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Logga in och logga ut  

Logga in: 

För att komma in i Selma använder du ditt Umu-ID. Lägg till inloggning finns på flera ställen på 

Umu:s intranät, t.ex. här: 

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Selma.aspx 

 

men du kan också använda denna länk: Selma 

 

På inloggningssidan anger du ditt Umu-ID som användarnamn och ditt Umu-ID:s 

lösenord som lösenord. 

 
 

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Selma.aspx
https://admin.selma7.its.uu.se/selma2-umu/
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Logga ut: 

För att logga ut skall du både logga ur Selma och ur CAS. Detta är mycket viktigt för om du inte 

gör det och datorn är olåst, så kan vem som helst komma in i de centrala system som du har 

behörighet att arbeta i och som är kopplade till CAS. Du stänger ned CAS antingen genom att 

välja logga ut, eller genom att stänga ned webbfönstret. 

 

Klicka ”Logga ut”. 

Och därefter ”Logga ut ur CAS”. 
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Söka fram kursplan 
 

Byt institution så att du är inloggad på den som är aktuell (gäller om du är behörig till flera 

institutioner). 

 
 Klicka sedan på ”Kursplan” i menyraden.  

 
Det finns olika sökalternativ för att söka fram en kursplan eller en grupp av kursplaner. Du kan 

välja att söka på SCB-ämne eller utifrån den/de aktuella kursplanernas status. Du kan även söka 
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på hela eller delar av kurskoden eller benämningen. Det spelar ingen roll om du skriver med 

gemener eller versaler. Genom att klicka på knappen ”Sök” får du fram en resultatlista med 

följande information: 

 

 
Kurskod – unik för respektive kurs 

Benämning - kursens svenska benämning 

Hp - kursens omfattning i högskolepoäng 

Utb.nivå – förutbildning, grundnivå eller avancerad nivå 

Beslutsdatum – datum för beslut 

Status  

• 1. Basdata under arbete 

• 2. Basdata låst  

• 3. Beskrivande delar påbörjade (kursen finns i Ladok) 

• 4. Klar för beslut 

• 5. Inrättad  

• 6. Under revidering 

• 7. Reviderad 

Uppdaterad - uppgift om när kursplanen senast uppdaterades i Selma. 

Ikonen  - indikerar litteraturlistans status 

Moduler – status för kursens moduler 

 
Öppna  - Med länken ”Öppna” öppnar du arbetsytan för kursplanen och kommer då in under 

rubriken ”Allmänt” i utbildningsdatabasen. Om kursplanen är fastställd kan du bara titta på 

vilken information som matats in. 

Granska arbetskopia - Klicka på ”Granska arbetskopia” och för att granska en arbetskopia av 

kursplanen. 

Granska gällande - Klicka på ”Granska gällande” för att granska gällande kursplan. 
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Inläggning av ny kursplan i Selma 
 

Läs igenom Regelverket för grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet innan du påbörjar 

arbetet med att skapa en ny kursplan. Framförallt är dokumentet ”Regler för kursplaner och 

kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå” styrande för arbetet med kursplaner. 

 

Det finns två sätt att skapa en ny kursplan i Selma: 

”Skapa kurs” eller ”Skapa efter förlaga”.  

 
Vill du utgå från en tom mall använder du valet ”Skapa kurs” medan valet ”'Skapa efter förlaga” 

innebär att en kopia av en gammal kurs används som mall för den nya kursen. Då du valt sätt är 

första steget i din process att skapa basdata. Det består av viktiga bärande uppgifter för kursen, 

såsom benämning och kurskod.  

 

Fliken ”1. Basdata” om du väljer ”Skapa kursplan”. 

 

Detta avsnitt beskriver hur du går tillväga då du valt ”Skapa kursplan” Har du valt ”Skapa efter 

förlaga” så beskrivs tillvägagångssättet efter detta avsnitt. 

 

1. Klicka på fliken ”Kursplan” i menyraden.  

2. Klicka på knappen ”Skapa kursplan”. 

Fliken ”Basdata” öppnas för inmatning av uppgifter. Detta är första steget i skapandet av 

kursplanen. Obligatoriska fält i fliken ”1. Basdata” är markerade med * 
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3. Välj ”Utbildningsform”, vanligtvis ”Högskoleutbildning, 2007 års studieordning”. 

