
Välj ”Betastartsida”

Du väljer den nya versionen av startsidan genom att klicka på ”Betastartsida” högst upp till 

höger när du har loggat in på Ladok.

Senast uppdaterad: 2019-10-09

Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.34.0

Ny startsida i Ladok
för dig som rapporterar resultat

Den nya versionen av startsidan har skapats för att förenkla ditt arbete med att 

rapportera och attestera resultat. 

När olika lärosäten går över till att använda den nya versionen av startsidan varierar, 

kontrollera därför med ditt lärosäte innan du börjar använda den.

!



I fliken ”Mina kurser” ser du en lista över de kurser som du har rättighet att rapportera eller 

attestera på. Klicka på den kurs eller aktivitetstillfälle som du ska attestera på.

Hantera visningen genom att:

A. Filtrera på period

Du ser automatiskt alla kurser som är aktuella innevarande termin, som du kan 

attestera eller rapportera på.

Du kan själv ändra vilken termin som kurstillfällen visas från, t.ex. om du ska attestera 

resultat på en student som har kompletterat en uppgift för ett kurstillfälle som gavs förra 

terminen. Välj med knappvalen eller välj termin i rullistan.

B. A-Ö eller ”att göra” 

I listan över kurser kan en orange symbol visas, detta betyder att det finns något som 

väntar på att göras, d.v.s om det finns kurser där studenter är klara för att rapportera in 

resultat på kurs för.

Klickar du på knappen ”att göra” filtreras kurslistan att endast visa kurser med den 

orange symbolen.

C. Kurser och Aktivitetstillfällen

Listan visar både kurser och rubriken ”Aktivitetstillfällen”. 

Aktivitetstillfällen är t.ex. salstentamen, hemtentamen, laborationer eller seminarier. 

Klicka på aktivitetstillfälle för att rapportera på deltagarlistan för aktiviteten.

Fliken ”Mina kurser”
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Rapportera på kurs

När du valt en kurs i listan ser du på högersidan av startsidan vilka moduler som ingår i 

kursen samt ”Resultat på kurs”. 

Klicka på ”Rapportera” i raden för den modul eller ”Resultat på kurs” som du vill rapportera 

resultat på.

Du länkas då vidare direkt till sidan för modulen eller resultat på kurs där du rapporterar.

Rapportera på aktivitetstillfälle

Om du väljer ”Aktivitetstillfälle” i listan till vänster ser du de aktivitetstillfällen (t.ex. 

salstentamen, hemtentamen eller laboration) som finns inom de kurser som du rapporterar 

på.

Klicka på ”Rapportera” för att rapportera på aktivitetstillfället.

Fliken ”Mina kurser” (forts.)

2

Finns det flera versioner av 

kursen kan du välja vilken 

version du arbetar med här. 



Genvägar

När du valt en kurs i listan till vänster på startsidan kan du välja ett antal genvägar:

• Deltagarlista: Se studenterna som deltar på kurstillfället och hämta en adresslista med 

kontaktuppgifter till studenterna

• Summering för vald period: Se en summering av antal avklarade, klara för resultat på 

kurs, registrerade, ej påbörjade, återbud och avbrott

• Resultatuppföljning: Se en sammanställning av de attesterade resultaten på modul 

och resultat på kurs.

Fliken ”Mina kurser” (forts.)
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Beroende på vilka behörigheter du har i Ladok kan du även se fliken ”Mina kurser 

(Organisationsrättigheter)”. Det innebär att du kan rapportera på en hel 

organisationsenhets kurser, t.ex. alla kurser inom en institution eller fakultet.

Hantera visningen

Du kan hantera listan över kurser som visas genom att:

• Kurser visas för en organisation i taget. Ändra organisation i rullistan.

• Kurser med tillfällen från innevarande termin visas i listan. Vill du hantera ett 

kurstillfälle som gått en annan termin behöver du först välja termin, sedan väljer du 

kurs eller aktivitetstillfälle i listan.

• Listan visar bara kurser där det finns en uppgift som behöver göras. Dessa uppgifter 

kan vara: rapportera resultat på kurs, attestera resultat eller ta bort attesterade resultat 

förberedda för borttag. Klicka på ”A-Ö” för att även se kurser utan en uppgift att göra. 

Rapportera resultat

Välj den kurs eller aktivitetstillfälle du ska arbeta med och klicka på ”Rapportera” för att 

rapportera resultat. Du länkas då direkt vidare till rapporteringslistan för den 

modul/aktivitetstillfälle som du valt. 

Fliken ”Mina kurser (Organisationsrättigheter)”


