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TDDD87/TDDE54/TDIU08/725G92: Rapportering gjord till LADOK (och uppdaterad
kurskarta) ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Thu 23/12/2021 09:46
To: TDDD87_2021HT_FP <tddd87_2021ht_fp@student.liu.se>; TDDE54_2021HT_AU
<tdde54_2021ht_au@student.liu.se>; TDIU08_2021HT_C9 <tdiu08_2021ht_c9@student.liu.se>; 725G92_2021HT_Z3
<725g92_2021ht_z3@student.liu.se>
Cc: Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>; Emma Enocksson Svensson <emma.enocksson.svensson@liu.se>; Magnus
Nielsen <magnus.nielsen@liu.se>

God Jul och Gott Nytt År!
Jag har idag attesterat det som jag skickat in till LADOK (ej slutbetyg ännu) gällande klara LAB-,
UPG- och DAT-moment där det inte kan bli högre betyg. D.v.s. alla som är klara med alla
O-uppgifter för ett LAB-moment skall nu ha fått inrapporterat detta moment i LADOK. Samma
sak för de som har fått betyg 5 (TekFak) eller VG (FilFak) på något av UPG- eller DAT-moment.
Jag har inte ännu rapporterat de UPG- eller DAT-moment där ni har betyg 3, 4 (TekFak) eller G
(FilFak) då jag vill ge er en möjlighet att höja detta via de återstående P-passen i januari.
Direkt efter vi är klara med rättningen av O- och P-uppgifterna i januari (efter den 14/1 alltså)
kommer alla resultat för hösten att rapporteras in i LADOK och kurskartan kommer att
uppdateras så att ni ser vad som borde vara inrapporterat.
Längst ner i detta mail ﬁnns lite om hur ni kan kolla saker och vem ni skall kontakta om det blir
strul med saker till LADOK. Kolla på detta (kanske bra för alla kurser ni går).
Ni har antagligen sett att kurskartan uppdaterats med betyg av olika slag (och en del av dem är
GRÖNA) så jag beskriver kort detta här nedanför om ni undrar hur man läser detta, men innan
dess:
Tack för ert engagemang i höst och en stor eloge till er alla!

Uppdateringarna i kurskartan.
Lägger detta efter avslutet för att ni skall kunna skippa denna om ni vill.
En kort sammanfattning av det som är nytt i kurskartan alltså:
1. Lite omﬂyttningar av saker för att kartan skall bli "så strukturerad" och "så lite
pilkorsande" som "möjligt" (går säkert ﬁxa mer, men ...).
• Den/de "vanlijgula" rutan/rutorna som innehåller de moment som leder till
LAB-moment i LADOK är förhoppningsvis ok att förstå (borde inte vara så
mycket nytt där).
• P-uppgiftsrutan innefattar eventuellt en (eller ett par) "ruta" ("rutor") som man
kan passera utan att ALLA föregående delar är klara (det står saker som "Max
av dessa" eller "En av dessa" så jag tror att ni förstår).
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2. Det har tillkommit ett antal nya "rutor" av olika slag:
• Den stora GRÅ rutan som hade med LADOK att göra (tidigare) har fyllts på
med några nya saker.
◦ "LADOK: Betyg ..." - Dessa betyder att vi har skickat in ert betyg till
administratören och det är på gång att hamna i LADOK för det moment
som betyget leder till.
OBS! Dessa betyg blir GRÖNA när vi rapporterat in resultatet, men kan
vara GULA innan (gult i detta fall är bara en markering att det är något
som kommer att rapporteras vid nästa rapportering av momentet).
Det kan i princip vara så att man har t.ex. "LADOK: Betyg 3" GRÖNT och
att man ligger på t.ex. "Betyg 5" i P-uppgiftsrutan bredvid. Det innebär
att du har ett betyg i LADOK och att detta kommer att "plussas"
(uppgraderas) till ett högre senare (OBS! Inte möjligt att "plussa" på
FilFak).
◦ "MOMENT rapporterat" - Detta kommer "automatiskt" att uppdateras när
vi skickat in saker i LADOK, men kan komma något senare än betyget
ovan.
MOMENT som är klara i och rapporterade i LADOK är klara "för alltid".
Dessa behöver alltså inte göras om nästa gång om man har andra
moment kvar att "ﬁxa till".
• Den nya stora GRÅ rutan med "LADOK: Kursbetyg ..." är till för att ni skall se
vilket betyg ni får givet de olika delmomentens betyg. I denna kommer
samma sak ske som för rapporteringen av delmomenten (i LADOK) för ert
slutbetyg/kursbetyg. Detta sker när man fått in ALLA delmomenten som
behövs för godkänt i kursen. Betyget "öppnas" (blir GULT och sen GRÖNT) när
alla moment är godkända i LADOK.
• Den stora P-uppgiftsrutan innefattar det "betyg som man nått upp till". OBS!
Detta är alltså inte inrapporterat i LADOK även om det är markerat GRÖNT
utan är en markering som visar hur ni ligger till på dessa.
Eventuellt har några saker till dykt upp, men jag hoppas att ni klarar av att läsa kartan och förstå
den som den är nu med ovanstående förklaringar.

Frågor om resultat i LADOK
Om det är så att det ﬁnns LADOK-delar som är GULA i kurskartan och det redan är inne i LADOK
så uppdateras det senare. Inget att vara orolig över då det är LADOK som "är det som gäller".
Om det är något som är GRÖNT i LADOK-delarna, men INTE inne i LADOK kan det bero på några
olika saker. Jag försöker lägga detta i den ordning ni bör tänka så att ni bara kan checka av,
men tänk på att allt tar sin tid så det kan bara vara fördröjningar som gör att det inte är klart.
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Vänta lite och ha tålamod så kanske det dyker upp och alla slipper både mail och annat.
Rimligt tid att vänta innan man börjar dra i frågor om LADOK-sakerna är ett par veckor. Kan låta
långt, men det är ibland saker som dra ut på tiden.
Om det nu är så att det inte kommit in i LADOK efter ett par veckor. Följ denna strategi så blir
det nog mest rätt:
1. Du kanske inte är registrerad på kursen (gamla studenter skall inte behöva omregistrera
sig för detta dock). => Kolla upp detta i Lisam => Om ej registrerad => Registrera dig eller
kolla med din studievägledare. => Hör sen av dig till administratören för kursen (se
hemsidan vem det är).
2. Det kan vara så att administratören har väldigt mycket "just nu" och det kommer lite
senare. Administratören för in resultat (i "batchar") och oftast sker detta i eller efter
tentaperioder. Slutbetygen kommer ofta lite senare då de brukar ha MYCKET att göra med
saker i dessa perioder av rapportering och annat. => Fundera på om det kanske går att
vänta lite till. Annars: => Kontakta kursadministratören som står på kurshemsidan.
3. Kursledaren har missat att rapportera in ert resultat. Händer ibland att saker hamnar
mellan stolar eller att det är mycket att göra som ställer till det och det är trist, men det är
förstås helt ok att fråga varför detta inte kommit iväg. => Kontakta examinatorn.
Nu tror jag att jag tagit allt om detta så jag slutar här.
Återigen God Jul!
M.v.h.
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