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• SLU använder Ladok för utbildningsplanering från 1 maj! Den lokala 
utbildningsdatabasen finns kvar för att söka ut viss information.

• Utbildning av användare pågår, stor utbildningsinsats under april

• Den funktionalitet som SLU behöver finns på plats, även om mer finns att önska

• Beslut om mållärosäte 2 tas under april 

Status i projektet



• Kurs- utbildningsplaner

• Versionshantering

• Svensk och engelsk version

• Litteraturlistor

• Versionshantering

• Fritext

• Svensk och engelsk version

• Texteditor

• Nya nationella attribut

• Lokala attribut

Levererad funktionalitet



• Planeringsomgång – ny grunddatakategori

• Inmatningsstöd

• Möjlighet att dölja ej relevanta värden i vallistor

• Generera webblänk

• Kopiera enskilda utbildningstillfällen

• Redigera publicerade lokala mallar

• Möjlighet att importera gamla planer via REST-gränssnitt

Levererad funktionalitet



• Avancerad sökning ger möjlighet att söka ut grupper av utbildningstillfällen

• Välj vilka sökfält som ska användas

• Välj vilka kolumner som ska listas i sökresultatet

• Möjlighet att ta ut som Excel-fil för vidare bearbetning

• Utgör grunden till masshantering

• Just nu enbart nåbart av mållärosäte 1 och testlärosäten med en del kända brister i detta 
utvecklingsläge

• Kommer till alla lärosäten innan sommaren 2022

Kommande funktionalitet – Avancerad sökning



Processtöd är en valfri konfigurerbar funktionalitet som kan användas för att vägleda användare 
och koordinera arbete. 

Processtöd får användning vid behov av en/flera av följande punkter:

• Flera användare inblandade i arbetet

• En viss kritisk mängd arbetsuppgifter som ska göras.

• Vill följa ett konfigurerat standardflöde för ett visst arbetsområde på lärosätet.

• Spårbarhet - att veta vad som har hänt och inte har hänt i ett arbetsflöde

• Att kunna fördela och använda behörigheter på ett mer fingranulärt ändamålsenligt sätt

• Användarstöd för valideringar av ifylld information och automatiska statusförflyttningar

• Vill kunna stödja användare med att-göra-listor och aviseringar i systemet (avvaktar 
ytterligare behovsbild)

Kommande funktionalitet - processtöd



• Processtöd kommer i första hand att användas för utbildningsinformation

• Processtödet kommer synas som:

• Guider som beskriver vad användaren ska göra

• Knappar som sätter i gång guider, ”Ny kurs med guide”

• Möjlighet att Färdigmarkera steg när användaren uttrycker sig färdig

• Att-göra-flik på exempelvis en kurs som samlar det som ska göras/fyllas i

• Pågående arbete-översikt som samlar vad som sker på ett lärosäte/organisation

• Planeras att släppas till produktion slutet av april 2022

• Tematräff planeras för i början av maj 2022. Mer information kommer. 

Kommande funktionalitet - processtöd



malin.zingmark@ladok.se

jan.winkle@mau.se

Läs gärna mer på Ladok.se

Levererad funktionalitet

Planerad funktionalitet

Kontakt

mailto:malin.zingmark@ladok.se
mailto:Jan.winkle@mau.se
https://ladok.se/ladok/projektet-gemensamt-stod-for-utbildningsplanering/levererad-funktionalitet
https://ladok.se/tankt-funktionalitet

