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Del 1 – Ladokportal för anställda  
I Ladokportalen för anställda (http://ladokportal.lu.se/) hanteras anmälningar. Man 

kan som administratör med rätt behörighet (Anonymtentahanterare) lägga till och 

ta bort anmälningar samt se vilka studenter som anmält sig.  

 

Om tentan är anonym så kan anställda utan anonymtentahanterarbehörighet (vilket 

är normalfallet för lärare) se hur många som anmält sig till varje tillfälle, men de 

kan inte se vilka som anmält sig, eller lägga till eller ta bort anmälningar. 

 

 
 

Inloggning till portalen gör du med din LUCAT inloggning. 

 

Behörighet att hantera anonyma tentamina 

För att du ska kunna lägga till studenter på en tentamen som ska vara anonym 

behöver du en särskild behörighet. Denna behörighet ansöker du om i Lucat. 

 

 Gå till https://lucat.lu.se 

 Logga in 

 Klicka på ”Min sida” -> ”Mina behörigheter” 

 Klicka på ”Ansök om behörighet” 

 (Eventuellt: Välj konto=anställd. Gäller enbart de som både har student- 

och anställdkonto i Lucat) 

 Under ”IT-tjänstgrupp”, välj ”Studieadministration” 

 Under ”IT-tjänst”, välj ”Ladokportalen” ̈

 Under ”Behörighet”, välj ”Anonymtentahanterare” 

 Kryssa för att du godkänner villkoren och klicka på ”Ansök” 

 Sedan får du vänta på att katalogadminstratören eller prefekten godkänner 

ansökan. 

 

Om du behöver lägga till tillfällen så ansöker du även om behörigheten 

Tentamensschemaläggare. På LTH behöver detta enbart användas om man vill 

använda anmälan/anonymitet på hemtentor och duggor och liknande, för om man 

vill ändra på vanliga tentor ska man kontaka schemagruppen. 

 

 

Tentamensanmälan – T10 

 

När du loggat in ser du ett antal fönster, här ska du välja Tentamensanmälan – T10 

 

För att få helskärmsvisning av T10 klickar du på uppåt-pilen i högra hörnet, eller så 

fäller du ut menyn under Start-knappen och väljer ”Tentamensanmälan – T10”. 

http://ladokportal.lu.se/
https://lucat.lu.se/


 
 

 

 

 
 

Inne i tjänsten finns följande val: 

 

1. Visa/sök tillfällen [samtliga användare] 

2. Lägg in tillfälle [enbart för de med behörigheten ”Tentamens-

schemaläggare”] 

 

Välj alternativ 1, Visa/sök tillfällen.  

Inför varje ny termin överförs aktuella tillfällen (bokningar i TimeEdit för LTH:s 

kurser som har undervisningstyperna: Tentamen, Omtenta, Omtenta med 

föranmälan) från TimeEdit  till Ladok. Här kan du kontrollera alla tentor som är 

överförda. 

 

Om det sker ändringar i efterhand gällande en tentamen, ska du meddela detta till 

schemagruppen via schema@kansli.lth.se. Schemagruppen gör då en ändring i 

TimeEdit (schema och lokalbokning) och i Ladok. Ändringen framgår sedan av 

Tentamensanmälan när du väljer Visa/sök tillfällen. 

 

Du som arbetar på en institution med kurser tillhörande både Naturvetenskapliga 

fakulteten och LTH kan komma att behöva använda alternativ 2. Lägga in tillfällen 

men då endast för de kurser som har kostnadsställen inom den Naturvetenskapliga 

fakulteteten. Sedan våren 2016 görs överföring även för kurser på Nat.Fak. på 

Matematisk Statistik och Fysiska institutionen på samma sätt som för LTH:s 

kurser.  

 

Även LTH-institutioner som vill ha anmäla/anonymitet för duggor, hemtentor och 

liknande använder 2. Lägga in tillfällen för dessa men inte för vanliga tentor. 

mailto:schema@kansli.lth.se


När du klickar på Visa/sök Tillfällen får du upp följande bild. 

 
Här kan du söka fram inlagda tentamenstillfällen och sedan följa anmälningarna 

efterhand som studenterna anmäler sig. Gör sökningen exempelvis genom kurskod 

och provkod, eller på institutionskoden (på samma format som i Ladok, dvs 4 

tecken, t.ex. 7161 för Reglerteknik). 

 

Om du har en bock i ”Visa endast tillfällen som är öppna för anmälan” så visas 

enbart tillfällen som är öppna för anmälan för studenterna. From-provdatum är 

förifyllt till ca 3 månader tillbaka i tiden. Ändra eller ta bort detta om du vill söka 

på ännu äldre tentor. 

