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Verksamhetsplan 2023: prioriteringar

1. Framsteg i utvecklingen och piloteringen av tjänsten brickan för kontinuerligt 
och flexibelt lärande och fungerande partnerskap med viktiga 
utvecklingspartner. 

2. Framsteg i förändringsarbetet vid högskolorna och deras eget interna 
engagemang. 

3. Att bygga upp en beredskap för uppskalning. 
4. Fastställande av konsortiets långsiktiga mål, säkerställande av engagemang, 

planering av organisation och finansiering.



Mål 2023

1. Brickan utvecklas och pilotprojekt slutförs enligt publiceringsplanen. Högskolorna förbinder 
sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbete med 
partner är målinriktat. 

2. Verksamhetsmodellerna, processerna och verktygen för Brickan kommer att byggas enligt 
tidtabell och uppfylla de krav som ställs av högskolorna.

3. Beslut om konsortiets långsiktiga mål och organisation har fattats. Finansiell planering för 
projektets förlängningsfas (2025-2028) och produktionsfasen för Digivisios tjänster har 
inletts.

4. Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är redo att börja använda 
den första skalbara versionen av Brickan. Programmet för förändringsledning stöder 
förändringen vid högskolorna. 

5. Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektkontoret fungerar smidigt och 
effektiviteten i projektkontorets arbete förbättras ständigt.



…

LANSERING Q3-Q4/24    

FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE AV FÖRÄNDRINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLOR, FÖRBEREDELSER FÖR INFÖRANDE

Teknisk delpublicering 3.0Teknisk delpublicering 2.0Teknisk delpublicering 1.0
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Q1/2023 Q1/2024 Q3/2024

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q3/22-Q3/23

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q2/23-Q2/24

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q4/23-Q4/24

ANDRA HÖGSKOLORS INFÖRANDE
Q3-Q4/24

Presentation, filtrering och jämförelse av 
utbudet
• Evenemang, öppet material och inspelningar
• Tematiskt innehåll och lärandevänliga filter

Anmälan via hyperlänkar
• Navigering till ett innehåll eller utbud till en 

annan nättjänst än brickan

Presentation, filtrering och jämförelse av utbudet
• Studier vid öppna yrkeshögskolan eller universitetet
• Samproducerade enheter

Identifiering av den lärande och eget lärande
• Presentation av bestrykta studieprestationer och studierättigheter
• Att visa intresse för ett specifikt utbud

Anmälan till utbildning
• Uppgifter om anmälan bifogas till den egna profilen och 

högskolans informationssystem

Rekommendationsfunktioner
• Baserade på den lärandes intressen

Presentation, filtrering och jämförelse av utbudet
(SPECIFICERAS SENARE)
• Specialiseringsutbildning
• Fristående studier
• Förberedande utbildning för invandrare

Anmälan till utbildning
• Betalningsalternativ för anmälan

Eget lärande
• Granskning av anmälnings- och 

betalningshistorik
• Presentation av studieprestationer som är 

avlagda på annat håll
• Digitala märken (Open Badges) för mikrolärande

(?)

Rekommendationsfunktioner
• Baserade på den lärandes intressen, 

utbildningshistoria samt de andra användarna
och arbetsmarknadsuppgifterna (?)

• Identifiering av högskolans representant
• Att öka, redigera och stryka utbudet
• Analyser som beskriver användningsdata

• Sökning av utbildning via gränssnittet
• Att berika och sammankoppla utbildningsutbudet
• Analyser som beskriver utbud och användningsdata
• Spelregler som en del av utbudsförvaltningen

• Behandling av anmälningsuppgifter via 
gränssnittet

• Betalningshantering
• Analyser som beskriver anmälningsdata
• Gränssnitt för att stödja kunskapsledning

PUBLICERINGSPLAN



Färdplan 2021-2024 (1.2)

2022
• Deltagandet av de lärande är aktivt
• Målarkitekturen har beskrivits och datamodellen utarbetats
• Implementeringen av tjänsterna inom Digivisio 2030 har 

påbörjats, de centrala integrationerna har definierats
• Identitetshanteringens MVP prototyp färdig
• Anpassningarna och besluten av tjänstehanteringen har 

fattats
• Modellen för implementeringen av tjänster har definerats
• Ekosystemmodellen har beskrivits
• Digipedagogiskt samarbete: vision 2030 definierad, nätverket 

för utveckling av digital pedagogik är aktivt, utbildningarna har 
påbörjats, gemensamma spelregler för utbudet är definierade

