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Agenda

• Kort om projektet
• BETA-leverans - dokumentation
• Visning av planerad funktionalitet

• Förberedelser 
• Genomförande

• Avslutning; tips om information m.m.



Projektmål

Projektet ska säkerställa att:
• Mållärosäte 1 senast 2022-06-30 använder Ladok för 

utbildningsplanering
• Mållärosäte 2 senast 2023-06-30 använder Ladok för 

utbildningsplanering
• Det finns ett stöd till lärosätena vid övergången till Ladok

Mål 2021 
• Ett mindre lärosäte som idag inte har något systemstöd för 

utbildningsplanering använder Ladok hösten 2021.



Tidplan

Lärosätena avgör själva när de vill börja använda det nya systemstödet. Funktionalitet 
kommer att levereras löpande till Ladoks produktionsmiljö.



Hur ska vi fånga behoven?



• Levererat:

• Kopiera tillfälle till nytt tillfälle för alla tillfällen av alla utbildningstyper

• BETA-leverans

• Utredning om att utöka ett antal textfält

• Under hösten 2021 är planen att leverera en grundläggande funktionalitet för:

• Att skapa kursplaner

• Att skapa utbildningsplaner

• Processtöd för att skapa och redigera utbildningsinformation

• Att hantera litteraturlistor

Leveranser



BETA-leverans - dokumentation



Innehållet i presentationen är en ögonblicksbild över planerad funktionalitet med fokus på 
våra testlärosäten. 

Presentationen är uppdelad i två delar:
Förberedelse

• Skapa och använda lokala attribut
• Konfigurera utbildningsmall med fokus på kursplan och lokala attribut
• Skapa ett processflöde för ny kurs

Genomförande
• Skapa en ny kurs och tillhörande kursplan med processtöd

Visning av planerad funktionalitet



Plan: Dokument som beskriver och ger föreskrifter för en viss utbildning. T.ex. kursplan och 
utbildningsplan

Attribut: Beskriver en egenskap för ett objekt (t.ex. betygsskala) och har ett namn och ett 
värde. 
Vi har nationella attributdefinitioner och har nu infört möjligheten att skapa egna lokala 
attributdefinitioner.

Förklaring: Begrepp



Förberedelse: Skapa lokala attribut



Förberedelse: Vi skapar ett fritextfält med 
benämningen ”Övrigt”



Förberedelse: Konfigurera utbildningsmall

Ny kolumn där 
man anger vad 
som ska ingå i 
plan



Vi lägger till attributet vi skapade Anger vilka attribut som ska ingå i plan Sorterar och 
grupperar 
attributen

Efter Spara och Publicera är den nya mallen färdig att användas



Processhantering vägleder och koordinerar användare som arbetar med utbildningsplanering. 

Processhanteringstjänsten får användning när en/flera av följande punkter uppfylls:

• Flera användare inblandade i arbetet
• En viss kritisk mängd arbetsuppgifter som ska göras.
• Vill följa en standardhantering för utbildningsplaneringsarbete på lärosätet.
• Att kunna fördela behörigheter på ett mer fingranulärt ändamålsenligt sätt
• Vill kunna stödja användare med att-göra-listor och aviseringar i systemet
• Spårbarhet - att veta vad som har hänt och inte har hänt i ett arbetsflöde

Förklaring: Vad är processhantering?



Förberedelse: Administrera processflöde

Processflöde

Processuppgift



• Visning av prototyp

Genomförande: Skapa en ny kurs och tillhörande 
kursplan med processtöd



• Följ informationen på Ladok.se
• Anmäl separat kontaktperson för projektet (om ni vill) till info@ladok.se
• Börja fundera på ert lokala införande, kontakta jan.winkle@mau.se vid frågor

Tips

https://ladok.se/tankt-funktionalitet
mailto:info@ladok.se
mailto:jan.winkle@mau.se