 

När du sökt fram ditt tillfälle kan du välja att anmäla en ny student alternativt att 

visa eller ta bort en anmälan [Gäller enbart för de med anonymbehörighet på 

tentor som är anonyma]. 

 
 

 
 



Längst ner finns också en knapp för att exportera alla anmälda. 

 
 

Så här ser det ut när du väljer Anmäl student 

 
 

Mata in studentens personnummer och klicka på Anmäl. Om du vill anmäla fler 

personer väljer du Tillbaka och får då upp personnummerfältet igen. 

 

 

Del 2 – Ladok – RS01 Resultat på prov (inkl 
anmälningslista) 

RS01 används för att lägga in resultat på prov. Det är också denna funktion som 

används för att ta fram anmälningslistor med anonymkoder till tentamensvakterna. 

 

Behörigheten i RS01 är helt skild från den i Ladokportalen. Detta innebär att även 

om man ännu inte har behörighet i portalen, men sedan tidigare använt RS01, så 

kan man plocka fram en anmälningslista att ge till tentamensvakterna, så att tentan 

går att genomföra anonymt. 

 

Personliga inställningar 

Innan du startar upp arbetet i RS01 ska du göra personliga inställningar. Gå in på 

RS01, välj Funktion i menyraden och därefter Personliga inställningar. Dessa 

inställningar sparas för framtiden. 

 

Sortering av personuppgifter (uppe till vänster) bör vara Anonymiseringskod i 

första hand och Person i andra hand. Detta gör att rättningsprotokollet kommer i 

anonymkodsordning på samtliga anonyma tentor, men i namnordning i övriga fall. 

 

På Anmälningslistan (till höger) ska du markera Personnummer, Namn och Kod 

för att få ut anonymiseringskoden samt Sortera alltid på person (så att tentavakten 

får listan över anonymkoder i personordning = lättare att hitta), men på 



Anslagslistan (nere till vänster) ska du behålla Maskerat personnummer för att 

presentera resultaten.  

 

Lämpliga inställningar ser ut så här: 

 
Klicka bort Skrivningspoäng om ni inte använder det. 

 

Nu söker du fram de som anmält sig till kursen genom att ange kurskod, provkod 

och betygsdatum, klicka sedan på knappen Sök anmälda. 

 

 



 

Sedan får du ange datumet igen (den här gången för att söka ut anmälda till det 

aktuella datumet) 

 

 
 

Om du klickar på informationsknappen, som du hittar till höger om antal anmälda, 

får du uppgifter om tid och plats för tentamen samt ser om tentamen ska vara 

anonym.  

 

När du klickar på Sök sparas de anmälda till en lista och du får veta listnummer, 

klicka sedan på OK. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nu ska du ta fram en anmälningslista och ett rättningsprotokoll. Markera din lista, 

du hittar listnummer till vänster under Listöversikt. Välj Utskrifter. 

 
 

 

Anmälningslista (som ska distribueras till tentamensvakterna) 

 

 
 

Nu har du tagit fram anmälningslistan och på denna framgår anonomykoden för 

varje student. Anonymkoden består av de tre sista tecknen i kurskoder samt ett 

löpnummer för varje student (inte som det ser ut i bilden ovan). Jag har i denna 

visning klistrat över personnummerna men de finns på den lista du tar ut.  

 

Tips för att underlätta för tentamensvakterna 

Då det kan vara lite svårt att skilja raderna åt rekomenderas att du förbereder 

listorna till tentavakterna genom att (med linjal) dra ett streck över hela raden 

mellan ca var 5:e student. Alternativt kan man dela ut linjaler till 

tentamensvakterna, så att de själva håller den under varje student för att få rätt kod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rättningsprotokoll 

 

 
 

På rättningsprotokollet, som lärare och medrättande lärare får tillgång till, står nu 

endast anonymkoden samt programmet som studenten går på (om aktuellt). 

 

Om du vill ha rättningsprotokollet sorterat på program kan du exportera till Excel 

och där sortera. 

 

Inrapportering av betyg och examinators underskrift 

När du lägger in betyg får du se både namn, personnummer och anonymkod. Här 

kan du också lägga till studenter som inte finns på listan (dvs de som inte anmält 

sig och därför inte har en anonymkod, men som skrev tentan ändå). 

 

När arkivlistan tas ut och ska skrivas under av examinator är studenterna 

avanonymiserade.  

 

 
 

 

 


