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Den 15 september 2021 så kommer rapporteringsvyerna i Ladok att förändras inkl. klarmarkera och attestera ”rutan”. Mer 
info om bakgrund etc. hittar du på intranätet https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok

10 förändringar i rapporterings- och attesteringsvyerna

• Betygsväljare: Hela betygsskalan visas i form av knappar. Tips! För att slippa jobba med mus och klicka, så kan man ”tabba” sig fram 
och markera knappen genom att trycka på ”mellanslagstangenten” på tangentbordet.

• Tabellhuvudet (rubrikraden) är fast, dvs den visas även när du har en lång lista.

• Sidhjälp finns på alla flikar på kursen

• Summering av antal betyg sparade i utkast visas när resultat rapporteras in. I dialogrutan när resultat klarmarkeras eller attesteras 
visas också en summering av betyg (sid.4).

• Återkoppling av systemet t.ex. så visas resultaten i listan efter de har klarmarkerats eller attesterats. Ladok guidar användaren vidare 
till nästa steg, t.ex. attest efter klarmarkering. En gul rad visas överst med info och en direkt länk visas för att komma direkt dit. Antal 
studenter i ”listan” visas ovanför tydligt.

• Filtrering av status har fått en ny placering ovanför

• Övriga funktioner: Vissa funktioner som t.ex. skapa csv.fil har flyttat in under ”Övriga funktioner” för att få en ”renare” sida och 
överblick.

• Ta bort utkast är lättillgängligt i raden för varje student (kolumnen ”Status”)

• Ångra ändringar: användaren kan ångra det man lagt in genom att klicka ”ångra ändringar” och det återgår till hur det var innan. Det 
kan göras i status: obehandlad, utkast och klarmarkerad.

• Mer information: Information som kan vara relevant vid rapportering som t.ex. avbrott, tillgodoräknanden och varningar, samlas i 
kolumnen ”Mer information”.

Förändrade vyer för rapportering och attestering av resultat 

https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok


Exempel från gränssnittet
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Summering av antal betyg i dialogrutan
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As of September 15 2021 there will be changes regarding reporting and certifying results in Ladok.

More information about why these changes has been made, can be found on the intranet; 
https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok

• Ten (10) changes in the views for reporting and certifying results:

• Grade: The entire grading scale is visible, click on the grade to select/unselect. Tips! Instead of using the mouse and click - tab and 
mark by using the space key.

• The table header is “locked” and always shown even when scrolling in the list. 

• Page help with instructions is available on every page where you manage results.

• Summation: A summation of each grade saved as a draft is visible when reporting the results. There is a summation in the dialogue 
box shown when grades are marked as ready or certified.

• Feedback by the system is improved. After the results have been marked as ready or certified they will still be displayed in the list. 
Ladok also guides the user on the next step, e.g. certificate after marking as ready.

• Filter status is moved and placed above

• More functions: In order to have a cleaner page with a better overview, you will find functions that are used less often under “More 
functions”.

• Remove draft is now easily accessible in the row of each student.

• Revert changes: The user can revert any input made in the row of a particular student (before the user saves the result). This 
function works on results in status unprocessed, draft and marked as ready.

• More information: Information related to the students’ results, e.g. discontinuation warning and credited education, shows in the 
column “More information”.

Changed views for reporting and certifying results

https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok
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Examples from the interface
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Certify results


