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Planerad funktionalitet:
Ny modulhantering

Lathunden beskriver ett nytt sätt att hantera moduler i Ladok. Detta testas på ett antal 

lärosäten innan funktionaliteten levereras till alla lärosäten.

Den nya funktionaliteten är samlad i fliken ”Moduluppsättning”, och kommer finnas 

parallellt med den tidigare fliken ”Ingående delar” för en tid framöver. 

Fliken är inte synlig för alla, det krävs att du getts speciell behörighet för att se den.



Hantering

1. Skapa en ny kurs eller ny version av en kurs i Utbildningsinformation

För att kunna skapa och ändra moduler krävs att kursversionen är i status utkast eller 

påbörjad

2. Gå till fliken Moduluppsättning

3. Välj att skapa Ny modul

4. Fyll i information om modulen

Modulen görs automatiskt giltig fr.o.m. samma period som är angiven för 

kursversionen. Detta avgör t.ex. vilken utbildningsmall som ska användas när du fyller i 

information om modulen. 

5. Fortsätt till nästa sida och Bekräfta 

Den nya modulen är skapad och listas nu på sidan. Upprepa stegen för att skapa fler 

moduler på kursen.

Status för modulerna (utkast, pågående och komplett) följer kursens status. Det är alltså 

bara kursens status som behöver ändras – modulernas status ändras automatiskt 

samtidigt. 

Skapa ny modul
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Det går att återanvända moduler från tidigare moduluppsättning. 

Hantering

1. Välj Visa tidigare moduler/moduluppsättning

2. I dialogrutan listas alla moduler som skapas på denna eller en tidigare kursversion. 

Klicka på Lägg till och välj att lägga till som obligatorisk eller valbar modul.

3. I dialogrutan kan du också visa fliken Moduluppsättning. Då ser du modulerna 

uppdelade per kursversion. Klicka på pilen för att visa vilka moduler som ingår i resp. 

version. Klicka på Lägg till och välj att lägga till som obligatorisk eller valbar modul.

Den nya modulen är skapad och listas nu på sidan. Upprepa stegen för att återanvända 

fler moduler på kursen.

Använd moduler från tidigare moduluppsättning 
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Ändra eller ta bort modul från moduluppsättningen

Ett antal åtgärder kan göras genom att klicka på Välj i raden för en modul.

• Valet ”Ta bort moduluppsättning” innebär att modulen inte längre ingår i den aktuella 

moduluppsättningen. Men den finnas kvar i Ladok och kan läggas in igen via valet ”Visa 

tidigare moduler/moduluppsättningar”.

• Valet ”Redigera” låter dig göra ändringar på modulen. Beroende på vilken status 

modulen har så kan fält vara låsta. Personer med behörighet att ändra för registervård 

har utökade möjligheter att göra förändringar.

Valbara eller obligatoriska moduler

Om en modul är obligatorisk eller valbar har följande konsekvenser vid 

resultatrapportering: 

• Obligatoriska moduler behöver studenten få ett resultat på för att kunna avsluta 

kursen. Nya moduler som skapas läggs automatiskt in som obligatoriska moduler.

• Valbara moduler måste inte studenten få resultat på för att kunna avsluta kursen. 

I kolumnen ”Obligatorisk” ser du om modulen är satt som valbar eller obligatorisk. Klicka 

på Välj → Sätt till valbar eller Sätt till obligatorisk för att ändra 

Sortering

Moduler läggs i den ordning som de skapas. Du kan ändra ordning antingen genom att 

klicka på       och dra till önskad plats, eller genom att ändra siffran i kolumnen ”Sortering”. 

Valbara moduler läggs alltid underst, och obligatoriska överst. 

Om lärosätet väljer att visa ut moduler i de kursplaner som kan skapas i Ladok så kommer 

modulerna visas i den ordning som de lagts i på den här sidan.

Hantera moduluppsättning
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Hantering

1. Klicka på Lås

2. Den låsta moduluppsättningen markeras med       och kan inte ändras.

3. Lås upp genom att klicka på Lås upp

Lås moduluppsättning
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Den finns en funktion för att låsa moduluppsättningen. Då kan moduler inte längre läggas in 
eller tas bort, och de kan inte heller ändras t.ex. sättas som valbara/obligatoriska eller 
sorteras om. 

Funktionaliteten är framförallt tänkt att användas tillsammans med processtödet. Exempel: I 
ett första steg skapar en handläggare en ny moduluppsättning och låser den. Processen går 
över i nästa steg där en beslutsfattare granskar informationen som lagts in. Eftersom 
handläggaren låste moduluppsättningen garanteras att ingenting i moduluppsättningen 
ändras innan beslut är fattat. 

För att kunna låsa/låsa upp moduluppsättningen krävs att du getts behörighet för det. 
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