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2 Agenda

• Generell modell för utbildningar

• Versionshantering
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• Statushantering
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4 Effektmål med Ladok3

• 6. Hållbart och flexibelt systemstöd med 

en generaliserad struktur för utbildningar 

etc.
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6 Enhetlig hantering av utbildningsformer

• Utbildningsform är ett nytt begrepp i Ladok3

• Utbildningsform är ett grunddata

• Behörighetsgivande förutbildning – FÖ

• Högskoleutbildning - HÖ

• Kvalificerad yrkesutbildning - KY

• Polisutbildning - PU

• Uppdragsutbildning - UP

• Yrkeshögskoleutbildning - YH

• Övrig utbildning - ÖV



7 Top-down

Utbildningsform A

Studieordning B

Utbildningsform

StudieordningStudieordning A

Utbildningar



8 Studieordning

• En utbildningsform har en eller flera 
studieordningar

• En studieordning anger enhet (veckor, timmar, hp, 
etc)

• Utbildningsformen Högskoleutbildning har två 
studieordningar

• Högskoleutbildning 2007 års studieordning, 
Högskolepoäng

• Högskoleutbildning 1993 års studieordning, Konverterade 
högskolepoäng



9 Högskoleutbildning i den generella modellen

Utbildningsform A

Studieordning BStudieordning A

Högskoleutbildning

2007:års studieordning1993:års studieordning

Enhet = Poäng Enhet = Högskolepoäng



10 Generell modell för utbildningar och tillfällen

Grundtyper

• Kurs

• Modul

• Kurspaketering

Med möjlighet till tillfällen för kurs och kurspaketering



11 Utbildningstyper

• För att få olika sorts kurser, moduler, kurspaketeringar 

och respektive tillfällen används utbildningstyp

• En utbildningstyp definierar vad som går att skapa i 

systemet

• En utbildningstyp avser en studieordning

• Exempel

• Kurs, avancerad nivå - 2007AKURS

• Programinriktningstillfälle - 1993INRTF



Statushantering



13 Statushantering

• Ger möjlighet till stöd för processer i systemet

• För utbildning och utbildningstillfälle finns tre statusnivåer

o Utkast

o Påbörjad

o Komplett

• Utkast är intern i utbildningsinformation och kan inte 
användas på andra ställen i systemet

• Påbörjad kan annonseras till NyA

• Komplett kan studenten registreras och få resultat



14 Ändringsbar oavsett status

• Ger möjlighet till förändringar i status komplett

• Gäller typiskt för tilläggsuppgifter men även en 

del grunduppgifter som t.ex. 

Utbildningsområde

• De flesta EMIL-attribut (ej Krav på tidigare 

studier)

• Styrs av den nationella mallen



Utbildningsmall



16 Utbildningsmall

• En utbildningsmall styr vad en utbildningstyp 
innehåller

• Mallen definierar

o tillgängliga attribut

oom attribut krävs

oom attribut ingår i versionshantering

oom attribut är ändringsbart oavsett status

onär i processen attribut krävs (statushantering)

onär beslut krävs för statusövergångar



17 Lokal / nationell mall

• Den nationella mallen styr vilka attribut som är 

möjliga/måste vara med samt i vilken status som 

attributen krävs i

• Den lokala mallen kan välja ur de möjliga attributen 

samt strama åt i vilken status ett attribut måste sättas 

i

• En lokal mall krävs för att kunna skapa utbildningar 

och utbildningstillfällen för ert lärosäte



18 Datumstyrning

• För att skapa en utbildning så behöver man först söka 
fram vilken lokal utbildningsmall som utbildningen ska 
baseras på. Genom att ange en startperiod för 
utbildningen så får man fram den aktuella mallen för 
den perioden

• Systemet förladdas med IK-mallar som gäller från 
1900-01-01 för de utbildningstyper där 
informationskonvertering genomförts

