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Resultat på kurs med modulresultat 
på olika versioner av kursen

Guiden beskriver hantering av resultat på kurs när en student deltagit på olika versioner av 

kursen, med olika moduluppsättningar. Följande krav finns för att rapportera resultat på kurs 

för en student med resultat från olika kursversioner: 

• Den sammanlagda poängsumman av godkända moduler (från nuvarande och tidigare 

versioner) behöver uppnå kursens fulla omfattning

• Du behöver ange vilka moduler från den nuvarande kursversionen som krävs för resultat 

på kurs
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Exempel: 

VT16 registrerades en student på ett kurstillfälle VT16, tillhörande kursversion 1. Studenten fick 

resultat på några moduler men avklarade inte hela kursen. 

VT17 omregistreras studenten på ett nytt kurstillfälle, tillhörande kursversion 2. Studenten får 

resultat på moduler (inom kursversion 1 eller 2*) och avklarar kursen. 

När resultat på kurs ska rapporteras in behöver du ange vilka moduler som krävs för resultat på 

kurs. Sedan kan resultat rapporteras in och kursen är därmed avklarad.

* För att rapportera in resultat på en tidigare kursversion krävs speciell hantering. Beskrivning hittar du på ladok.se

https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/08/Guide_Ladok_Rapportera-Rapportera-resultat-f%C3%B6r-en-enskild-student.pdf


1. Sök fram studenten och klicka på kursen.

2. Du ser du en översikt av resultaten som rapporterats in på moduler inom kursen. Klicka 

på Ange moduler som krävs för betyg
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3. Kryssa för de moduler från den nuvarande versionen som ska krävas för resultat på 

kurs. Anteckningsrutan är för närvarande endast input. Anteckningen visas inte 

någonstans.

4. Spara (kortkommando: Ctrl + S)

Dialogrutan stängs. Moduler som inte kryssats för markeras som ”Utgår”, dvs. krävs inte 

för att rapportera in ett samlat resultat på kursen, för just den studenten. 

I studentgränssnittet visas inte de utgående modulerna alls.
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