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Hantering av resultatrapportering inför konvertering till Ladok3/nya Ladok 
 

1. Listor skapade i RS-funktioner, T33, T34 och TG67 
 
Dessa listor kommer inte att konverteras. Om listorna inte läggs in definitivt måste resultaten 
läggas in igen efter produktionssättning!  
 
Obeservera att det kan vara lämpligt att stänga av de delfunktioner som skapar listor tidigare 
än de delfunktioner där man gör definitiv inläggning! På det viset minskar man risken att 
resultaten måste läggas in på nytt. 
 
Man kan få fram listor över betyg på prov som inte är definitivt inlagda i delfunktion RS01_G 
Städning av listor i RS01 – Resultat på prov. Här visas även listor skapade i T33/TG67. Så 
här ser det ut om man söker ut samtliga listor som man är behörig på: 
 

 
 
Man kan välja mellan att göra kontrollen på central nivå på lärosätet eller uppmana 
användarna att kontrollera sina egna listor. 
 
Motsvarande funktionalitet finns i följande funktioner: 
 
RS02 – Resultat på individuella kurser, delfunktion RS02_F Städning av listor 
RS10 – Resultat på hel kurs, delfunktion RS10_G Städning av listor. Här visas även listor 
skapade i T34 
RS80 – Resultat på kurs – annan utbildning, delfunktion RS80_F Städning av listor 
RS81 – Resultat på hel kurs - annan utbildning, delfunktion RS81_F Städning av listor 
RS90 – Resultat, kurser på forskarnivå, alternativ Städning av listor 
RS93 - Alla kurser klara på forskarnivå, alternativ Städning av listor 
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2. Resultat inlagda med hjälp av resultathanteringen i Ladok3 

 
Pågående rapportering som inte är avslutad kommer att konverteras, med ett viktigt undantag: 
 
Resultat som grundar sig på anonyma tentamina konverteras inte eftersom anonymkoderna 
inte lagras i de tabeller som används i resultathanteringen 
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