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Instruktion för ny kurs samt 
redigering av kurs i BILDA 
Sammanfattning 

Instruktionen avser skapande av förslag på ny kurs samt redigering av befintlig 
kursplan, vilket inkluderar svensk och engelsk kursplan samt IUAE-matris.   
 
Lärare har behörighet att redigera i vissa flikar, men har möjlighet att titta i alla 
flikar. För att se hur kursplanen ser ut i sin helhet kan du titta i 
studieinformationssidorna på webben.  Gå in på sidan https://liu.se/studieinfo-
internal där kurser lämpligast söks ut via kurskod. 
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1 Logga in i BILDA 

• Öppna webbläsaren Chrome (eller motsvarande) och skriv in adressen 
”bilda.liu.se”. 

• Logga in med LiU-ID som anställd 
 
 
Välj ”Kurser” enligt bilden nedan. 
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2 Instruktion för skapande av förslag på ny kurs i 
BILDA inför 2019 

Efter inloggning och val av ”Kurser” 
Sök fram en exempelkurs version 2019 TATAXXX1 eller en annan kurs från ditt 
ämnesområde du skulle vilja ha som bas. 
 
Klicka på de tre prickarna och välj ”KOPIERA” 
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Byt Kurskod från ”Temporär” till ”Förslag” och välj ny kurskod med ÅTTA tecken  

 

 
 
Klicka på ”Skapa” 
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2.1 Fliken Grundinformation 

Kopierades en kurs med version tidigare än 2019, bocka ur ruta ”klar”. 
 

På fliken grundinformation, fyll i 

• Institution   (välj din institution) 
• Utbildningsnivå  (Förutbildning = asien- och basår, Grundnivå, 

Avancerad) 
• Fördjupningsnivå (Grundnivå = G1X, G2X, Avancerad = A1X) 
• Kursnamn (Sve)  
• Kursnamn (Eng) 
• Högskolepoäng 
• Beslutande organ (välj den programnämnd du tror ska äga kursen) 
• Betygsskala  Fakultetsstandard 
• Betyg   U,G eller U,3,4,5 
• Huvudområde  Välj ett eller flera som du anser kursen ska ha 

 
 

 

 
Klicka på ”Spara” 
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2.2 Fliken Kursplan 

Kopierades en kurs med version tidigare än 2019, bocka ur ruta ”klar”. 
 

Fyll i  Kursinformation 

• Lärandemål      På svenska och engelska 
• Kursinnehåll     På svenska och engelska 
• Undervisnings- och arbetsformer  På svenska och engelska 
• Rekommenderade förkunskaper  På svenska och engelska 
• Examination – används ej, finns under egen flik  
• Studierektor      
• Kurslitteratur – används ej, finns under egen flik 

 
Fyll i Utbildningstid 

Välj typ ”-” och gör din bästa gissning på antalet schemalagda timmar som 
kursen kommer att ha. 

 
Klicka på ”Spara” 
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2.3 Fliken Kurslitteratur 

Kopierades en kurs med version tidigare än 2019, bocka ur ruta ”klar”. 

Lägg till bok via sökfunktionen eller välj att skriva in den (eller annan typ av 
litteratur) manuellt under  ”Övrig kurslitteratur” - > Övrig information 

Klicka på ”Spara” 
 

2.4 Fliken Examination 

Denna flik går inte att fylla i, informationen anges istället i formuläret som skickas 
in. 

 

2.5 Fliken Organisation 

Används ej i nuläget. 
 

2.6 Fliken IUAE 

Kopierades en kurs med version tidigare än 2019, bocka ur ruta ”klar”. 
 

Fyll IUAE. 
Klicka på ”Spara” 
 
 
Nu finns kursen i Bilda och kurskoden på denna nya kurs anges i formuläret som 
skickas in. 
Kursplanen i externt format: https://liu.se/studieinfo-
internal/programkurs/tataxxx1 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://liu.se/studieinfo-internal/programkurs/tataxxx1
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3 Instruktion för redigering av kursplaner i BILDA 
inför 2019 

Efter inloggning och val av ”Kurser” 
 

• Skriv in kurskoden för den kurs du önskar redigera i sökfältet (fritextfält), se 
bild nedan.  

• Välj därefter kursversion 2019 (det ska vara en bock efter årtalet). Klicka 
utanför rutan för att den ska stängas. 

• Tryck ”Sök”.  
 
 

 
  

• Klicka på de tre punkterna (framför kurskod, se gulmarkering i bild nedan) 
och välj ”Öppna”. 
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3.1 Fliken Kursplan 

 
Kursen öppnas i fliken ”Grundinformation”.  
• Skifta till fliken ”Kursplan” (gulmarkerad enligt nedan).  
• Klicka på rubriken ”Kursinformation”.  Du öppnar denna del genom att 

klicka på pilen.  
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För att göra en ändring i ett fält, klicka i respektive fält så öppnar sig ett 
redigeringsfönster. Observera att det finns ett redigeringsfönster för den svenska 
kursplanen och ett för den engelska kursplanen. Du växlar mellan svenska resp 
engelska genom att markera respektive flik. Avsluta med att trycka på Ok. 
 

 

 
 
Följande fält under Kursinformation används inte: 

• Examination: används ej av TekFak, fältet ska vara tomt. Hanteras i separat 
flik. 

• Kursansvarig: används ej av TekFak i detta sammanhang, fältet ska vara 
tomt. 

• Kurslitteratur: Fältet ska vara tomt (används inte av TekFak). Hanteras i 
separat flik. 

