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LADOKGRUPPEN 2021

VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

• Ta bort klarmarkering

• När ett resultat är klarmarkerat kan endast en examinator/attestant ta 
bort klarmarkeringen

• Detta beskrivs i lathunden ”Attestera” vid punkt 7. Lathunden finns på 
sidan med lathundar för examinatorer och lärare: 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/studieadministrativa-
system/ladok/anvandarstod/utbildningsmaterial-och-
lathundar/utbildningar-och-lathundar-for-examinatorer-och-larare/

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/studieadministrativa-system/ladok/anvandarstod/utbildningsmaterial-och-lathundar/utbildningar-och-lathundar-for-examinatorer-och-larare/


LADOKGRUPPEN 2020

• Sök med sökstjärna i Ladok

• Går att använda sökstjärnan före namnet/personnumret, eller mitt i

• Om en student är inlagd i Ladok med till exempel flera förnamn, 
använd sökstjärna före och efter ett av namnen



LADOKGRUPPEN 2021

NYA FUNKTIONER I LADOK
• Ange moduler som krävs för resultat på kurs

• Används när studenten har resultat på moduler som tillhör en 

tidigare version av kursen

• En kurs kan få en ny version när tex modulerna görs om i 
omfattning (antal hp)

• Funktionen kan användas om det går att säga att en modul från 
den gamla kursversionen motsvarar (rent innehållsmässigt) en 
eller flera moduler i den nya versionen

• Om innehållet i modulerna skiljer sig mellan versionerna åt ska 
ett tillgodoräknande göras istället

• Lathund finns: ”Ange moduler som krävs för resultat på hel kurs”



ÖVRIG INFORMATION

• Antagningarna för Vt 2022 kommer att finnas i Ladok den 23/12 (förs över 
successivt från NyA 22/12

• Studenter som har en tidigare registrering på en kurs eller ett tidigare 
deltagande på ett program: Antagningen kommer att ”fastna” i Ej hanterade 
antagningar. Tillfällesbyte på kurs eller program ska göras. 

• När får man lägga till en kurs inom en students program och registrera 
studenten?

• kurstillfället enbart bjuds ut för programstudenter, och
• studenten underlåtit att ansöka till kursen eller att tacka ja till erbjuden 

utbildningsplats, och
• studenten är antagen och registrerad på ett programtillfälle som innebär att den 

aktuella kursen ska läsas vid det aktuella tillfället, och
• det finns ledig plats på kursen efter avslutad reservantagning och studenten är 

behörig.
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LADOKGRUPPEN 2020

• Sök ut klarmarkerade men inte attesterade resultat på din institution



FRÅGESTUND!


