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RUBRIK
• text

BAKGRUND

• Cirka 450 anställda (varav 264 är attestanter)

• Cirka 2800 helårsstudenter

• Digital resultatrapportering sedan 2012 = inga större problem vid 
produktionssättning av nya LADOK

”Lång tradition
av integration”



Varför integrationer?

• Rationellt (minskat dubbelarbete)

• Färre fel

• Inget på papper

• Snabbare processer

• Minskning av manuellt arbete (integration)



Var ska tjänster/funktioner ligga?

• I Lärplattform 
• Studentportal
• Ladok
• Portal
• Mobilapp
• Eller både och



Integrationsplattform
i Azure

Ladok

Digital tentamen
Inspera

Studentportal

Lärplattform
Canvas

Personaportal

IT-system …

Molnet

Utbildningsdatabas
Kursinfo



Integrationsmotor i molnet

• Agilt, sprintar 3 veckor, SCRUM, PaaS
• Allt i Microsofts moln Azure
• Händelser, feeds
• Säkert, säkrare än på campus
• Billigt, någon annan sköter driften, mer automatisering 
• Snabbt, att ändra och byta
• Nya funktioner som Artificiell Intelligens, bottar, maskininlärning, 

röstigenkänning, snabba sökfunktioner, big data



Lärplattform – Canvas - integrationer

• Skapa kursplats, 
Lägga till kursansvarig + lärare, 
lägga till studenter

• Logga in via studentkonto, personalkonto (Azure AD)
• 3-veckors-kontroll
• Föra över resultat/betyg till LADOK
• Kursvärdering
• Xxxx



Betyg till Ladok

3-veckors check



Varför en egen studentportal?
• Vårt varumärke, vi vill styra vårt öde
• En portal för studenter, inte två, tre -> vi hade ändå behövt bygg något 

form av portal
• Vi har haft en bra Studentportal i tio år, förenklat för studenter
• Vi hade tekniken för en portal och använder den på flera ställen -> delande 

kostnader
• Vi har fler tjänster än de som finns i LADOKs studentgräsnsnitt
• Vi fick/får all kod som finns i Studenttjänster -> enkelt införande i vår 

Studentportal
• Vi behövde ändå bygga tekniken för att använda den i BTH-app, 

Personalportal, LMS/LTI -> delade kostnader



Studentportal - integrationer

• Tjänster från ”Ladoks
studentgränssnittet”

• Information till studenter
• Skapa identitet/konto/inloggning
• BTH-kort, campuskort
• Lokalbokning/Schema
• Kurs- och programvärdering
• Inloggning Lärplattform (Canvas)
• Lösenord för eduroam, databaser 

osv
• Utskrifter

• Tentamen på annan ort
• Ärenden, tillgodoräknande, uppehåll, 

xxxx
• Nyheter/ Kalender
• Stipendier
• TAS (betalning, utländska studenter)
• Info om studentkåren/Alumni
• Regler
• IT-Help Desk









Digital tentamen – Inspera - integrationer

• Skapa tentatillfälle
Lägga till examinator + ansvarig lärare

• Lägga till studenter med anonymkod
• Inloggning via studentkonto, personalkonto (Azure AD)
• Föra över resultat/betyg till LADOK
• Föra över statistik till BTH-system





Var ska funktioner ligga? All-in-one?

• Ladok
• Studentportal
• Lärarportal
• Lärplattform
• App i mobilen
• Utbildningsdatabas
• Betalning utl. TAS 2.0
• Ärendehantering
• Moveon – alla studenter utanför Sverige, avtal och utbyte



Vision

• “Millenials”
 Hur vill studenterna arbeta?

• Verksamhetsmässiga visioner
 Hur vill personalen arbeta?

• Tekniska visioner
 AI, röststyrning, molnlösningar, LTI-kopplingar

m.m.



2025

Albert Einarsson

Siri Alexa Duplex

Sten Rainer 
Grundström

Saken



Utmaningar

• Tekniska
 Ladok inte byggt för integraton
 Ej byggt enligt standard (IMS)

• Verksamhetsmässiga
 Attestering utanför Ladok, 
 Inloggning med Azure AD och/eller BankID
 Tenta på annan ort



The End
Karolina Tuvesson 0455-385021 karolina.tuvesson@bth.se
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