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Agenda  18 november

• Inledning

• Verksamhetsplanering

• Aktuellt från produktägaren

• Studentgränssnittet

• Nyheter dokumentation

• LIS-adaptern

• Uppstart projektet utbildningsplanering

• Digitaliseringsutredningen

• Nya mallar i ladokbeställningen



OM VP-20

Magnus Mörck

2020-11-18



3 VP-20 

• Verksamhetsplanen består i år av 26 mål som internt 

har brutits ner till delmål som i sin tur bryts ner till 

Epics i Jira

• Vi bedömer att vi har uppfyllt 10 av de 26 målen 

• Vi bedömer att vi uppfyller minst 14 mål under Q4

• Vi bedömer att de återstående två målen kommer att 

uppfyllas senast under Q1 2021



4 Kvarvarande mål

Mål Status

Studentgränssnittet är bättre anpassat 

efter studenternas behov så att 

tillgänglig funktionalitet används i högre 

utsträckning. 

Ute hos 13 testlärosäten från och med 

idag. Släpps till alla efter terminstart

VT21.

Förutsättningar som Ladokkonsortiet

kan påverka är på plats för att 

LadokPing kan stängas ned/avvecklas. 

Planeras stängas till årsskiftet, men 

fortfarande inte helt klart med CSN, 

Skolverket och Socialstyrelsen. Stängs 

inte förrän all funktionalitet är säkrad.



OM VP-21

Magnus Mörck

2020-11-11



6 Några tankar om VPn:s roll

• Presentation av vad vi gör

• Konkretisering av budgeten

• Strategin årsvis

• Kontrakt eller Riktningsangivelse

• VPn:s roll i relation till autonoma Team



7 Viktiga förutsättningar

• Corona

• Stöd för utbildningsplanering

• Angular-konvertering

• Studentgränssnittet



8 Några strategiska ställningstaganden

• Större helheter där vi försöker arbeta med 

användbarhet, funktionalitet och teknisk utveckling 

parallellt

• Fokus på att slutföra förbättringar för administration av 

utbildningssamarbeten och forskarutbildning

• Fokus på lärares och studenters användning av Ladok

• Ta ett helhetsgrepp på Examensprocessen



9 Frågor till Produktägaren?



NYA LADOK FÖR STUDENTER

KLARA NORDSTRÖM



11 Tidsplan

Förbättringar…

Version 1.57

18 november

(jul / nyår)Pilottester

Version 1.58

2 december

Version 1.60

27 januari

Version 1.59

16 december

Version 1.61

17 februari

Leverans 

version 1

Version 1.62

17 februari



12 Pilottest – återkoppling från studenter

• Test av:

• Startsida

• Examinationstillfällen

• Min utbildning

• Kurssida

• Mina uppgifter

Pilotlärosäten:

• Blekinge Tekniska Högskola

• Chalmers Tekniska Högskola

• Jönköping University

• Karlstads universitet

• Örebro universitet

• Högskolan Väst

• Malmö universitet

• Mälardalens högskola

• Högskolan i Halmstad

• Högskolan Kristianstad

• Luleå tekniska universitet

• Stockholms universitet

• Karolinska Institutet



13 Pilottest – återkoppling från studenter



14 Leverans av version 1

• Mål att kunna leverera till samtliga lärosäten i februari

• All funktionalitet på plats

• Lärosätet styr när man går över

• Mer information kommer…!



NYHETER I DOKUMENTATION – LADOKINFORMATION

18 NOV 2020
MARIA VALTERSSON
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• Allt innehåll i en ladokversion (ex 

1.57) återfinns nu på en sida, 

oavsett hur många 

rättningsleveranser som sker (.1, 

.2, .3 osv). 

• Åtgärderna inom patch visas 

nedanför åtgärderna som ingick i 

den ursprungliga 1.57.0-

versionen. Sorterat i stigande 

patch-ordning.

Versionsinformation



17

• På sidan framgår det också när 
miljöerna fick respektive 
version/rättning.

