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Hva er gjort?

• Oppgradert til Moodle versjon 3.9

• Testing internt i KS (Digitale fellestjenester)

• Tett samarbeid med Catalyst

• Testing sammen med kunder gjennomført

• Utfordringer:

– Tilpasse våre kodetillegg til den nye versjonen

• Katalogen

• Kursformater

• Landingssiden



Bedre ytelse

- Filsystem speed up

- Forbedring a databaseprosesser

-Forbedret lasting av filer

Moodle 3.9



Sikkerhetsoppdatering

Ulike sikkerhetsoppdateringer

Påloggingspolicy

Øvrige sikkerhetsinnstillinger

KS LÆRING



Forbedrede funksjonaliteter

• Deltakerfilter. Flere filtreringsmuligheter



Forbedrede funksjonaliteter

• Aktivitetsvelgeren



Flere forbedrede funksjonaliteter

• Forbedringer i Quiz

– Blant annet modernisering av «Dra og slipp»

• Kopiering av kurs i Katalogen i tillegg til direkte fra kurset

• Tvunget skalering av HTML5 video player, med lav oppløsning

• Forbedringer på LTI og API (integrasjonsløsninger)

• Se flere forbedringer her: Moodle 3.9 release notes - MoodleDocs

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.9_release_notes#Accessibility_audit_improvements


Nye funksjonaliteter

• Slå redigering på



Nye funksjonaliteter

• Sikker eksamen (for Quiz)



Nye funksjonaliteter

• Innholdsbank (Ikke aktivert i KS Læring ennå)

• Lagringsbank for H5P



Hvordan vil brukerne merke dette?

• Brukere vil sannsynligvis ikke måtte endre på noen sentrale bruksmønster i KS Læring

• Kursansvarlige og superbrukere vil merke at det krever færre klikk å redigere kurs, og at det er 
enklere å administrere kurs

• KS Læring vil være gjenkjennelig. Tilnærmet likt grensesnitt sammenlignet med før oppgraderingen

• De fleste endringene i den nye versjonen ligger bak i løsningen: smidigere, sikrere og med bedre 
ytelse – i tillegg til forbedringer på eksisterende funksjonaliteter, samt noen nye funksjonaliteter.



Veien videre - i korte trekk

- Rydde opp i «gamle koder»

- Hvilke spesialtilpasninger må vi ha videre?

- Hvilke spesialtilpasninger kan erstattes med funksjonaliteter i Moodle, eller Moodle-godkjente 
plugins?

- Hvilke spesialtilpasninger behøver ikke å tas videre eller erstattes?

- Rydde opp i gamle kurs

- Hvordan går vi frem?

- Flytting til Fiks-plattformen i løpet av 2022



Status SSO

- Vi er i gang med testing av SSO fra Azure AD uten fødselsnummer



Status Synkronisering

- Vi har noen forslag som må luftes for utvalgte kunder

- Kaller inn til workshop/pilotering i starten av januar