 
4. Fyll i kursens benämning på svenska och engelska. Tänk efter vid namnvalet då 

kursnamnet följer studenten från utannonsering i utbildningskatalogen till 

examensbeviset. Namnet bör således fungera i alla sammanhang. 

 
5. Välj de tre första tecknen för kurskoden i valfältet. Skriv eget förslag på de resterande tre 

tecknen. Lämnas fältet tomt genererar Selma automatiskt resten av koden. 

 
6. Fyll i antal poäng (minst 0.1). Sedan den 1:a juli 2007 används endast poängtypen 

högskolepoäng för samtliga nya kurser. 

 
7. Välj betygsskala 

 



Selma manual kursplan 

Gäller från 2021-02-16 

 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen Sida 
9 

 
Version 2.0  

8. Utbildningsområde läggs in av Studentcentrum/Ladokgruppen. 

 
9. Välj utbildningsnivå. 

 
10. Välj studienivå (sökandewebben) 

 
11. Fyll i aktuella värden avseende huvudområde och successiv fördjupning 
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12. Välj SCB-ämnesgrupp/ämne. 

 
13. För att gå vidare i arbetet måste du spara basdatat i detta läge. 

 
→Spara basdata 

Du får meddelande om att kursen skapats. 
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När du är klar med basdatat och vill gå vidare till de beskrivande fälten klickar du på ”Lås 

basdata”.  

 
Svara ”OK” på frågan i dialogrutan som dyker upp. 

Du får nu ett meddelande om att kurskoden är bokad. Nu är det endast användare med högre 

behörighet som kan ändra i basdata. För eventuella ändringar kontakta 

Studentcentrum/Ladokgruppen. 

 
Först då basdatat har låsts kan du arbeta med uppgifterna som finns under de andra flikarna i 

kursplanen. Fyll i uppgifter i de övriga flikarna genom att förslagsvis börja under fliken ”2. 

Allmänt” (se nästa stycke). 
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Fliken ”1. Basdata” om du väljer ”Skapa efter förlaga” 

 

Detta avsnitt beskriver hur du går tillväga då du valt ”Skapa efter förlaga”. Har du valt ”Skapa 

kursplan” så beskrivs tillvägagångssättet i föregående avsnitt. 

 

1. Klicka på fliken ”Kursplan” i menyraden.  

2. Klicka på ”Skapa efter förlaga” i menyalternativen.  

3. Ange kurskod eller benämning för att söka ut den kurs du vill använda som förlaga. 

Klicka på ”Sök”. 

 
Sökresultatet visas i en lista. 

4.  Klicka på knappen ”Skapa kopia” vid den kursplan du önskar använda som mall.  

 
En kopia av vald kursplan skapas och du hamnar under fliken ”Basdata”. 

Basdatauppgifterna från den kopierade kursplanen är naturligtvis redan ifyllda. Från 

denna punkt och framåt är arbetsgången densamma som då du skapar en ny kurs utan 

mall. 

5. Ändra de uppgifter under fliken ”Basdata” som ska ändras och klicka på ”Spara basdata”. 

När du har sparat basdata första gången får du meddelandet ”Ny kurs skapad” och nya fält 

låses upp.  
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6. Kontrollera att de nya uppgifterna är riktiga och lägg till eventuella förändringar och 

tillägg. Spara dina ändringar i kursplanen genom att klicka på ”Spara basdata”. Så länge 

du bara har sparat kan du gå tillbaka och ändra i uppgifterna. 

7. När du är klar med basdata och vill gå vidare till de beskrivande fälten ska du välja ”Lås 

basdata”.  

 

OBS! Att välja ”Lås basdata” är ett definitivt kommando. Förvissa dig därför än en gång om att 

du fyllt i alla fält med de värden som ska gälla. Endast användare med högre behörighet kan 

ändra i basdata när ”Lås basdata” genomförts. För eventuella ändringar kontakta 

Studentcentrum/Ladokgruppen. 

 

Innan basdatat har låsts kan du inte arbeta med uppgifterna som finns under de andra flikarna i 

kursplanen. Har du använt en förlaga är de beskrivande fälten under de andra flikarna ifyllda med 

uppgifter från den kopierade kursplanen. Du kan nu ändra de fält som du vill ändra.  

