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Om kursresultat inom program

Lathunden visar hur man för ett programtillfälle 
(kurspaketeringstillfälle) tar fram uppgift om vilka kurser de 
ingående studenterna har klarat, inklusive del av kurs. 

Vidare visas hur resultatet kan bearbetas i excel för att få ett 
översiktligt färgdiagram. Detta kan användas för analys av 
genomströmning, stoppkurser, i vilken ordning kurser bör 
ligga etc.

2



Lathundens innehåll

1. Definitioner 
2. Bilder ur ladok - kursresultat inom 

kurspaketeringstillfälle
3. Handhavande i excel för att framställa ett 

färgdiagram. Till detta behövs information om 
läsårsplanering för aktuellt 
kurspaketeringstillfälle.

Kontakt: har du frågor om utsökning ur ladok eller synpunkter på lathunden 
maila till ladok@kth.se
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Del 1: Definitioner

Programtillfälle/kurspaketeringstillfälle: definierar när och hur 
ett utbildningsprogram ges samt kan innehålla viss 
studentgrupp

Exempel på lika programtillfälleskoder:
KONV-xxxxx: konverterat från gamla ladok då 
programtillfälleskod saknades
32xxx: de flesta utbildningsprogram med sista ansökningsdag 
15 april eller 15 oktober.
DDxxx: Double Diploma (inom civilingenjörsprogram)
E0xxx: masterprogram med externt sökande
MAxxx: masterprogram med internt sökande (civilingenjörer)
DMxxx: Dual Master
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Definitioner

Olika tillstånd för student inom kurspaketering
Ej påbörjad: antagen men ej registrerad på kurs inom program

Pågående: student registrerad på kurs inom program någon gång och inget av följande 
förekommer: spärr, avbrott, examen

Pågående, spärr finns: student är spärrad från att göra fortsatta val

Avbrott: student har meddelat avbrott och avbrottsdatum är inlagt i ladok

Avklarad: student har examen på programmet

Ej pågående, pga tillfällesbyte: student har bytt till annat tillfälle inom programmet

Ej pågående, pga uppehåll: student har pågående studieuppehåll

Återbud: Antagen men har meddelat återbud och aldrig påbörjat programmet
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Definitioner

Organisationsenhet för kurspaketering
I ladok har kurspaketeringen program inom följande nivåer en 
koppling till KTH skola: behörighetsgivande förutbildning 
(basår), grundnivå och avancerad nivå. KTH skolor heter i 
ladok följande:
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A ABE/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

C CBH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

J EECS/Skolan för elektroteknik och datavetenskap

M ITM/Skolan för industriell teknik och management

S SCI/Skolan för teknikvetenskap



Del 2: Bilder ur ladok – kursresultat inom 
kurspaketeringstillfälle

I detta avsnitt visas hur man i ladok tar fram kursresultat för 
studenter inom ett kurspaketeringstillfälle
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2. Sök fram kurspaketeringstillfälle 
genom att ange antingen 
benämning, programkod, 
tillfälleskod eller organisationsenhet 
samt period. Välj genom att klicka 
på blå text.

1. Klicka på Studiedokumentation -
Kurspaketering
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3. Lägg ev till ytterligare 
kurspaketeringstillfälle 
(det kan förekomma fler 
än ett per starttermin)

4. Klicka på 
rubriken tillstånd 
och välj de 
tillstånd du 
önskar ska vara 
med i 
utsökningen
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5. Om möjligt se till att listan 
med studenter visar samtliga. 
Då slipper du göra mer än ett 
uttag av data. Se nedan: antal 
träffar är 81 och listan visar 
minst 100 dvs alla 81 kommer 
med.

6. För att välja alla 
studenter i listan 
klicka i rutan före 
Personnummer. 
Välj Lista med kurs 
och modulresultat
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7. Välj att spara 
filen eller öppna 
direkt i excel
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8. Lista med 
kurs och 
modulresultat. 
Spara alltid en 
orörd fil och 
jobba vidare 
med en kopia.

