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Student i fokus

Inledning
Det tidiga uppföljningssystemet TUSS är ett verktyg för de programansvariga (eller
motsvarande befattning) att arbeta med studentuppföljning, samt ett tekniskt hjälpmedel
för detta. Många programansvariga har arbetat med studentuppföljning innan. Skillnaden
nu blir att det tekniska hjälpmedlet ger bättre förutsättningar för det här arbetet. Ett
system som automatiskt pekar ut de studenter som är i riskzonen att hoppa av skulle bli
allt för opålitligt, utan det bör varje programansvarig bedöma utifrån sina erfarenheter.
Det tidiga uppföljningssystemet bygger på personkännedom och personliga kontakter
mellan personal och studenter. Syftet med detta är att visa dessa studenter att högskolan
bryr sig om hur det går för dem och att erbjuda lämpligt stöd. Genom ett systematiskt
uppföljningsarbete förbättras förutsättningarna för studenterna att klara sina studier och
chanserna att vi får behålla våra studenter ökar därmed.

Användarinstruktion
Enligt riktlinjer för programansvarig lärare (Dnr 215-06-41) skall den programansvarige
läraren tillsammans med studievägledaren ”ansvara för resultatuppföljning och kontakter
med de studenter som följer programmet”. Vårt förslag är att de programansvariga skall göra
en uppföljning av studenternas resultat efter varje läsperiod, dvs. fyra gånger per år. Med
hjälp av ett tillägg i WebLadok kan denna uppföljning av studenten göras enkelt genom
att programstudenternas prestation visas på ett lättöverskådligt sätt. Här kan den
programansvarige även göra en markering för att kontakt tagits med en individuell
student. Denna markering skall användas när den programansvarige har haft ett samtal
(personlig kontakt) med studenten där studentens studiesituation har diskuterats. Det är
alltså två kriterier för att markera att kontakt tagits 1) kontakten är personlig till studenten
och inte till en hel grupp 2) samtalet skall beröra studentens studiesituation. Själva
kontakten kan ske på valfritt sätt (personligt möte, telefon, e-post etc.) så länge den är
personlig och studenten känner att samtalet gäller endast denne. Önskvärt är att studenten
informeras att en markering görs samt syftet med denna.
Studievägledarna har många möten med studenter angående studiesituationen. Många av
dessa handlar om vilka kurser studenten skall läsa. Dessa möten bör också markeras.
Därför kommer även de ha tillgång till TUSS och har möjlighet att markera kontakt. När
en kontakt har markerats görs en notering om vilket datum och vem som har gjort
markeringen. Denna information är tillgänglig för både programansvariga och
studievägledare. Däremot finns det inget utrymme att skriva någon kommentar. Detta är
ett medvetet val som gjorts eftersom det ofta är information av känslig natur som
samtalen berör. Denna information lämpar sig inte i ett system där innehållet är offentligt.
Därför bör de programansvariga och studievägledarna ha kontakt med varandra för att
diskutera enskilda studenter.
Studenthälsan eller personer med liknande roll kommer också att ha tillgång till systemet
och se vilka kontakter som tagits. De kommer dock inte kunna göra någon markering då
vi inte vill dokumentera dessa möten offentligt. För de som har flera roller i sin tjänst
måste systemet användas med gott omdöme och separera vanliga studievägledarsamtal
från samtal av känslig natur som inte skall markeras.
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WebLadok
Det tekniska hjälpmedlet är en del av WebLadok. Samtliga Webladokanvändare har
läsrättigheter till systemet. Dock med följande begränsningar: De skall inte kunna
markera kontakt och de skall inte kunna se markerade kontakter.
TUSS funktionen finns i Webladoks meny på dess startsida. Genom att ange
programmets Ladok kod och programmets årskull visas en översiktsbild för ett enskilt
program. De programansvariga har fått en anpassad förstasida så att informationen om
det egna programmet blir lättare att hitta, se figur 1. Den som är programansvarig (enligt
Kursinfo) får därmed direktlänkar till TUSS för sitt program (programtillfällen/kullar), se
figur 1.

Figur 1. Anpassad startsida i WebLadok

3

Bakgrund Tidigt uppföljningssystem Skövde

Symbolförklaring

Figur 2. Förklaring symboler

TUSS bild i Webladok

Figur3. TUSS
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Bilden TUSS i Webladok är en grafisk sammanställning över hur många kurser som
studenterna i en viss årskull är registrerade på samt om de har presterat något på
respektive kurs. Det är även enkelt att bläddra mellan terminer och årskullar med hjälp av
pilarna strax över listan. Information om eventuellt avbrott på programmet eller
studieuppehåll skrivs ut i klartext. Det är möjligt att välja om studenter som gjort avbrott
på programmet ska visas eller inte. För att avbrottet skall visas måste det vara registrerat i
Ladok, dvs. studenten måste ha fyllt i en blankett och lämnat in för att avbrottet skall
synas. Observera att alla studenter inte behöver läsa samma kurser bara för att de har lika
många ringar, en ring betyder bara att man läser en kurs. Programkurser och fristående
kurser presenteras i olika kolumner. Vilken kurs en ring motsvarar visas genom att föra
muspekaren över en ring. Jämsides med dessa kursringar visas två staplar, en som
indikerar hur stor del av terminens poäng (30hp) som är avklarade och en som visar
prestationen på programmet. Det finns även möjlighet att markera kontakt med student
direkt från denna sida.
Det är möjligt att i samma fönster, genom att trycka på Visa detaljbild få upp en
detaljerad bild för respektive student, med bland annat översikt över flera terminer samt
en möjlighet att markera kontakt. Från TUSS bilden kan man växla över till Uppföljning
av program och Anmälan till programkurser, se figur 3.
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Uppföljning av program i Webladok

Figur 4. Uppföljning av program

Bilden Uppföljning av program i Webladok ger en översiktsbild över hur det ser ut för
ett enskilt program från första termin till dags dato. Även här är det möjligt att få upp en
detaljerad bild för respektive student. Från Uppföljning av program bilden kan man
växla över till TUSS och Anmälan till programkurser, se figur 4.
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Anmälan till programkurser i Webladok

Figur 5. Anmälan till programkurser

Bilden Anmälan till programkurser i Webladok ger information om vilka
programkurser studenterna skall läsa nästkommande termin och används som
anmälningsblankett till antagningen. Även här är det möjligt att få upp en detaljerad bild
för respektive student. Från Anmälan till programkurser bilden kan man växla över till
TUSS och Uppföljning av program, se figur 5.

Kontakter
Från och med den 14 november 2008 har systemförvaltningen av TUSS tagits över av
Studieadministrationen, FU-kansliet. Vid förslag på vidareutveckling av de tekniska
delarna, kontakta systemförvaltare Bo Gustafsson, bo.gustafsson@his.se.
Förvaltning av hur systemet skall användas, samt utbildning på systemen är överlämnat
till Studentstödsgruppen inom FU-kansliet. Kontakta Ulrika Granlid för frågor,
ulrika.granlid@his.se
Systemet har utvecklats som en åtgärd inom projektet Student i fokus under 2007-2008.
Vid frågor angående projektet, kontakta Stefan Ericson, stefan.ericson@his.se
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