Fliken ”2. Allmänt” 

 

Under rubriken ”2. Allmänt” arbetar du med uppgifter som inte är basdata men som skiljer sig 

från de rent beskrivande fälten. Här anger du vilken tidpunkt kursplanen börjar gälla och 

eventuella medverkande enheter Vidare anges behörigheten samt låsningen av behörigheten för 

kursen här.  

 

Här kan kursplanegodkännare markera att kursplanen är klar för beslut samt kan 

kursplaneansvarig lägga in datum för när kursplanen eller revidering av kursplanen har fastställts 

och vilken nämnd som har gjort detta. 

 

1. Se till att välja ”2. Allmänt” i menyraden. 
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2. Ange från vilket år och vecka kursplanen ska gälla under område ”Kursplan”.  

 
3. Under området ”Behörighet/förkunskapskrav*” väljer du antingen en behörighet bland de 

områdesbehörigheter som finns fördefinierade i drop down-listan eller om kursen har en 

särskild behörighet som ska beskrivas i text gör du det i fritextfälten. Du kan alltså inte 

använda både valfältet och fritextfältet.  
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4. → Klicka på ”Spara” när du har lagt in behörigheten. Detta låser upp ytterligare 

funktioner under denna flik. 

 
5. Under området ”Medverkande enheter” väljer du eventuell medverkande enhet. Om du 

anger medverkande enhet kommer användare med behörigheten ”Kursplaneansvarig” på 

den enheten att få tillgång till den kursplanen med möjlighet att lägga in fastställande 

datum och beslutande organ. 
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6. → Spara igen.  

 
7. Om du har påbörjat en revidering av kursplanen och vill kunna knyta kurstillfällen som 

ska visas publikt till denna, måste du, eller annan behörig person, låsa behörighetsfältet, 

genom att bocka i rutan ”Lås behörighet”. Görs inte detta kommer behörigheten från den 

senast fastställda kursplanen att visas för kurstillfället. 

 
→ Klicka i en bock och klicka sedan på ”Spara”.   
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Du får ett meddelande om att kursplanen är uppdaterad.  

 

Fliken ”3. Beskrivning”  

 

Under fliken ”3. Beskrivning” arbetar du med de beskrivande fälten för kursplanen. Fyll i 

textfälten enligt de styrande dokumenten i regelverket. 

  

• Noteringar  

• Mål (förväntade studieresultat)  

• Innehåll 

• Undervisning 

• Examination 

• Föreskrifter vid övergångar 

• Övriga föreskrifter 

 

Tips! Du kan gå direkt till ett textfält genom att klicka på länkarna: 

 
När allt är ifyllt så klickar du på ”Spara”.  

→Spara 
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Fliken ”4. Moduler” 

 

Under fliken ”4. Moduler” arbetar du med de moduler som används för att examinera kursen. 

Fliken ”4.Moduler” är uppdelad i två fält, ”Moduler” och ”Moduluppsättning”. I fältet 

”Moduluppsättning” anger du vilka moduler som ska gälla för kursen från och med en viss 

termin. Det får endast finnas en moduluppsättning per termin. I fältet ”Moduler” 

skapas/redigeras/visas de moduler som finns för kursen. 

 

Riktlinje: moduluppsättningens ”giltig från” ska vara framåt i tiden, dvs sätt ”giltig från” till den 

termin ni avser använda den på ett kurstillfälle. 

 

Arbetsgång för kurs som saknar moduler och moduluppsättningar 
Om kursen saknar modul(er) och moduluppsättning(ar) t.ex. för att det är en ny kurs så är 

förslaget på arbetsgång följande:  

 

1. Skapa den/de moduler som ska ingå i moduluppsättningen först i fältet ”Moduler”.  

OBS! Ska kursens moduluppsättning bara ha en modul vilken ska ge resultat på kursen 

vid rapportering på modul så måste modulen ha samma omfattning och betygsskala som 

kursen. 

2. Skapa moduluppsättningen i fältet ”Moduluppsättningar” och fyll den med de moduler 

som ska ingå. 