• Vid produktionssättning ska lärosätet konfigurera egna 
utbildningsmallar



19 Val av utbildningsmall



20 Summering

• En utbildning/tillfälle definieras av

• Utbildningsform

• Studieordning

• Enhet

• Utbildningsmall

• Vilka attribut

• Statushantering

• Utbildningstyp

• Utbildningsnivå



Versionshantering



22 Versionshantering av utbildningar

• Ger möjlighet till förändringar över tid

• En utbildning kan få en ny version

• Ändra moduluppsättning för en kurs

• Den nya versionen kan förändras beroende på vad som 

utbildningsmallen tillåter

• Kod och omfattning är inte ändringsbara mellan versioner

• Den nya versionen använder gällande utbildningsmall 

för den startperiod som utbildningen har



23 Domänmodell



24 Instansierad modell



Utbildningsstruktur



26 Struktur



27 Struktur

• Kurser har en struktur som kan innehålla moduler

• Program har en struktur som kan innehålla kurser, 

kurspaket eller inriktningar

• Programtillfällen har en struktur som kan innehålla 

kurser, kurstillfällen, kurspaket, kurspakettillfällen, 

inriktningar eller inriktningstillfällen



28 Utbildningsstruktur

• Struktur används för utbildning och 

utbildningstillfälle 

• Visar vad utbildning och utbildningstillfälle 

består av

• Exempel

oProgram: Inriktningar, kurspaket och kurser

oKurs: Moduler

• Möjligt innehåll styrs av utbildningstypen



29 Utbildningstillfällesstruktur

• En struktur för ett kurspaketeringstillfälle kan bestå av

o Utbildningstillfällen

o Utbildningar

o Eventuella val 

• Delar av strukturen kan publiceras

• Den del av strukturen som inte är publicerad kan 

förändras

• Underlag för studieplan



30 Exempelstruktur

Utb.tillfällesbox

Kurstillfälle 

A1

Utb.tillfällesbox

Kurstillfälle 

D2

Utbildningsinstans-

box

Kurs C1

Valbox

Utb.tillfällesbox

Utb.tillfällesbox

Inr.tf A Inr.tf

Fritext-

box



REST-API



32 REST-API

• Det finns tre centrala resurser

• /utbildningsinstans

• /utbildningstillfalle

• /struktur

• Varje resurs har en representation



33 Utbildningsinstans

• Innehåller attributen
• Kod

• Benämningar

• Omfattning

• Organisation

• Versionsinformation

• Utbildningstyp

• Avvecklad

• En referens till utbildningsmallen

• En lista med attributvärden



34 Utbildningstillfalle

• Innehåller attributen

• Tillfälleskod

• Tillfällesperioder

• Undervisningsform

• Studietakt

• Studielokalisering

• Alternativa benämningar

• Specificerad omfattning

• Inställt

• En referens till utbildningsmallen

• En referens till utbildningsinstansen

• En lista med dynamiska attribut



35 Attributvärden

• Varje attributvärde innehåller

• Värdet

• En referens till definitionen av attributet



36 Attribut domänmodell



37 Utbildningsattributvärde

{

Uid:0df41b23-63c4-41fd-8073-5fd4894b15e6,
AttributdefinitionUID: "00000000-0000-7676-0008-0000000”,

Grupp: 0,

Varde: "Kursens mål...”

}



38 Attributdefinition

• UID: Ett unikt ID för attributdefinitionen

• Namn: En i18n-nyckel som kan användas för att 
matcha rätt attribut

• ObligatoriskVidUtannonsering: Om 
attributet krävs vid utanonnsering

• Datatyp: En av följande

• Inbyggda typer som: Attributgrupp, attributgrupp med beroende, 
boolean, integer, omfattning, string, boolskt_val, HTML och date

• Grunddatyper med länk till grunddatvärden: Finansieringsform, 
Betygsskala etc.



