
LADOK3 – DOMÄNMODELLER

SUNET-veckan, 2017-10-18, KTH

Mikael Berglund, ITS, Umeå Universitet



2



3



4



5



6



7



8 Stadsplan

• 2011 togs en stadsplan fram för Ladok3

• Stadsplan ~= verksamhetsarkitektur

• En verksamhet kan beskrivas både i form av en organisation 
och en process och dess information/objekt, där 
informationen är det mest stabila i en verksamhet

• Informationen är därför en bra grund för de IT-stöd som 
behöver utvecklas

• Vi jämför ofta en verksamhetsarkitektur med en Stadsplan, 
där stadsarkitekten redovisar vilka planer som finns för 
stadens utveckling



9 Verksamhetsarkitektur

• Verksamhetsarkitektur handlar om att skaffa sig 

kontroll över hur man bedriver verksamheten

• Vad man gör och när man gör det

• Hur man gör

• Vem som gör vad

• Varför man gör det som man gör

• /Anita Johansson



10 Moduluppdelning

• Studiedeltagande

• Studieresultat

• Leveranstillfälle

• Produkt



11 I eller utanför Ladok?

• Student

• Personal

• Lärosäte

• Lokal

• Utbildningsmaterial

• IT-stöd

• Regler

• Organisation

• Anmälan

• Studentstöd

• Studiefinansiering

• Betalning

• Åtkomstbehörighet
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13 Domain-Driven Design

• Eric Evans, 2004

• Tackling complexity

in the heart of

software



14 Koncept - domän

• Fokusera på domänen

• Skapa modeller av domänen

• Samarbeta med domänexperter



15 Domäner?

• Jim Webber

• ”Find services that has a 

business owner”



16 Domänuppdelning

• Utbildningsinformation

• Studentinformation

• Kataloginformation

• Examen

• Resultat

• Studiedeltagande

• Uppföljning



17 Koncept – gemensamt språk

• ”Ubiquitous language”

• Ett gemensamt språk mellan verksamhet och 

utveckling

• Hela vägen in i programkoden



18 Koden



19 NyA

• FIELD_OF_LOCAL_MAJOR (Lokalt huvudområde)

• PICKED_COURSE_OFFERING_INELIG (Obehörig)

• SEL_ROUND (Urvalstillfällen)



20 Målsättning

• ”Domänexperter skall säga ifrån när 

utvecklare använder oklara termer och 

utvecklare skall säga ifrån när 

domänexperter är tvetydiga”



21 Behaviour Driven Design

Scenario: Obligatoriskt kurstillfälle finns

Givet att studenten påbörjat programtillfället
Och att ett obligatoriskt kurstillfälle finns
Och att valperiod har öppnat
Och att inga hinder för val föreligger
När administratör väljer att se möjliga val
Så ska möjlighet ges att acceptera kurstillfället
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Scenario: En antagning tas emot

Givet att det finns ett programtillfälle
Och dess utbildningstillfällesstruktur innehåller   
ett kurstillfälle utan acceptanskrav

När en antagning tas emot på programtillfället
Så skapas även en antagning till kurstillfället



23 Bounded Context

• Det gemensamma språket är giltigt inom en domän

Resultat Merit



24 UML

• Unified Modeling Language
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27 UML lättvikt

+görNågot()

Grej



28 Betygsskala

+läggTillBetygsgrad()

-benämningar
-kod

Betygsskala



29 Betygssgrad

+läggTillBetygsgrad()

-benämningar
-kod

Betygsskala

-ordningsnummer
-giltigtSomSlutbetyg
-benämningar

Betygssgrad



30 Association

+läggTillBetygsgrad()

-benämningar
-kod

Betygsskala

-ordningsnummer
-giltigtSomSlutbetyg
-benämningar

Betygssgrad

1

*



31 800

• 800 stycken ”Grej”! 



32 Modellen inte alltid i GUI

+påbörja()

-startAvSenastePåbörjadeStudieperiod
-studentUID
-kurspaketeringstillfälleUID
-studiestrukturreferens
-behörighetsvillkor

Kurspaketeringstillfällesantagning



Några exempel



34 Utbildningsinformation



35 Instansierad modell



36 Dokumentkonfiguration

Nationell konfiguration Lokal konfiguration

-sökvägTillMall

Dokumentmall

Dokumenttyp

Dokumentkonfiguration

Dokumentmall

Dokumentmallparametrar
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Användare och dess behörigheter

-beställdTidpunkt
Användarbehörighet -användarnamn

-förnamn
-efternamn

Användare

-ID
-kod
-benämningar

Lärosäte
10..*3 Har

0..*1

Tillhör4 

1

0..*

-ID
-nyckel
-benämningar

Systemaktivitet

-UID
-benämningar

Behörighetsprofil

0..* 1..*

Grupperar4 

Organisation

1

0..*

Ex:
Studiedeltagande: Registrering - förstagångs-, fortsättnings- och omregistrering
Studiedeltagande: Avbrott - dokumentera avbrott

Ex:
Studiedeltagande - Administratör, på Uppsala Universitet

Ex:
Aktiv administratör i tjänsten Studiedeltagande, 
på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, på Uppsala Universitet

0..*1Har

Användarbehörighetsstatus

OBEHANDLAD
AKTIV
INAKTIV

Har

Rättighetsnivå

NATIONELL
LOKAL
LAS

Har

-UID
-epostAdress
-smsNummer

Användarinformation

10..1

Har

Organisation



38 Resultat

+skapa()
+klarmarkera()
+attestera()
+uppdatera()

-examinationsdatum
-projekttitel

ResultatPåUtbildning
+registrera()
+avbrott()
+skapaResultat()
+ändraResultat()
+klarmarkeraResultat()
+attesteraResultat()
+nyttTillgodo()

-utbildningUID
-studentUID
-giltigtKursresultat

Studieresultat

1 0..*

+attestera(){sequential}
+klarmarkera(){sequential}
+makulera(){sequential}

-betygsskala
-betygsgrad
-rapportör

Resultat

1 0..1

3 har

11 3 med status

-ID
-Utkast, Klarmarkerad, Beslutad

Status

Studieresultat