• Främja behovet av lagstiftningsändringar och gemensamma 
tolkningar

• Förändringsledningsprogrammet är lanserat
• Utvalda delar av reslutat från  spetsprojekten har inkluderats i 

programmet
• Konsortiets arbets- och beslutsmodell har etablerats
• Verksamheten på forumet för intressentgrupper har etablerats
• Kvalitetsstyrning som en del av all projektverksamhet
• Verktyg som behövs för projektarbetet har implementerats

2023
• De första produktionsversionerna av Digivisio 2030 tjänsterna har lanserats och de 

pågående tjänsterna fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
• Minimiimplementering av identitetshantering har testats vid pilothögskolorna (2023).
• Brickan delpublicering 1.0 (2023) och spelregler

• Brickan omfattar enheter som producerats gemensamt av högskolor  
• Utbildningsutbudet och ansökningsfunktionerna har anpassats till högskolornas system
• Digipedagogiska spelregler för gemensamma studier som används vid gemensamt utbud 

av högskolor
• Att på lämpligt sätt använda sig av modularitet och stödja den lärandes studieväg i det 

gemensamma studieutbudet
• Programmet för förändringsledning ger stöd för genomförandet av Digivisio 2030 tjänsterna 

och för förändringsarbetet vid högskolorna samt erbjuder kollegialt stöd till dem
• Riktlinjer för samarbete om plattformar för lärande har gjorts
• Plan för fortsatt finansiering av projektet och pågående tjänster har slutförts 
• Långsiktig organisation av konsortiet genom en juridisk person

2021
• Den lärandes användarresa har beskrivits
• Målarkitekturen har beskrivits
• Behoven av att ändra lagstiftningen har identifierats 
• Nyvarande projekt och system har analyserats
• Operativa definitioner av tjänsterna för Digivisio 2030 har gjorts 
• De två första begränsade genomförandena av Digivisio 2030 

är avslutade
• Linjedragningarna gjorda för åtgärder som är nödvändiga på 

grund av utredning av juridisk person 
• Högskolorna och UKM har förbundit sig till en gemensam vision
• Finansieringen, projektet och resursfördelningen är planerade
• Utvecklings- och ledningsmodellen är spikad

2025 – Definieras som en del av förfiningen av målscenariot
• Studieutbudet och information om den lärande på ett och samma ställe
• Smidiga processer och tjänster etablerade
• Ekosystemet skapar ett betydande mervärde genom data för lärande och undervisning
• Värdeflödet av examensstudier

2024
• De första produktionsversionerna av Digivisio 2030 tjänsterna har lanserats och de 

pågående tjänsterna fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
• Brickan delpublicering 2.0 och 3.0 (2024)
• Införande av identitetshantering för storskalig produktion (2024).

• Säkerställande av ytterligare finansiering för projektet
• Digivisio juridisk person i operativ beredskap
• Lansering av Brickan



Milstolpar 2023
MILSTOLPE Tidtabell

Korrigerad
tidtabell Situation Kommentarer

Publikation av teknisk delpublicering 
Brickan 1.0 Q1/23

Spelregler och riktlinjer för teknisk 
delpublicering 1 färdigställda och 

godkända Q1/23
Uppdatering av visionen och 

målscenariot samt fastställande av mål 
för 2025 - gjorda Q2/23

Pilothögskolorna för pilot 2.0 valda och 
har påbörjat arbetet Q2/23

En skalbar stödmodell för kontinuerlig 
tjänst har beskrivits, testats, godkänts och 

införts Q2/ 23
Upphandling relaterad till produktion och 
förvaltning av IT-tjänster har gjorts och 

kontrakt har undertecknats Q3/23
Tjänsteintegratör 2024- beslutad Q3/23

Riktlinjer för samarbete om lärplattformar
för projektet Digivisio 2030 har antagits Q3/23

Anmälan om bildandet av en juridisk 
person har skickats till PRS Q3/23

Planer för lansering av Brickan har gjorts 
och överenskommelser om lanseringar 

har avtalats Q4/23

Den juridiska personen är operativ Q4/23




