
Utbildningsplanering i Ladok

Hur går det när man stänger sin gamla utbildningsdatabas



Hur tänkte vi som mållärosäte 1 

• Började med kurser på forskarnivån

• Prioriterade aktiva kurser och program.

• Sen diskuterade vi alla kurser och program. 2007 års studieordning 

klar.

• Gjorde inga förändringar av befintliga processer för verksamheten.

• Prioriteringslista – tex URL, Lokala attribut, Ändra i utbildningsmallarna

• Arkivering

Kontentan blev att vi fick jobba mycket agilt (löpande ändringar utifrån 

utveckling av funktionalitet)



Något vi skulle ha prioriterat annorlunda?

• Bara aktiva kurser och program. Sparat vår databas som fått rulla på 

ett antal år.

• Kanske åtgärdat integrationer först – men för oss gick inte det



Exempel på behov vi fått respons på

• URL-länkar

• Fält som borde kunna fyllas genom hämtning, automatgenerering 

och/eller fördefinierade val

• Effektivisera utsökning – Avancerad sök för tillfällen

• Lokala attribut

• Ändra i utbildningsmallarna



Vi har fått respons på det mesta. Men…

• Utdata Avancerad sök – fått för tillfällen men inte utbildning

• Plan – svensk och engelsk plan. Delbeslut borde göra att en del stängs 

inte båda

• Koder – egen kodtilldelningssnurra (kod, utb-område och studieavgift)

Väldigt bra samarbete med Ladok.



Hur tänkte ni kring övergång och kring 
konvertering 

• Vi har inte gjort några förändringar i processerna för verksamheten

• Matcha versioner, kurs och tillfällen

MYCKET PROBLEM (med några kurser) - men vi har löst det så gott vi kunnat

• Program och utbildningsplaner – Bara den senaste utbildningsplanen 

konverterades

• Utbildningshandboken regler/riktlinjer kring kurs- och utbildningsplaner. 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/


Största utmaningarna vid utbildning av 
användare 

• Att det har gått för bra. ☺

• Ny funktionalitet levereras som gör att vi måste ändra i våra mallar och 

processer. Vilket påverkar användarna.

• Göra egna manualer – mycket ändringar sker hela tiden



Utmaningar

• Största utmaningen är att ha koll på behörighetsprofiler 

(systemaktiviteter), utbildningsmallar och processer

• Processerna kontra Registervård

• Uppdatera och ändra alla nya saker som kommer ☺



Tips att tänka på

• Vilken miljö man testar i. Integration eller test. Både och?

• Lägg in i prod så fort som möjligt

• Ha ett nära samarbete med IT och verksamheten

• Testa processerna mycket!

• Ha koll på systemaktiviteterna



Kuriosa

• Vi har 622 tillfällen inlagda för läsåret 23/24 just nu

• 62 nya kursplaner inlagda

• 14 nya kurser i ny version


