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Ladokkonsortiet har utvecklat ett nytt studentgränssnitt för Ladok för studenter. Bakgrunden 
till det är att det nya gränssnittet är anpassat för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Även tekniska bakomliggande delar i tjänsten är uppdaterade.

Samtliga lärosäten ska övergått till det nya senast inför HT21. KTH vill inte göra detta för 
sent utan i god tid innan sommaren göra bytet så att studenterna har hunnit bekanta sig 
med det innan nästa termin.

Ladok för studenter fungerar med samma tjänster som det tidigare, men nu med en tydlig 
”Startsida” där aktuella saker visas som t.ex. kursregistrering, anmälan till tentor, 
inriktningsval etc.

Det finns en helt ny sida ”Min utbildning” som tydligt visar information om program, kurser 
etc. Studenten kan enkelt filtrera om hen vill se ”allt” eller ”avklarat”, ”inte avklarade” eller 
”tillgodoräknanden”, något som efterfrågats av studenter vid olika lärosäten som deltagit 
som referenspersoner i framtagandet av det nya gränssnittet.

En annan nyhet är att ”Emrex” (utländska meriter) har flyttat in i studentgränssnittet. 
Tjänsten har funnits i många år, men vid KTH så har den varit ganska anonym, mer 
information kommer.

Vi kommer att lägga upp en ”lathunden” med bilder som beskriver det nya gränssnittet på 
intranätet där lathundar för ”Ladok” finns.

Vid frågor, vänligen kontakta ladok@kth.se

Bakgrund

mailto:ladok@kth.se
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• Startsidan – aktuellt just nu (sid 4)

• Kursregistrera (sid 5)

• Anmälan till examinationstillfällen (sid 6-7)

• Nytt resultat (sid 8)

• Studieval – inriktningsval (sid 9)

• Min utbildning – sammanställning av studierna (sid 10)

• Intyg (sid 11-15)

• Examensbevis (sid 16)

• Utländska meriter – Emrex (sid 17)

• Ladok för studenter - i mobilen (sid 18)

• Mina uppgifter (sid 19)

• Byt lärosäte (sid 20)

• Engelska gränssnittet, ”Ladok for students” - bilder (sid 21-27)

Innehåll



Startsida – Aktuellt just nu!
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På startsidan visas 

det som är aktuell för 

studenten just nu. 

Det kan t.ex. vara 

anmälan till 

”Examinationstillfälle”, 

”Registrera” (kurser), 

”Studieval” 

(inriktning/spår) inför 

en kommande termin.

”Aktuella kurser” här 

visas kurser som man 

är registrerad på 

aktuell termin, 

kommande kurser

I högra marginalen 

visas en ”meny”  för 

olika delar i 

gränssnittet. 

Larsson, Lisa
19920101-1234

Min utbildning
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Kursregistrera

Du är nu registrerad!

Efter att studenten klickat 

”Registrera” (se föregående sida) så 

ska hen ”Bekräfta” registreringen. 

När det är gjort så visas överst i 

gränssnittet en grön ”informations-

ruta” där det står ”Du är nu 

registrerad!”. 

Därefter försvinner informations-

rutan, kursen visas istället på 

• ”Startsidan” under ”Aktuella 

kurser” samt på sidan 

• ”Min utbildning”, se bild nedan.
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Anmälan till examinationstillfälle

Du är nu anmäld!

Klicka på länken på startsidan eller gå via 

menyn och välj ”Examinationstillfällen”. 

Studenten kan ”filtrera” tillfällen som är 

aktuella, de hen är anmäld till eller som har 

passerat.

För att anmäla sig, så klickar hen ”Anmäl”, 

därefter så ska hen ”Bekräfta” anmälan. En 

grön ”informationsruta” visas att ”Du är nu 

anmäld” och att anmälan visas under 

”Anmäld” om hen filtrerar.
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Startsidan – Anmäld till examinationstillfälle

Efter att anmälan till 

examination är gjord, så 

visas information om 

anmälan på ”Startsidan”. 

Informationen visas fram 

till och med 

examinationsdagen har 

passerat, därefter så kan 

hen filtrera fram 

”passerade” 

examinationstillfällen.

Avanmälan är möjlig fram 

till examinationsdagen. 

Anmälan kan göra igen om 

anmälan fortfarande är 

öppen.
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Nytt resultat

När ett nytt resultat (betyg) rapporterats i 

Ladok, så skickar ”Ladok” automatiskt ut 

ett mail till studenten (e-postadressen 

som finns i Ladok, se sid 18) om att hen 

fått in ett nytt resultat. För att se resultatet 

så måste hen logga in i ”Ladok för 

studenter”.