• Precis vid uppgradering kan det 
finnas en liten eftersläpning på 
uppgifterna, eftersom uppgifterna 
på Versionshanteringssidan 
uppdateras en gång i timmen

• https://confluence.its.umu.se/conf
luence/display/RNNL/Versionsinfor
mation

Versionsinformation
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• Kom ihåg sidan för Kända fel och 
brister (länkas till från 
Versionsinformation)

• Där visas fel som inte hunnit rättas 
men kan vara bra att känna till

• Kan innehålla ”work around” för 
hur ni kan hantera problemet tills 
det blir rättat

• https://confluence.its.umu.se/conf
luence/pages/viewpage.action?pa
geId=340000991

Kända fel och brister



19

• Förteckning över vilka sidor som är 
nya / har kompletterats i senaste 
versionen finns numera direkt på 
startsidan istället för längre ner i 
dokumentationen

• För att göra det lättare att hitta 
systemdokumentation för nya 
funktioner

• https://confluence.its.umu.se/conf
luence/display/LDSV/Information+
kring+systemdokumentationen+for
+Ladok

Ladok systemdokumentation
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• De två tidigare versionernas 
ändringar finns som tidigare 
under avsnittet ”Förändringar i 
systemdokumentationen”

• https://confluence.its.umu.se/co
nfluence/display/LDSV/Forandri
ngar+i+dokumentationen

Ladok systemdokumentation



LADOK LIS-ADAPTER

Ladokinformation 2020-11-18

Gunnar Råhlén



22 LIS-adapter

• LIS – Learning Information Services - IMS Global

• Standard som definierar formatet för överföring av information mellan system inom 
utbildningssektorn

• LADOK LIS-adapter erbjuder ett antal standardiserade och sammansatta meddelanden 
som kan användas i olika sammanhang. Meddelanden är representationer av 
informationsobjekt i Ladok och är uttryckta i formatet LIS. 

• Samarbetet med lärosätena sker i ITCF:s ATI-grupp (Lärosätenas IT-arkitektforum)

.



23 Pågående anpassningar av LIS-adaptern

• Digital tentamen

• Pilot: Uppsala universitet

• Inspera 

• Studentmobilitet 

• Piloter: Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå 

universitet

• MoveOn

• MobilityOnline

• SoleMove



24 Pågående anpassningar av LIS-adaptern

• Resultatrapportering från Canvas

• Piloter: Umeå universitet (Produktion), Högskolan i Jönköpings 

och Mälardalens Högskola (Test)

• Bygga bort Kimono i Canvas

• Högskolan i Borås



25 Framtida möjlig utveckling

• Arkivering via LIS

• Schemaläggningssystem



Frågor?



GEMENSAMT STÖD FÖR UTBILDNINGSPLANERING

201118

Malin Zingmark



28 Gemensamt stöd för utbildningsplanering

• På Ladokstämman 28/5 beslutades att ett gemensamt 

stöd för utbildningsplanering ska byggas i Ladok enligt 

beskrivning i förstudien.

• Med utbildningsplanering avses de arbetsprocesser 

som syftar till att ta fram lärosätets utbildning och 

utbildningstillfällen samt styrande dokument, till 

exempel kursplaner. 

https://ladok.se/wp-content/uploads/2020/02/Forstudie-gemensamt-stod-utbildningsplanering-200210.pdf


29 Effekt av ett gemensamt stöd för lärosätena

• En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar 
avsevärt. Resurser avsätts centralt för drift, vidareutveckling, 
förvaltning och central support.

• En årlig kostnadsbesparing vad gäller förvaltning, drift och 
vidareutveckling jämfört med 2019, givet att funktionaliteten 
i den gemensamma lösningen täcker större delen av 
lärosätenas behov. 

• En lösning för utbildningsplanering med samma 
tillgänglighet, tillförlitlighet och användargränssnitt som 
Ladok.
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Fas 1 Fas 2

2021 2022

Mål-

lärosäte 1
Införande på 

lärosätena

2023

Utveckling

2024 2025

Mål-

lärosäte 2

Tidplan

Lärosätena avgör själva när de vill börja använda det nya systemstödet. 

Funktionalitet kommer att levereras löpande till Ladoks produktionsmiljö.



