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Förutsättningar för Athena HT19 
Viktigt att veta inför intresseanmälan till Athena 

Alla institutioner har möjlighet att anmäla intresse för att börja använda Athena HT19. I 

intresseanmälan kan institutionerna önska hur många kurser som ska ges i Athena. 

Nedan följer vad som krävs av den institution som vill börja använda den nya lärplattformen 

samt information om vad institutionen bör tänka på vid införandet. 

Viktigt att tänka nytt 

Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Den är inte tänkt att användas 

som ett intranät eller enbart en fillagringsyta. För dessa ändamål finns andra IT-stöd. 

Kursstrukturen i Athena presenteras via ett kraftfullt och interaktivt planeringsverktyg som 

gör att studenterna får ett lättnavigerat gränssnitt för de olika kursmomenten, samt de 

lärresurser och aktiviteter som är kopplade till dessa.  

För de som tidigare använt Mondo är det viktigt att tänka nytt i och med övergången till 

Athena. Sättet att strukturera upp kursinnehåll i Athena är väldigt annorlunda jämfört med hur 

lärare är vana vid att arbeta i Mondo – vilket kan innebära att nya användare behöver lägga 

extra mycket tid i början. 

Institutionen måste ha en införandekoordinator 

Institutioner som vill börja använda Athena måste utse en intern införandekoordinator. Det 

är viktigt att denna person ges utrymme i tjänsten att planera, leda och koordinera införandet 

på institutionen.  

Införandekoordinatorns uppgift är att:  

 skapa ett positivt fokus på Athenas styrkor och pedagogiska funktion i 

utbildningsverksamheten 

 förmedla information om Athena och införandet till alla berörda inom institutionen 

 koordinera och kommunicera kring utbildning/handledning av kollegorna 

 planera och koordinera övergången av kurser till Athena utifrån givna förutsättningar 

 stötta kollegor som jobbar med att bygga upp sina kurser i Athena 

Det är därför lämpligt med en person som: 

 är entusiastisk inför införandet och ser möjligheterna för institutionens 

utbildningsverksamhet 

 är pedagogiskt intresserad och har egen erfarenhet av nätbaserat lärande och 

undervisning 

 har förmåga att omsätta och förmedla kunskaper om Athena till kollegor 

 har förmåga att få med sig kollegiet 

 

Införandekoordinatorn kommer inledningsvis att förses med ett informationspaket samt att vid 

behov ges extra utbildning och handledning i Athena för att kunna stötta kollegorna på 

institutionen på ett bra sätt. Införandekoordinatorn kommer även att fungera som 

kontaktperson mellan institutionen och IT-avdelningen. 
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Institutionen måste ha en Athena-administratör 

Institutioner som vill börja använda Athena måste utse minst en intern Athena-

administratör. Denna administratör behöver dels ge lärarna behörighet till Athena via Sukats 

kontohantering samt skapa kursplatserna i Athena via ett separat kursadministrationsverktyg. 

När kursplatserna är skapade i Athena behöver Athena-administratören manuellt lägga till 

kursläraren på kursen i Athena. 

Om flera lärare ska ha tillgång till samma kurs kan den lärare som blivit tillagd själv lägga till 

fler lärare (förutsatt att den lärare som ska läggas till har ett universitetskonto samt behörighet 

till Athena). 

Institutionen behöver ge lärarna tid 

Tiden det tar att lägga upp en kurs i Athena varierar beroende på kursen omfattning och 

upplägg etc. Första gångerna man lägger upp kurser tar det ofta längre tid än man tror.  

Därför är det viktigt att institutionerna tar höjd för att sätta av ordentligt med tid för 

lärarna att börja arbeta i Athena.  

Det är också viktigt att arbetet börjar i god tid före kursstart. För att komma igång med 

Athena rekommenderas att man tar del av en grundläggande demonstration samt genomför 

självstudiekursen som finns inne i Athena. Som stöd finns det också hjälpdokumentation och 

videoguider i Serviceportalen. Därefter är det lämpligt att gå på en 3-timmars workshop för 

att varva teori och praktik och bygga upp sin kurs. Detta är tillräckligt för att komma igång, 

men inte tillräckliga för att utnyttja alla de funktioner som finns i systemet. Det krävs tid för 

att utforska hur man kan använda olika funktioner som stöd för sina pedagogiska idéer. 

Mer information kring Support och utbildning följer nedan. 

Funktionalitet i Athena 

Det finns mycket funktionalitet att utforska i Athena. Lärare får bland annat tillgång till 

följande verktyg: 

 Planeringsfunktion för att strukturera kursen 

 Lärandemål 

 Kalender 

 Automatgenererade grupper 

 Kommunikation 

o Via anslag 

o Intern meddelandefunktion med notifieringar 

o Diskussionsforum 

o Webbmöte 

 Inlämningsuppgifter  

o Textjämförelser i Urkund 

o Anonym inlämning 

o Kamratgranskning 

o Gruppinlämning 

 Uppgifter (kräver ingen inlämning) 

 Testverktyg (självrättande test) 

 Samarbeta i ett gemensamt dokument 

 Undersökningar (enklare enkäter) 
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Det finns även en mobilapp. 

 

Krav på kurserna som ska ges i Athena 

Följande krav/förutsättningar gäller för 2019:  

 Institutionens Athena-administratör skapar kursplatserna i Athena. 

 Till kursplatsen hämtas per automatik alla registrerade studenter in från Ladok. Athena 

lagrar information om studenterna, vilket innebär att Athena inte påverkas av 

eventuella driftstopp i Ladok. 

 Fram till juni 2019 kan endast s k ”enkla” kurser, d v s ett kurstillfälle i Ladok bli en 

kursplats i Athena. 

 

Tidsplanen för IT-avdelningens utvecklingsarbete för att möjliggöra fler kursstrukturer är 

följande: 

 Från och med början av juni 2019 kan följande typ av kursstrukturer skapas i Athena: 

o Ihopslagning av flera tillfälleskoder för samma kurskod 

o Delkurser 

 I mitten av oktober kan alla kursstrukturer skapas i Athena.  

 

Andra förutsättningar som är viktiga att känna till 

 Inga antagna studenter kommer att finnas i Athena, endast registrerade studenter. 

 För att få behörighet till Athena måste man ha ett universitetskonto. Detta gäller även 

extern personal. 

 

Support och utbildning  

Institutionens egen införandekoordinator har ansvar för att koordinera utbildning och 

handledning på intitutionen.  

IT-avdelningen erbjuder även flera support- och utbildningsinsatser, t ex demonstration av 

Athena (öppet hus) på tisdagar efter lunch, demonstration på institutionen och handledning. 

Se webben. 

Även CeUL erbjuder kurser som berör Athena när behov identifieras. 

https://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/athena/kurser-i-athena

