.1. Stöd för kommunikation med universitetets lärare. 13.8. Vill ha närmare samarbete med lärarna. 

13.9.1.1. En "tittroll". 13.9.1. Tillgång till alla kurser. 13.9. Behöver ha lätt åtkomst till institutionernas 
kurser och kursplanering.

13.10.1. Möjlighet att lägga upp filmer.

13.10.2. Möjlighet till dialog med kursdeltagare.
13.10. Ska tillhandahålla kurser.

13.11.1. Möjlighet till dialog med doktorander. 13.11. Ska ge handledning till doktorander.

13.12. Ska ta fram undervisningsstatistik för SUB:s kurser.

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