39 Attributdefinition

{

AvserTillfalle: false,

Datatyp: "HTML",

Namn: "utbildning.attribut.mal",

ObligatoriskVidUtannonsering: false,

Regexp: "^[\\s\\S]{1,5000}$",

TillatAttributvarde: true,

Uid: "10001001-1200-0100-0019-d2f7971e4592",

Utbildningsgrundtyper: [

"KURSPAKETERING",

"KURS"

]

}



40 Attributdefinition

• Multiplicitet

• Singelvärde, multivärde

• Obligatoriskt vid statusar – Vilka statusnivåer som 

attributet är obligatoriskt inom

• Ordningstal – var attributet skall placeras i GUI

• Versionshanteras – om attributet får förändras vid ny 

version



41 Utbildningsattribut

• Konfiguration av attribut för en viss utbildningsmall

• Andringsbar: Om attribut är ändirngsbart oavsett status

• Kategori: Fast, Obligatorisk eller Valbar

• Attributdefinition: En referens till attributdefintionen

• Multiplicitet: Singelvärde eller Multivärde

• ObligatorisktVidStatusar: Lista med statusar där attributet krävs

• Ordningstal: Sorteringsordning för gränssnittet

• Versionshanteras: Om värdet får ändras i ny version



42 Utbildningsattribut

{

Andringsbar: true,

Kategori: "VALBAR",

Attributdefinition: {

Uid: 00000000-0000-7676-0008-000000000000, ... },

Multiplicitet: "SINGEL_VARDE”,

ObligatorisktVidStatusar: [3],

Regexp: "^[^\\u0001-\\u001f\\u007f]{1,5000}$",
Ordningstal: 11,

Versionshanteras: true

}



43 Multiplicitet

• Singelvärde

• Attributet får bara förekomma en gång

• Multivärde

• Attribut får förekomma mer än en gång



44 Grupperade attribut

• Utbildningsområdesfördelning är ett exempel på ett 

grupperat attribut.

• Utbildningsområdesfördelning består av två 

attributdefinitioner. Utbildningsområde och procent.



45 Attributdefinition för ett grupperat attribut

Attributdefinition: {
AvserTillfalle: null,
Datatyp: "ATTRIBUTGRUPP",
GrupperadeDefinitioner: [

{Namn: "utbildning.attribut.utbildningsomrade", ...},
{Namn: "utbildning.attribut.utbildningsomrade.procent", 

...}],
Namn: "utbildning.attribut.utbildningsomradefordelning",
ObligatoriskVidUtannonsering: false,
TillatAttributvarde: true,
Uid: "10001001-1200-0100-0028-d2f7971e4592",
Utbildningsgrundtyper: ["KURSPAKETERING","KURS","MODUL"]

}



46 Attributvärden för ett grupperat attribut

{
"Grupp": 0,
"Namn": "utbildning.attribut.utbildningsomrade",
"Varde": "19"

},
{

"Grupp": 0,
"Namn": "utbildning.attribut.utbildningsomrade.procent",
"Varde": "50"

},
{

"Grupp": 1,
"Namn": "utbildning.attribut.utbildningsomrade",
"Varde": "13"

},
{

"Grupp": 1,
"Namn": "utbildning.attribut.utbildningsomrade.procent",
"Varde": "50"

}



UTBILDNINGSSTRUKTUR

API



48 Struktur - domänmodell



49 Box

• Utbildningsinstansbox

• Utbildningstillfallesbox

• Valbox

• Fritextbox



50 Skapa en modul på kurs

• POST - utbildningsinstans/{uid}/underliggande
{
"UtbildningstypID": 4,
"Utbildningskod": "MODU",
"Status": 2,
"Benamning": { "sv": "En modul", "en": "En modul" },
"Versionsinformation": {
"GiltigFranPeriodID": { "value": 96332 },
"Versionsnummer": 1,
"ArSenasteVersion": true

},
"Omfattning": "5",
"UtbildningsmallUID": "e8cbed58-835b-11e6-89b5-21ca16094984"

}



51 Modul på kurs

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ui:Utbildningsinformationsstruktur xmlns:base="http://schemas.ladok.se" 
xmlns:ui="http://schemas.ladok.se/utbildningsinformation" 
xmlns:dap="http://schemas.ladok.se/dap">

<base:Uid>e211f23d-392c-11e6-be2d-808626184536</base:Uid>
<ui:Innehall xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:type="ui:Utbildningsinstansbox">
<base:Uid>7fbb9417-c068-11e6-a4d5-c99483d84acd</base:Uid>
<ui:Boxtyp>UTBILDNINGSINSTANS</ui:Boxtyp>
<ui:Publicerad>false</ui:Publicerad>
<ui:UtbildningProjektion...></ui:UtbildningProjektion>
<ui:UtbildningsinstansUID>7fab4061-c068-11e6-a4d5-c99483d84acd
</ui:UtbildningsinstansUID>
<ui:UtbildningstypID>4</ui:UtbildningstypID>

