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VANLIGA FRÅGOR I LADOKSUPPORTEN JUST NU

• Ändra i redan skapade aktivitetstillfällen

• För att ändra, sök fram aktivitetstillfället och klicka på Välj – Ändra. För 
sökväg, se lathund ”Sök ut en institutions aktivitetstillfällen”. 



LADOKGRUPPEN 2022

• Vad kan ändras?

• Innan det finns några studenter anmälda kan allt ändras

• Efter studenter har anmält sig kan detta ändras: 
• Typ av aktivitetstillfälle (OBS! Om du ändrar till Digital tentamen (LIS) 

kommer de redan anmälda studenter inte att föras över till Inspera)
• Namn på aktivitetstillfället, ort, sal och information till studenterna
• Datum och tid
• Anmälningsperiod
• Lägg till kurstillfällen (även från andra kurskoder)

• Detta kan inte ändras efter att studenter har anmält sig:
• Anonymkoder
• Modul som tentan avser
• Ta bort kurstillfällen där det finns anmälda studenter
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NYA FUNKTIONER I LADOK

• Utökade möjligheter att ange rättande lärare vid klarmarkering

Lärare som har behörighet som 
resultatrapportör på din institution

Lärare som inte har behörighet som 
resultatrapportör eller lärare på 
andra institutioner

Övriga lärare, tex externa eller från 
andra lärosäten



LADOKGRUPPEN 2022

• Ändrat utseende vid utsökning av aktivitetstillfällen

Välj vilka sökfält du vill använda

Välj vilka uppgifter som ska finnas med i ditt sökresultat



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

• Blankett för utresande utbytesstudenter blir exceldokument –
underlättar när man har mer än en utresande utbytesstudent. Det 
ifyllbara dokumentet finns här: https://www.aurora.umu.se/utbilda-
och-forska/stod-till-utbildning/blanketter-inom-utbildning/

• Det ifyllda dokumentet med utresande utbytesstudenter som ska åka 
iväg Ht 2022 ska skickas in till linda.lindgren@umu.se senast 6 maj

• Ny möjlighet för studenter att dela sin examen digitalt till en tredje 
part, tex arbetsgivare (via www.student.ladok.se).

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/blanketter-inom-utbildning/
mailto:linda.lindgren@umu.se


FRÅGESTUND!