3. Handhavande i excel för att få ett 
färgdiagram
I detta avsnitt visas steg för steg hur excelfilen kombineras 
med läsårsplanering och bearbetas till ett färgdiagram
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9. Markera 
tabellen med 
data, klicka på 
fliken infoga 
och 
pivottabell. 
Välj ny flik
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11. För att 
justera 
pivottabellens 
layout: Ställ 
markören i 
tabellen. 
Högerklicka 
och välj 
Pivottabell-
alternativ

10. Stå med markören i 
tabellen så att Pivottabellfältet
visas till höger. Klicka i 
personnummer, Efternamn 
och Förnamn. Dessa kommer 
då visas i fältet rader 
nedanför samt i tabellens A-
kolumn.
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13. Klicka på fliken 
Visning och klicka i 
rutan för klassisk 
pivottabellayout och 
ok.
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14. Högerklicka 
igen och klicka 
ur bocken 
framför 
delsumma i de 
olika 
kolumnerna så 
att det blir en rad 
per person
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15. Stå fortfarande 
med markören i 
tabellen och dra 
Utbildningskod i 
Pivottabellfältet till 
kolumner

16. Gå till själva 
tabellen och klicka på 
den lilla pilen till 
höger om 
Utbildningskod och 
klicka ur alla rutor 
som inte enbart 
innehåller en kurskod
(5tkn) 
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17. Dra omfattning till 
kolumn under 
Utbildningskod

18. Dra summa 
resultat inom kurs till 
värden. Vänsterklicka 
på Antal av summa av 
kurs i värdefältet, 
ange 
värdefältsinställningar
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19. Välj summa och 
ok



20

20. Du har nu en lista med 
studenter i rader till 
vänster. 
För varje kurs som 
studenten registrerats på 
anges antal avklarade 
poäng i kolumnerna till 
höger. Kursens totala 
poäng står under 
kurskoden.
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21. Innan du 
jobbar vidare: 
Markera hela 
tabellen, kopiera 
och klistra in som 
värden (symbolen 
med 1,2,3 under 
ikonen Klistra in) i 
en ny flik
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22. Nästa steg är att sortera 
kurserna i årskursordning. 
Läsårsplaneringen kan du 
exempelvis hitta i kopps eller i 
Kurs- och programkatalogen på 
www.kth.se.
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23. Börja med att 
ange siffror i raden 
över varje kurskod. 
Första siffran visar 
vilken årskurs 
kursen ges och 
andra siffran i vilken 
period kursen börjar. 
12 betyder alltså att 
kursen ges år ett och 
börjar i period 2.
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24. Sortera 
kolumnerna i den 
ordning kurserna ges 
enligt 
läsårsplaneringen:
Markera tabellen från 
första kurs till sista 
kurs. Klicka på sortera 
och filtrera. Klicka på 
alternativ och välj 
sortera vänster till 
höger
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25. Välj att 
sortera på 
den rad som 
innehåller 
siffror vilka 
talar om i 
vilken ordning 
kurserna ges. 
Rad två i detta 
fall. Klicka ok
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26. Markera en 
kolumn och ange 
villkorsstyrd 
formatering. 
Formatera i 
trefärgsskala från 
rött till grönt. Vid 
behov redigera 
regeln så att röd 
betyder tal 0

Grönt = kursen är 
avklarad
Gult = minst hälften 
av kursen avklarad
Orange = några 
poäng men inte 
upp till hälften
Röd = påbörjad 
kurs men inga 
poäng klarade
Vit = ingen 
registrering på kurs
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27. Sortera därefter 
studenterna i listan efter 
hur många poäng de totalt 
har (kolumnen längst till 
höger). 

Bilden visar en översikt 
över en grupp studenter 
där kurserna är sorterade 
i den ordning de ges 
inom programmet och 
studenterna efter antal 
poäng de tagit inom 
programmet (flest poäng 
totalt högst upp).
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