</ui:Innehall>
<ui:UtbildningsbasUID>e20c9b06-392c-11e6-be2d-

808626184536</ui:UtbildningsbasUID>
<ui:UtbildningstypID>22</ui:UtbildningstypID>

</ui:Utbildningsinformationsstruktur>



52 Kurs i programtillfällesstruktur

• POST /utbildningsinformation/struktur
{

"Innehall": [
{

"Boxtyp": "UTBILDNINGSINSTANSBOX",
"Uid": "7454fd77-c1e4-11e6-8450-fda872ca47c0",
"UtbildningsinstansUID": "e20c9b06-392c-11e6-be2d-

808626184536",
"UtbildningstypID": 22,
"PlaneradPeriodID": "96410"

}
],
"UtbildningsbasUID": "6680f372-c1e4-11e6-8450-fda872ca47c0",
"UtbildningstypID": 94

}



53 Valbox i programtillfällesstruktur

• POST /utbildningsinformation/struktur
{

"Innehall": [
{
"Boxtyp": "VALBOX",
"Innehall": [
{
"Boxtyp": "UTBILDNINGSINSTANSBOX",
"UtbildningsinstansUID": "01010101-2222-3333-0096-

000000002335",
"UtbildningstypID": 22,
"PlaneradPeriodID": "96410"

}
]

}
]



54 Konkretisera utbildningsinstans

• GET /utbildningsinformation/struktur/{uid}/box/{uid}/konkretisera

{
"Konkretiseringsalternativ": [
{
"Benamning": "Algebra I",
"EnhetID": 2,
"Omfattningsvarde": "7.5",
"Tillfallen": [
{
"StudietaktID": 1,
"TillfalleUID": "01010101-2222-3333-0096-000000002520",
"Tillfalleskod": "52101",
"Tillfallesperiod": {

"Slutdatum": "2015-09-29",
"Startdatum": "2015-08-31",
"link": []

},



55 Publicera box

• /struktur/{strukturUID}/publicera/box/{boxUID}

• Tom body



API - Händelser



57 Händelser Utbildning

• KursEvent

• KursTillStatusEvent

• KursUppdateradEvent



58 KursTillStatusEvent

• Kurskod

• OverliggandeUtbildningsinstansUID

• UtbildningsformID

• StudieordningID

• Versionsinformation

• Benämningar

• EnhetID/Omfattningsvärde

• Attribut



59 Övriga utbildningshändelser

• KurspaketeringEvent

• KurspaketeringTillStatusEvent

• KurspaketeringUppdateradEvent

• ModulEvent

• ModulTillStatusEvent

• ModulUppdateradEvent

• UtbildningAvveckladEvent



60 Händelser Utbildningstillfälle

• KurstillfälleEvent

• KurstillfälleTillStatusEvent

• KurstillfälleUppdateradEvent

• KurspaketeringstillfälleEvent

• KurspaketeringstillfälleTillStatusEvent

• KurspaketeringstillfälleUppdateradEvent

• UtbildningstillfälleInställtEvent



61 Ändra utbildningstillfälle

• UtbildningsinstansPåUtbildningstillfälleÄndradEvent

• När ett utbildningstillfälle flyttas från en version till en annan



62 Händelser struktur

• StrukturEvent

• Innehåller hela strukturen

• BoxPubliceradEvent

• Skickas när en box publiceras



63 Resurser

• https://confluence.its.umu.se/confluence/display/IOR/Inte
grationer+och+REST

• https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Ut
bildningsinformation

• https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-
integrationer

• <miljö>/restdoc/

• https://github.com/uppsala-university

• https://github.com/umea-university/.Net-Ladok-Adapter

• Kräver access från Per Hörnblad

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/IOR/Integrationer+och+REST
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Utbildningsinformation
https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-integrationer
https://github.com/uppsala-university
https://github.com/umea-university/.Net-Ladok-Adapter