3. När moduluppsättningen är korrekt enligt underlag så kan den klarmarkeras vilket gör att 

den inte går ändra och den kommer att användas på kurstillfällen. 

 

Arbetsgång för kurs med befintliga moduler och moduluppsättningar 

Om kursen redan har modul(er) och moduluppsättning(ar) så är förslaget på arbetsgång följande: 

 

1. Skapa först moduluppsättningen under fältet ”Moduluppsättningar”. 

2. Fyll moduluppsättningen med den/de moduler som ska ingå. Saknas de moduler du 

behöver så skapar du dem under fältet ”Moduler” och lägger därefter till dem i 

moduluppsättningen. 

3. När moduluppsättningen är korrekt enligt underlag så kan den klarmarkeras vilket gör att 

den inte går ändra och den kommer att användas på kurstillfällen. 

 

Observera att det finns två stycken här nedan för att skapa moduluppsättning beroende på om 

kursen ska ha flera moduler i moduluppsättningen eller om kursen bara ska ha en modul som ger 

resultat på hela kursen vid rapportering av resultat på modulen.  
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Skapa ny modul 

1. Under fliken ”4.Moduler” klickar du på ”Skapa ny modul” i fältet ”Moduler”. Finns 

redan inlagda moduler för kursen visas de i en lista här. 

2. Fyll i modulkod, svensk och engelsk benämning, omfattning, betygsskala, om titel skall 

anges och termin som modulen är giltig från och med (ej bakåt i tiden utan från och med 

när den ska användas).  

OBS! Ska modulen användas för att ge resultat på kursen vid rapportering på modul så 

måste modulen ha samma omfattning och betygsskala som kursen. 

3. Tryck på knappen ”Spara”. Rutan stängs.  

Redigera en befintlig modul 

Moduler som ännu inte förts över till Ladok kan redigeras. 

1. Klicka på modulen i fältet ”Moduler”. En ruta för modulen öppnas.  

2. Gör ändringar. 

3. Tryck på knappen ”Spara”. Rutan stängs. 

Ta bort modul 

Klicka på soptunnan vid aktuell modul i fältet ”Moduler” för den modul som ska tas bort. 

Observera att det endast är möjligt att ta bort moduler som inte förts över till Ladok och 

dessutom inte ingår i någon moduluppsättning för kursen. 
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Skapa moduluppsättning 

Moduluppsättningen anger vilka moduler som används för att examinera kursen från och med en 

given tidpunkt och framledes. Moduluppsättningen gäller tills vidare. Moduluppsättningen är 

redigeringsbar fram till dess att den beslutats men den måste vara beslutad för att kunna användas 

på ett kurstillfälle. 

 

1. Tryck på ”Skapa ny moduluppsättning” i fältet ”Moduluppsättning”. 

2. Ange från vilket termin moduluppsättningen ska gälla. Klicka därefter på knappen 

”Skapa moduluppsättning”. 

3. Lägg till de moduler som ska ingå i aktuell moduluppsättning genom att bocka för dem 

i fältet ”Moduler”. Befintliga moduler för kursen visas i fältet ”Moduler”. Ska en ny 

modul skapas så skapar du den först, se ”Skapa ny modul”. Du tar bort en modul från 

moduluppsättningen genom att bock ur rutan i fältet ”Moduler”.  

4. När moduluppsättningen innehåller rätt moduler enligt underlag är den redo för 

klarmarkering. En klarmarkerad moduluppsättning är inte redigeringsbar så var säker 

på att den är korrekt innan du klarmarkerar den. 

 

Den klarmarkeras genom att klicka på knappen ”Klar” i moduluppsättningsfältet. En 

dialogruta öppnas där du får bekräfta/avbryta. När du trycker på ”OK” är 

moduluppsättningen beslutad och går inte ändra. 
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Skapa moduluppsättning med en modul som ger resultat på hel kurs 
(Resultat på kurs vid attestering av modul) 

När ett kurstillfälle för en kurs med den här typen av moduluppsättning förs över till Ladok 

markeras kursen med ”Resultat på kurs vid attestering av modul” i Ladok.  Det innebär att när 

man resultatrapporterar på modulen i Ladok så sätts också betyg på kursen. Man behöver alltså 

inte göra två attesteringar (en för modulen och därefter en på hela kursen). 

