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LADOKGRUPPEN 2022

VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

• Ange rättande lärare vid klarmarkering av resultat

Utökade möjligheter att ange vilka lärare 
som har varit inblandade att sätta betyget 
på modulen. 

Rapportörer med behörighet: Här finns lärare på 
din institution som har behörighet i Ladok som 
resultatrapportör. 

Användare på lärosätet: Här finns alla anställda på 
Umeå Universitet. Om du saknar någon här, 
kontakta Ladokgruppen. 

Övriga: Här kan du skriva in fritext.

I princip kan du välja alla lärare direkt via 
”Användare på lärosätet” eller skriva in dem som 
fritext, men listan under ”Rapportörer med 
behörighet” är kortare och ger dig färre sökträffar 
på t.ex. namn. 

Glöm inte att avisera attestant/examinator!



LADOKGRUPPEN 2022

• Avisering vid helkurs på en kurs med en enda modul

• Det går att klicka i ”Avisera medarbetaren när det finns resultat klara på 
hel kurs” även på kurser med bara en enda modul (som ger automatiskt 
helkursbetyg).

• Det rekommenderas dock inte eftersom det skapar förvirring för 
rapportören

• Se gärna över era ”enmodulskurser” under Medarbetarrättigheter -
rapporteringsrättigheter



LADOKGRUPPEN 2022

NYA FUNKTIONER I LADOK

• Ny funktion för filtrering i deltagarlista på kurs

Om du ändrar antal träffar per sida 
så kommer Ladok ihåg det till nästa 
gång. 



LADOKGRUPPEN 2020

• Filtrera i rapporteringsvyn



LADOKGRUPPEN 2020

AKTUELLT I SELMA

• Deadline för moduluppsättningar och inledande kurser på program för 
Ht 2022: 30 april

• Kurstillfällen för Ht 2022 tillgängliga i Ladok tisdag 3/5



ÖVRIG INFORMATION

LADOKGRUPPEN 2021

• MFA, Multifaktorautentisering, införs i Ladok under vecka 21.

• Detta är ett steg i planen att införa MFA på alla universitetsgemensamma 
system med central inloggning. 

• MFA är en prioriterad säkerhetsåtgärd som ger ett ökat skydd för både ditt 
konto och våra gemensamma system. 

• Läs mer om MFA här: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-
digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning

• Vid frågor, kontakta Servicedesk/ITS. 

https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning


FRÅGESTUND!


