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Mittuniversitetet   2019-12-11 

STUA/Ladokfunktionen 

 

 

 

 

Arbetsbeskrivning 
 

 

 

 

OM-registrering och Kurstillfällesbyte på kurs i Ladok 
 

 

För att göra en OM-registrering på kurs används funktionaliteten för kurstillfällesbyte. Det handlar 

också om hur man ska examineras på kursen. 

 

Kurstillfällesbyte  

Har kursen flera provuppsättningar så blir varje provuppsättning en egen kursversion. 

 

Om det nya kurstillfället tillhör en annan kursversion än den som studenten påbörjat flyttas 

studenten till den nya kursversionen. 

 

Det innebär att: 

- Nya resultat som rapporteras in görs på den nya kursversionen. 

- Det går inte längre att resultatrapportera inom den gamla kursversionen. Se därför till att 

rapportera och attestera ev. modulresultat som studenten har för det gamla kurstillfället 

innan omregistrering genomförs. 

- För att rapportera helkursbetyg för en student som följt olika kursversioner kräver speciell 

hantering, se mer i Lathund: resultatrapportering. 

 

Om resultatrapportering ska ske på den gamla kursversionen bör studenten alltså inte omregistreras 

på ett kurstillfälle som tillhör den nya kursversionen. Då kan det behöva skapas ett kurstillfälle för 

den gamla kursversionen denna termin och omregistrera på den. 
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Här är en sammanställning för hur hantering ska ske för olika studentfall.  
Sid 13-14 i manualen finns beskrivning:  

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/08/Handhavandeguide-Ladok-1.9.0-

Studiedeltagande.pptx  

 
 

Fallbeskrivning Kurstillfällesbyte OM-reg 

1. 

Studenten ska ”läsa/gå om” hela kursen och 
har inga resultat rapporterade. 
 

Ja, om det finns ett nytt kurstillfälle. 
 
Finns inte ett kurstillfälle så 
upprättas endera ett tillfälle i Atlas 
eller görs ett individuellt 
tillfällesbyte. Beror lite på situation.  
 
I Atlas gör man det om det t ex gäller 
flera studenter som ska 
omregistreras på samma kurs. 
 
Individuellt tillfällesbyte görs för 
enstaka student. 
 
För VFU-studenter gäller dock: 
Gör alltid kurstillfälle i Atlas (inte 
individuellt tillfällesbyte) samt att en 
anteckning ska skrivas in i Atlas (i 
Kommentarsfältet) att tillfället gäller 
VFU-studenter. Observera att 
Ladokenheten sätter tillfället till 
”Komplett” i Ladok för dessa. Glöm 
inte heller att lägga in 
registreringsperioden, annars kan 
inte studenten registrera sig. 
 
Eftersom hen inte har några resultat 
rapporterade spelar det ingen roll 
om det är en ny kursversion eller 
inte. 
 

Ja 

2. 

Studenten ska ”läsa/gå om” delar av kursen 
och har vissa resultat rapporterade, kursen 
har fortfarande samma version (moduler) som 
när hen påbörjade kursen. 
 
Kursen har alltså inte fått någon ny version 
sedan studenten påbörjade kursen. 
 
 

Ja, om det finns ett nytt kurstillfälle. 
 
Det går att anpassa studieperiod och 
omfattning på ett befintligt 
kurstillfälle om studenten inte ska 
läsa hela tillfället. 
 
 
  

Ja 

  

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/08/Handhavandeguide-Ladok-1.9.0-Studiedeltagande.pptx
https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/08/Handhavandeguide-Ladok-1.9.0-Studiedeltagande.pptx
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Fallbeskrivning Kurstillfällesbyte OM-reg 

3. 

Studenten ska ”läsa/gå om” hela eller delar av 
kursen och har vissa resultat rapporterade på en 
version av kursen, men kursen har nu fått en ny 
version. 
 
Kursen har alltså fått en ny version efter det att 
studenten påbörjade kursen. 
 
Gör en bedömning vad studenten ska examineras 
på. 
 
Resultat på kurs med modulresultat på olika 
versioner av kursen.  
https://ladok.se/wp-
content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Adminis
treraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-
resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-
PDF.pdf 
 

Nej. Om hen ska examineras på 
vissa resultat i gamla 
kursversionen då måste dessa 
resultat läggas in innan ett 
eventuellt kurstillfällesbyte görs. 
 
Ja. Om hen ska examineras på 
den nya kursversionen. Ange då 
vilka moduler som ska 
examineras i den nya versionen. 
 
Det går att anpassa studieperiod 
och omfattning på ett befintligt 
kurstillfälle om studenten inte ska 
läsa hela tillfället. 
 

Ja, men det 
behövs ett 
kurstillfälle på 
den nya 
kursversionen. 
 
Om det inte 
finns något 
beställ OM-
tillfälle av 
Ladokenheten 

4. 

Studenten läser en kurs som går över flera 
terminer och har en FFG-reg en tidigare termin 
än de studenter som hen nu ska läsa 
motsvarande fortsättningsdel med FO-reg. 
 

Ja. Så att studenten fasar in med 
rätt fortsättningsdel av kursen. 
 
Finns det inget kurstillfälle läggs 
tillfälle upp i Atlas. Skriv in en 
kommentar om att tillfället 
används för OM-reg. 
 

Nej. 
Studenten ska 
ha en 
registrering på 
aktuell 
studieperiod 
inom kursen. 
 
Först när 
studenten har 
varit 
registrerad på 
alla kursens 
delar kan det 
vara aktuellt 
med en OM-
reg. 
 

  

https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-PDF.pdf
https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-PDF.pdf
https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-PDF.pdf
https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-PDF.pdf
https://ladok.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Resultat-p%C3%A5-kurs-med-resultat-p%C3%A5-olika-versioner-av-kursen-PDF.pdf
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Fallbeskrivning Kurstillfällesbyte O-reg 

5. 

Studenten ska omregistreras på kursen men 
kursen har bytt kurskod 

Ja, en antagning och registrering 
ska göras på den nya kurskoden1 

Nej 

6. 

Studenten ska endast göra resttentamen och 
resultat ska rapporteras in. 

Nej Nej 
 

7. 

Studenten behöver ha kvar sitt studentkonto för 
att kunna ta ut intyg, anmäla sig till tentamen, 
ansöka om examen mm. 
 

Nej Nej. 
Kontot finns 
kvar 6 
månader 
efter senaste 
kursen. 
Behöver hen 
tillgång till 
Ladok får 
hen kontakta 
Helpdesk. 
 

 

                                                           
1 From 15 oktober 2019 registrerar vi inte längre studenter på 0% tillfällen. Studenten ska i mesta möjliga mån 
omregistreras på den kurs som inte är avklarad. Bedömer institutionen att detta inte är möjligt ska studenten 
registreras på nya kurskoden som övriga studenter. 