På ”Startsidan” visas en grön 

informationsruta om att ett ”Nytt 

resultat”, info om vilken kurs, 

modul och betyg. Genom att klicka 

på länken så ser hen info om 

kursen och resultatet.

Den gröna rutan försvinner sedan 

från ”Startsidan”. För att se 

resultat för hen därefter titta på 

sidan ”Min utbildning” eller skriva 

ut ett ”resultatintyg”.
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Studieval – inriktningsval

2021-04-01 – 2021-04-15

De ”Studieval” som görs i Ladok är 

inriktningsval (spårval) där det 

förekommer sådant i program.

Perioden för detta val är från 2021:

1-15 april inför en hösttermin och

1-15 oktober inför en vårtermin

Se särskild lathund gällande 

”inriktningsval”.
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Min utbildning – sammanställning av studierna

På sidan ”Min utbildning” 

får studenten en helhets-

bild över sina studier på 

lärosätet. 

Här ser hen vilka 

utbildningar hen deltar på, 

kommer delta på eller har 

deltagit på samt status för 

dessa.

t.ex. inriktning/spår, klickar 

hen på länken så visas info 

om inriktningen.

Genom att ”Filtrera” kan hen 

se avklarade, inte avklarade, 

TG eller alla
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Intyg - Registreringsintyg

I ”menyn” hittar studenten ”Intyg”. Det finns 4 intyg att välja 

på:

• Registreringsintyg

• Resultatintyg

• Intyg över förväntat deltagande

• Nationellt resultatintyg

Intygen är giltiga i 90 dagar

”Skapade intyg” visas genom en länk till PDF-filen. Filen har 

information om en länk för verifiering, datum för 

giltighetsperiod/verifierbart för intyget, personnummer samt 

en kontrollkod.

Länk: https://www.student.ladok.se/verifiera/

19920911-1234

https://www.student.ladok.se/verifiera/
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Registreringsintyg
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Resultatintyg
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Intyg över förväntat deltagande
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Nationellt resultatintyg

Har man resultat från andra 

svenska ”Ladokanslutna” 

lärosäten, så kan man skriva ut 

ett ”nationellt resultatintyg” och få 

med kurser/resultat från olika 

lärosäten.

Handelshögskolan i Stockholm 

är t.ex. inte ett Ladokanslutet 

lärosäte.
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Examen

Examen kan ansökas via 

studentgränssnittet.

Bevisärendet visas och kan 

följas

Se särskild lathund gällande 

”examensansökan”.
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Utländska meriter - Emrex

Via det nya studentgränssnittet kan studenter nu 

komma åt tjänsten ”Emrex”. 

I Emrex kan studenter som har meriter på utländska 

universitet hämta in sina meriter till Ladok, och 

tvärtom för studenter som fått meriter i Sverige och 

vill exportera dem till utländska universitet. 

När en student har hämtat sina utländska meriter till 

Ladok kan behörig handläggare se meriterna i fliken 

"Nationell översikt" för respektive student. 

För mer info om Emrex, se https://emrex.eu/sweden/

Kommentar

Emrex har funnits i många år, KTH har dock varit lite ovetandes om 

tjänsten. Mer info kommer om hur handläggare hanterar dessa 

meriter kommer.

https://emrex.eu/sweden/
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Om studenten tittar i sin mobil, så 
kan menyn vara hopfälld, klicka då 
på symbolen ”Meny”, så visas den.

Ladok för studenter - i mobilen
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Mina uppgifter

Svensson, Lisa

19920911-1234

Kontaktuppgifter som telefonnr. 

och e-post administrerar 

studenten själv. Om studenten 

är folkbokförd i Sverige så 

hämtas adressen från 

Skatteverket. Studenten kan 

ange en tillfällig annan adress 

vid t.ex. utlandsstudier. 

Studenten ser sitt namn, 

personnummer och epost som 

finns reg. i Ladok, längst ner i 

”Menyn” i den högra 

marginalen.

Studenten ansvarar själv för att 

ändra sina uppgifter hos 

Skatteverket om hen flyttar eller 

ev. felstavade namn etc.
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Byt lärosäte

Om studenten studerat vid ett annat 

lärosäte i Sverige (som har Ladok) så 

kan hen ”byta lärosäte” i ”Menyn” för att 

se information från det/de lärosätena 

genom att byta till det andra lärosätet.

I listan visas de lärosäten hen har 

uppgifter från.

Nationella intyg visar kurser från 

samtliga Ladoklärosäten.
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Home page
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Register
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Sign up for examinations
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My education
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New result
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Transcripts
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Degree cerificate 