31 Mållärosäten 

• Mållärosäte 1  30/6 2022

• fastställs senast 31/3 2021, annons går ut i början av året

• Mållärosäte 2  30/6 2023

• fastställs under 2021

• Testlärosäte hösten 2021

• fastställs samtidigt som mållärosäte 1



DIGITALISERINGSUTREDNING

201020

Malin Zingmark



33 Bakgrund

• Ett mål i Ladoks strategi är att främja digitalisering

• Målet med utredningen var att ta fram en prioriterad 

lista över lämpliga områden och idéer till lösningar för 

att utöka digitaliseringen och effektivisera stödet för 

utbildningsadministration

• Ingen prioritering tillsammans med lärosätena genomförd pga

pandemin 

• Förslagen finns med som underlag inför kommande 

års verksamhetsplanering



34 Några förslag

• Examensprocessen: hantera examenskrav, utfärda examensbevis digitalt, 
tillgängliggöra och bevara examensbevis, visualisera studentens progression 
mot examen

• Hantering av utländska meriter

• Förenklad resultatrapportering och attestering

• Individuella studieplaner på forskarnivå

• Studenttjänst för att ansöka om studieuppehåll 

• Påminnelser till studenter

• En informationsmodell över de events Ladok publicerar

• Resultatet finns här: https://ladok.se/wp-
content/uploads/2020/10/Utredning-utokad-digitalisering-.pdf

https://ladok.se/wp-content/uploads/2020/10/Utredning-utokad-digitalisering-.pdf


NYA MALLAR I LADOKBESTÄLLNING

EMMA WALLMARK



36 Nya mallar i Ladokbeställning

• Sammanslagning av identiteter – Använd vid behov av 
sammanslagningar av identiteter.

• Övrigt identitetsärende – Använd vid alla övriga ärenden som rör 
identitetshantering. 

• Ny eller ändrad nationell grunddata - Använd när t ex nya 
utländska lärosäten behöver läggas in i Ladok. 

• Inaktivera/Aktivera nationell behörighet – Använd om ni tillfälligt 
vill inaktivera en användares nationella behörigheter alt 
återaktivera de samma

• Ansökan om behörighet till Ladokbeställning – Använd vid 
ansökan om behörighet att lägga beställningar i Ladokbeställning

https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/47
https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/46
https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/44
https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/49
https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/48


37 Beställningar som rör nationell information

• Alla beställningar som rör Sammanslagningar av identiteter, 

Önskemål om ändrad grunddata etc ska från nu göras via 

Ladokbeställning istället för i Ladoksupport.

• Ärendetypen ’Ändring nationell info’ i LADOKSUPPORT sätts 

inaktiv. 

• Vi kommer slutföra påbörjade ärenden i LADOKSUPPORT, men 

alla nya beställningar ska gå via Ladokbeställning.

• Vi vill underlätta så alla uppgifter tas med vid inrapportering.

• Vi vill renodla så alla beställningar hanteras via samma ingång. 



38 Beställningar som rör nationell information

• Lokal kontaktperson kan beställa behörigheter till 

Ladokbeställning via Ansökan om behörighet till 

Ladokbeställning. Beskriv i ansökan om behovet rör 

identitetshantering och/eller nationell grunddata. 

• Den gemensamma Ladoksupporten och våra nationella 

administratörer kommer som tidigare hantera era beställningar, 

men återkoppling och dialog i ärenden kommer ske via 

Ladokbeställning.

• I vissa identitetärenden behöver flera lärosäten involveras. I de 

fallen kommer vi skapa länkade ärenden som blir en kopia på 

ursprungsärendet men där vi har separat dialog med respektive 

involverat lärosäte. 

https://jira.its.umu.se/servicedesk/customer/portal/1/create/48
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41 SE BESTÄLLNINGAR UNDER REQUESTS



42 BESTÄLLNINGAR SOM LÄROSÄTET HAR LAGT



43 Läs mer

• Lathunden för Ladokbeställning i Ladok-vägledning

• Instruktion Byte och ersättning av personnummer i 

Ladok- vägledning 

https://confluence.its.umu.se/confluence/download/attachments/384435021/Lathund-Ladokbest%C3%A4llning.pptx?version=1&modificationDate=1569396143000&api=v2
https://umeauniversity-my.sharepoint.com/personal/emwa0002_ad_umu_se/Documents/LED/Informationen%20i%20vägledningen%20https:/confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=396693890

