
Moduler



• Moduler är kopplade till version av kurs. 
• Behöver man nya moduler blir det en ny version av kursen. 
• Ni kan lägga in moduler och spara, fast kurs och kurstillfälle inte är fastställda.
• Modulerna som finns inlagda på en version gäller tills ni lägger in nya moduler. 
Ni ska alltså inte lägga in moduler varje termin, bara när det sker 
förändringar av moduler (ny version moduler) eller vid ny kursplan. 
• När kurs och kurstillfälle är fastställda måste ni gå in och klicka ’moduler klara’. Efter 

det går det inte att göra en ändring.
Nya Moduler ska finnas inlagda (kan komma att ändras vid översyn av utbildnings-
handboken)
• senast sista maj för höstterminen 
• senast första december för vårterminen

Hantering av moduler (delkurser/prov)



Alla kurser måste ha minst en modul (enda modul). 

Kurser som funnits/getts tidigare gör ni en ny version på. Det 
finns två olika sätt att göra det på:

• Ändring av kursplanen - Klicka på Ny version kursplan
• Ändring av moduler - Klicka på Ny version moduler



Institutionsbehörighet



Det är olika knappar för redigering av moduler beroende på om du jobbar med ej 
fastställda kurser eller fastställda kurser.

Ej fastställda kurser

Fastställda kurser



• Gå in på kursen och klicka på kursplan.
• Klicka på ’Redigera moduler’
• När man går in på Redigera moduler på en ny kurs är Enda modul 

ifylld 
• Enda modul försvinner när man börjar lägga in egna moduler på en 

ny kurs
• Vill du behålla enda modul klickar du på ’Moduler klara’
• Lägg in svensk- engelsk benämning, hp och betygsskala
• Klicka på lägg till modul
• Summan av moduler måste stämma överens med summan på 

kursen (se grön pil). Då blir summan grön. Om summan inte 
stämmer är den röd

• Klicka på Spara (blå pil) om du vill återkomma och göra ändringar
• Klickar du på ’Moduler klara’ kan du inte göra några ändringar. Då 

går informationen över till Ladok. Detta ska du göra när allt är 
komplett





Fakultetsbehörighet



• Gå in på kursen och klicka på kursplan.
• Klicka på Ny version kursplan om du ska göra ändringar i kursplanen
• Klicka på Ny version moduler om du enbart ska ändra modulerna
• Då kommer det att automatiskt bli så att ni måste lägga in moduler 
• Det finns en knapp                          Den knappen ska användas när ni ska göra 

ändringar av moduler utan ändring av kursplanen



• Klicka på ’Spara som ny version’

• Spara och avsluta
• Nu kan du redigera moduler för den nya versionen



• När man går in på Redigera moduler på en ny kurs är ’Enda modul’ ifylld eller på ny 
version gamla moduler ifyllda.

• Enda modul försvinner när man börjar lägga in egna moduler på en ny kurs.



• Lägg in svensk- engelsk benämning, hp och betygsskala
• Klicka på lägg till modul
• Summan av moduler måste stämma överens med summan på kursen (se grön pil). 

Då blir summan grön. Om summan inte stämmer är den röd

• En modulkod skapas i detta exempel, 0201. Tvåan står för version och resten är 
löpnummer 

• Spara knappen (blå pil) gör så att du kan komma tillbaka och göra ändringar vid ett 
senare tillfälle



• När Moduler klara bockas för + Spara är modulerna kompletta och går inte att ändra
• Tänk på att Moduler klara endast visas om alla beslut är inlagda. Tex att fakulteten 

lagt in beslutsdatum på den nya versionen.

• Ett meddelande visas att kursplaneversionen 
och modulerna är klara och skickas till 
Ladok. 

• Klicka på OK.



Lista med moduler
Du kan även få fram en lista att på vilka moduler som finns inlagda på 
respektive kurs.



• Välj termin
• Bocka för ’visa enda modul’ om du vill ha med de kurser som du 

bekräftat ska ha enda modul
• Klicka på visa moduler
• Du kan också titta på äldre terminer genom att klicka på prov per 

termin



Ni kan även se att det finns moduler inlagda på kursplanen.
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