 
  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSKANSLIET 
UTBILDNINGSLEDARNA 

Instruktion för ny kurs samt redigering av 
kurs i BILDA 

Version 4 
 

11(18) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utbildningstid 

 
Här läggs fördelningen mellan olika typer av undervisning, t.ex. laboration, 
seminarium eller föreläsning, in.  

 
o Alt 1) Fyll i fördelningen mellan olika typer av undervisning. Vid 

behov lägger du till ett fält för varje typ (använd knappen ”Lägg till 
undervisningsform”). Tillsammans ska de olika fälten summera till 
motsvarande fält ”Prel. schemalagd tid” i studieinfo 2019. 

o Alt 2) Du är inte säker på fördelningen mellan de olika typerna av 
undervisning. Se till att ha endast ett fält och välj ”Ospecificerat” 
(ligger långt ned i listan). Om det redan ligger flera fält, ta bort alla 
fält utom ett (du kastar ett fält med soptunnan).  
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Övrig information 
 

 

o Om det finns påbyggnadskurser till kursen så ska dessa ligga här. 
Obs! Ska läggas in  både i den svenska och engelska kursplanen! På 
engelska fliken ska det stå ”Supplementary courses:” Välj 
Teckenformat ”Rubrik 3” för ”Påbyggnadskurser” resp 
”Supplementary courses”.  

o Om det inte finns påbyggnadskurser lämnas fältet tomt.  
o Markera krysset ”Använd fast text”, gulmarkerat i bilden nedan. 

Texten finns endast på svenska.  
 

 

 
• Markera kursen som ”Klar” (kryssrutan finns högst upp på sidan, se 

gulmarkering nedan). 
• Tryck ”Spara” (om du ska fortsätta jobba med kursen nu) alt ”Spara och 

stäng” om du är klar med kursen för den här gången. 
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3.2 Fliken Kurslitteratur  

 
• Välj relevant litteraturtyp (Böcker, Artiklar, Webbsidor, Kompendier, Övrig 

kurslitteratur) och öppna respektive fält med pilen. Klicka på ”Lägg till”.  
• För kurslitteratur inskrivet som t.ex. ”Utdelat material, forskningsartiklar, 

översiktsartiklar. Egen informationssökning.” och som inte passar under 
någon specifik kategori, använd litteraturtypen ”Övrig kurslitteratur”. 

• Det går att använda sökfunktionen för att hitta en bok/artikel. Då läggs all 
information in i rätt fält automatiskt. Annars, se steg nedan.   

o Välj relevant kategori i fältet ”Lägg till i kategori” 
(Böcker/Artiklar/Webbsidor/Kompendier). 

o Skriv in författare och/eller titel och tryck ”Sök”.  
o Leta upp boken/artikeln i listan och tryck ”Lägg till”. 

• Markera fliken som ”Klar” (kryssrutan finns högst upp på sidan). 
• Tryck ”Spara” (om du ska fortsätta jobba med kursen nu) alt ”Spara och 

stäng” om du är klar med kursen för den här gången. 
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3.3 Fliken Examination 

Examinationsmoment kan ej ändras. Meddela berörd nämnd/utbildningsledare om 
förändringar av examination (eller om något ser felaktigt ut,  hanteras på samma 
sätt som tidigare). 
 

3.4 Fliken Organisation 

Används ej i nuläget. 
 

3.5 Fliken IUAE  

 
Examinationskod: om dessa saknas, välj examinationsmoment för de aktuella 
punkterna i rullistan enligt bild nedan.  
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Kommentarer: Fyll i och/eller justera i kommentarsfältet till respektive punkt i 
matrisen.  
Tryck ”Spara” (om du ska fortsätta jobba med kursen nu) alt ”Spara och stäng” om 
du är klar med kursen för den här gången. 
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Bilaga 1 Rensa webbhistorik 

 
I Chrome gör du så här: 
 

1. Tryck på de små prickarna uppe i högra hörnet och välj Historik 

 

 
2. Tryck på knappen Rensa webbinformation och välj nedanstående kryssrutor 

samt avsluta med att trycka på Rensa data: 

 

 
3. Stäng webbläsaren helt och starta den igen.  
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4. Logga in i BILDA och tryck sedan ctrl+shift+r  och håll nere dem samtidigt. 
BILDA laddas då om och du får bekräfta att du vill lämna sidan så att den 
hämtas om. 
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Bilaga 2 Support 

 
Vid problem med BILDA: 

• testa att logga ut ur Chrome och logga in i BILDA igen 
• och/eller rensa webbhistoriken (se Bilaga – sist i dokumentet) 
• om det ändå inte fungerar, lämna kursen och återvänd till den vid ett annat 

tillfälle 
• vid bestående problem, kontakta support enligt nedan 

 
Om meddelande om att någon annan är inne och redigerar kursen – stäng den och 
återkom till den senare. 
 
Observera att support finns endast tillgänglig under kontorstid (gäller både 
teknisk support och innehållsfrågor). 
 
För teknisk support (t.ex. felmeddelande, omstart av system):  
Mail bilda@uf.liu.se 
 
För innehållsfrågor kontaktar man respektive utbildningsledare: 
Lennart Hågeryd (MD) lennart.hageryd@liu.se 
Karin Karltorp (IL) karin.karltorp@liu.se 
Tea Nygren (DM) tea.nygren@liu.se 
Torun Berlind (EF) torun.berlind@liu.se 
Kia Ölvander (KB) kia.olvander@liu.se 
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