 

1) Skapa en moduluppsättning enligt punkt 1 och 2 under ”Skapa moduluppsättning” ovan.  

2) Bocka i rutan ”Betyg ges på hel kurs”. 

• Om det redan finns moduler som uppfyller villkoren för att kunna ge betyg på hel kurs 

(moduler med samma omfattning och betygsskala som kursen) visas dessa i fältet 

”Moduler” och är valbara med radioknappar.  

 

• Om det inte finns moduler som uppfyller villkoren finns det två sätt att skapa en sådan 

modul. Antingen: 

i) skapar du en modul i fältet ”Moduler” som uppfyller villkoren för att ge betyg på hel 

kurs vid rapportering på modul (modulen ska ha samma omfattning och betygsskala 

som kursen).  

 

eller 

ii) trycker på ”Spara” i moduluppsättningen. Selma skapar då en modul med samma 

benämning, antal poäng och betygsskala som kursen. Modulen är som default 

obligatorisk och ’Titel måste anges’ är som default inte vald. Observera att modulen 

nu visas i fältet ”Moduler” tillsammans med ev. andra moduler. Om defaultvärdena 

för modulen (i steg ii) inte är korrekta utan ska ändras så klickar du på modulen i 

fältet ”Moduler”. En ruta öppnas för modulen och du kan göra de ändringar du 

önskar. Tryck på ”Spara” då du gjort ändringarna. Rutan stängs. 
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3) Välj den modul som ska gälla för att ge betyg på hel kurs. Den läggs in i 

moduluppsättningen. Tryck ”Spara” i moduluppsättningen. 

4) När moduluppsättningen innehåller rätt modul enligt underlag är den redo för 

klarmarkering. En klarmarkerad moduluppsättning är inte redigeringsbar så var säker på att 

den är korrekt innan du klarmarkerar den. 

 

Den klarmarkeras genom att klicka på knappen ”Klar” i moduluppsättningsfältet. En 

dialogruta öppnas där du får bekräfta/avbryta. När du trycker på ”OK” är 

moduluppsättningen beslutad och går inte ändra. moduluppsättningen när den innehåller rätt 

modul. Den klarmarkeras genom att klicka på knappen ”Klar” i moduluppsättningsfältet. 
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Fliken ”5. Kurslitteratur” 

 

Varje kursplan ska också ha en kurslitteraturlista. Att sätta samman en kurslitteraturlista beskrivs 

i en egen manual som heter ”Manual-Kurslitteratur” som du hittar via Ladokgruppens sida. 

 

Kursplan - Klar för beslut 

När kursplanen är färdig för beslut, kan användare med rätt behörighet markera att kursplanen är 

klar för beslut. Under fliken ”2. Allmänt” i aktuell kursplan fyller man i bocken enligt bilden: 

 
Längre ner på sidan finns en ”Spara”-knapp. När du sparar låses kursplanedata och det går inte 

längre att ändra uppgifterna i förslaget. 

→Klicka på ”Spara” 

 
  

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/utbildningsfragor/Sidor/Selma.aspx
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Lägga till beslutsdatum 

När kursplanen är fastställd av beslutande organ kan behörig användare lägga till beslutsdatum. 

Under fliken ”2. Allmänt” i aktuell kursplan ska fältet ”Beslutsdatum” och fältet ”Beslutande 

organ” fyllas i. 

 
→ Tryck på ”Spara beslut” 

 

Följande bekräftelseruta dyker upp för att säkerställa att du verkligen ska fastställa kursplanen. 

Välj ”OK” eller ”Avbryt”. 

 
Väljer du ”Avbryt” så stoppas fastställandet. Väljer du ”OK” så fastställs kursplanen vid angivet 

datum. Kursen blir synlig på nätet i samband med fastställandet.  
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Revidera kursplanen 
Det går inte ändra i kursplanens basdata eftersom dessa är bärande uppgifter för kursen. Ifall 

dessa uppgifter skall ändras måste man skapa en ny kurs med ny kurskod. Däremot kan man 

revidera i kursplanens beskrivande delar, vilket beskrivs här. När man väljer att revidera 

kursplanen öppnas en revideringsbar kopia av den befintliga. 

