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Vad är Ladok3?

• Nytt studieadministrativt system (data förs över)
• Webbaserat med fokus på självservice
• Säkrare, effektivt och mer användarvänligt än dagens 

Ladok. Minskad pappershantering.
• Ladok3 kommer att innebära ett delvis nytt arbetssätt. 
• Kommer att heta ”Ladok” när det lanserats
• Flera antal lärosäten använder redan Ladok3 (MaH, MdH, 

HB, m.fl.). SU v44



Förändrat arbetssätt?

• Ladok3 är delvis uppbyggt på ett annat sätt än nuvarande 
Ladok

• Olika utbildningar kommer att ha olika utmaningar och 
olika möjligheter

• Doktorandhantering mer lik grund- och avancerad nivå. 
Troligtvis mer arbete

• Terminsregistrering försvinner
• Lärare kan rapportera resultat direkt i Ladok. 

Resultatnoteringar är en ny möjlighet
• Examinator, attesterar digitalt
• Studenternas e-postadresser i Ladok



Driftsättning 22 mars -9 april 2018

• Stängt under driftsättningen 22/3-9/4 (över påsken)
• Under stängning går det inte att lägga in registreringar 

eller resultat eller att titta på detta i Ladok. Gäller både 
administrativ personal och studenter

• Data kommer att föra över från nuvarande Ladok
• Pågående ärenden, som resultatrapporteringslistor, 

tentaanmälningsperioder och examensansökningar 
kommer inte att föras över. Avsluta dessa ärenden, 
annars går arbetet förlorat.

• Integrationer kopplas om 



Vad kan vi för att minimera problemen

• Planera för stängningen på fakultet och institution
• Gå ut med information till alla berörda inklusive studenter 

om att förbereda sig för stängningen. Exempelvis: plocka 
ut intyg i tid, med mera 

• Vi kommer att arbeta med information till alla berörda 
parter



Behörighet i Ladok3

• Alla måste ansöka om behörighet i Lucat
• Examinatorer måste ansöka om behörighet för att kunna 

göra sitt jobb (gäller även handledare till doktorander)
• Vi har ingen central lista där vi kan se vilka som är 

examinatorer. 
• Rapporterande lärare
• Olika slags utbildningsadministratörsroller
• Kommer att gå att ansöka i Lucat (och för prefekt/motsv

att bevilja) i förväg



Process inläggning av resultat i Ladok3

Förbereda 
resultatrapportering 

i Ladok

Rapportera in 
betyg i Ladok

Granska och attestera betyg i 
Ladok

Skapa 
resultatverifikat i 

Ladok

Automatisk 
E-post till 
attestant

Resultat 
offentliggjort

Verifikat arkiveras 
elektroniskt eller på 

papper

Exempel på bemanning

Görs av administratör
Görs av lärare eller 
administratör

Görs av attestant 
(examinator) Görs av arkivarie



Rapportera



Attestera



Utbildning för sällananvändare 

• Allmän utbildning för ”tittbehörighet”: webbutbildning
• Rapporterande lärare: webbutbildning och möjlighet för 

drop-in utbildning
• Attestanter (Examinatorer): webbutbildning (kort)



Utbildning för administratörer 

• Tre olika utbildningar: Grund- och avancerad nivå, 
Forskarutbildning, Internationell handläggare

• Kombination av webb, datorsalsundervisning och 
självstudier

• Utbildning är behörighetsgivande
• Startar vecka 48
• Ge administratörerna tid för utbildning och självstudier!
• Vi kommer att erbjuda drop in ”Öppet forum” efter 

driftsättning



Förberedelser på institutionerna

• Förbered att Ladok är stängt 22 mars -9 april
• Avsett tid för administratörernas utbildning, och för att de 

ska ha tid att förbereda inför övergången
• Om ni har många kurser som börjar i v12, se till att inte 

administratörerna är upptagna i möten mån-ons – så att 
de kan sköta registreringar

• Finns det möjligheter i Ladok3? Resultatnoteringar? Kan 
lärare rapportera hos oss?

• Förbereda för digital attestering
• Vem driver frågan på er institution? 
• Förbered er på att det kan bli trassel under övergången



Kontakt

• boel.nilsson@stu.lu.se
• karim.andersson@kansli.lth.se
• http://ladok3palu.blogg.lu.se/ (”Ladok3 på LU”)

mailto:boel.nilsson@stu.lu.se
mailto:karim.andersson@kansli.lth.se
http://ladok3palu.blogg.lu.se/
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