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Funktionaliteten i systemet utvecklas eftersom, 
prioritering görs främst efter de behov som uttrycks 
av mållärosäte 1 och 2.

Övergången sker successivt, och på olika sätt för 
olika lärosäten. Lärosätet ansvarar själva för att 
planera sin övergång, med stöd från konsortiet. 

Det är också möjligt att använda delar av Ladoks
lösning.

Snart kan ni börja använda utbildningsplanering i Ladok!



• Befintlig funktionalitet
• När kan ni börja testa 
• Demo
• Planerad funktionalitet
• Införandet på lärosätena

Agenda



Fokus plan och process

• Versionshanterade planer
• Svensk och engelsk version av plan
• Lokala/lärosätesspecifika attribut
• Textfält med inbyggd texteditor
• Längre textfält
• Dokumentkonfiguration för utskriftsvy av planer

• Enkelt stöd för litteraturlistor
• Grundplatta för processtöd
• Möjlighet att hämta ut information om lokala attribut från Ladok

Befintlig beta-funktionalitet 



December 2021
• Skapa lokala attribut (med stöd för formaterad text på svenska och engelska) för 

tillfällen och utbildningar 
Årsskiftet 2021/2022

• Stöd för att skapa planer släpps för utvalda utbildningstyper, i första hand för 
kurser på forskarnivå. Stöd för fler utbildningstyper kommer att tillkomma efterhand

Början av 2022 
• Ett enkelt stöd för litteraturlistor  

Våren 2022
• Möjlighet att använda processtöd för att redigera viss utbildningsinformation i 

Ladok

När kan ni börja testa?

Lathundar, systemdokumentation och utbildningsmaterial ingår i leveranserna.



Demonstration

Se filmer på Ladok.se

https://ladok.se/tankt-funktionalitet


• Vidareutveckling av funktionaliteten kring plan
• Vidareutveckling av processtödet
• Fler nationella attribut
• Större fokus på hantering av utbildningsutbudet

• Utdata/rapporter
• Utökat inmatningsstöd

Planerad funktionalitet fas 1 – status nov 2021

Vi jobbar agilt – planen ändras kontinuerligt

Fas 1 slutar 2022-06-30



• Generering av tillfälleskoder med logik
• Generering av kurskoder
• Beräkning av studieavgifter
• Avancerad hantering av litteraturlistor (enkla textfält utan logik ingår i 

fas 1)
• Stöd för flertal organisationskopplingar på kurs

Vad tror vi inte ryms i fas 1, några exempel

Vi jobbar agilt – planen ändras kontinuerligt

Fas 1 slutar 2022-06-30



Utskriftsvy för plan

Befintlig funktionalitet – möjlighet att generera utskriftsvy
för pdf som inte är tillgänglighetsanpassad

Nästa steg – utskriftsvy för plan (ej pdf) som är 
tillgänglighetsanpassad

Färdigformaterade planer lagras inte i Ladok



Konsortiet stödjer lärosätena genom att tillhandahålla
• Systemdokumentation, lathundar och utbildningsmaterial

• Gemensamma genomgångar av funktionaliteten

• Supportstugor där lärosätena kan ställa frågor och få råd. 
Vi hjälper er!

• Enskilda möten med lärosäten vid behov

Införandestöd

Ser ni något annat behov av stöd?



Mållärosäte 2 utses under våren 2022

Mer information om mållärosäte 2 kommer i början av 2022
• Samarbetsformer
• Vilket typ av lärosäte vi söker
• Vilket stöd lärosätet får

För att planera införandestödet vill vi gärna ha en intresseanmälan 
för att börja använda Ladok för utbildningsplanering – mer 
information i början av 2022

Intresserad att börja använda Ladok?



malin.zingmark@ladok.se

jan.winkle@mau.se

Kontakt

mailto:malin.zingmark@ladok.se
mailto:Jan.winkle@mau.se