 

OBS! När du gör en revidering skapas även en kopia på kurslitteraturlistan som får status ”Ej 

klar”. Denna måste också hanteras. Se separat manual för kurslitteratur. 

 

1. Sök fram den kursplan som du vill revidera och öppna den. När du öppnat aktuell 

kursplan hamnar du i fliken ”2. Allmänt” (flik ”1. Basdata” är inte tillgänglig).  

2. Klicka på knappen ”Revidera”.  

 
Om en revidering redan är påbörjad visas inte knappen ”Revidera” utan du kommer direkt 

till den påbörjade revideringen. 

3. En revideringsbar kopia av kursplanen öppnas upp. Ändra i textfälten och spara.  

4. När du anser dig vara klar med kursplanen skall behörig användare markera att den är klar 

för beslut. Behörig användare fyller i revideringsdatum och beslutande organ, därefter 

klickar på ’Spara beslut’. 

Ta bort kursplan 
 

En påbörjad kursplan eller revidering går att ångra och ta bort, däremot kan man aldrig ta 

bort en fastställd kursplan. Tar man bort en revidering så är det själva revideringen, kopian av 

den fastställda kursplanen, som tas bort men aldrig den fastställda kursplanen. 

 

Man kan alltså även ta bort en påbörjad kursplan. Har man börjat beskriva kursen tar man först 

bort beskrivningsdelen. Väljer man sedan ta bort en gång till för samma kurs tar man även bort 

basdata för kursen. 

 

Observera att du inte kan ta bort en kursplan där kursplanen är markerad som klar för beslut eller 

där behörigheten/huvudområdet är låst. I de fallen måste du först ta bort bocken i rutan för 

”Kursplan klar för beslut” eller i rutan för ”Behörighet låst”. Klicka sedan på ”Spara” innan du 

kan fortsätta med att ta bort kursplanen. 

 

1. Sök ut kursen/kurserna som du vill ta bort på startsidan för kursplan. 
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2. Till höger om kursbenämningen finns en symbol  för ”Ta bort”. Ifall du vill ta bort en 

kurs klickar du på symbolen. 

 
3. Du får en fråga om du vill ta bort kursplanen. Klicka på ”OK” och 

revideringen/kursplanen tas bort. Ifall kursplanen som du vill ta bort innehåller text under 

rubriken ”Beskrivning” måste du upprepa borttagningproceduren. Första gången tas 

texten under beskrivningsdelen bort och andra gången tas även basdata för kursen bort. 

Lägga ned kurs 
 

Om en kurs inte längre är aktuell och ska läggas ned så görs det under fliken ”Basdata”, dvs inga 

kurstillfällen ska ges mer. 

 

1. Sök ut kursen/kurserna som ska läggas ned i fliken ”Sök/redigera kursplan”. 

2. Gå in i den gällande kursplanen (den måste vara inrättad/reviderad för att läggas ned) och 

fyll i det datum för nedläggning som beslutsunderlaget anger. 

 

 
3. Klicka på knappen ”Lägg ner”. 

 

Det kan finnas hinder för nedläggning och dessa framgår i så fall i gränssnittet. 

  



Selma manual kursplan 

Gäller från 2021-02-16 

 

 

Studentcentrum/Ladokgruppen Sida 
27 

 
Version 2.0  

Granska kursplan 
4. Sök ut kursen/kurserna som du vill granska i fliken ”Sök/redigera kursplan”. 

5. I träfflistan markerar du den/de kurser du vill granska och väljer antingen ”Granska 

arbetskopia” eller ”Granska gällande”.  

Nu öppnas en sida där valda kursplaner kan förhandsgranskas. Den svenska kursplanen 

visas överst följd av den engelska. 

6. För att göra en utskrift av kursplanen använder du ”Granska”-funktionen och i 

granskningsvyn kan man välja att skriva ut.  

7. För att kunna granska den inlagda kurslitteraturen, klicka på . Dessa uppgifter visas 

separat. Utskrift sker via granskningsfönstrets utskriftsfunktion. 

Kurslitteratur 
 

Kurslitteraturarbetet handlar om att skapa eller uppdatera listor över kurslitteratur. Manual fär 

detta finns på Ladokgruppens sida. 


