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St u de n t  oc h ut bi l dn i ng  
L adoka vde ln ingen  
 

Vad finns i Ladok, och från när?  

Allmänt 
Ladok = UT10 eller på ficher (om uppgifter gallrats mellan 1984 och 
1989) 

Tidigare uppgifter förvaras på respektive institution eller 
universitetsarkivet. 

På kortficherna (”avfotograferade” kort, sorterade i personnum-
merordning i de vita pärmarna) finns uppgifter om studier inom Fil fak 
(Juridiska inst ingår ej) fr.o.m höstterminen 1965 t.o.m vårterminen 1976. 
Ännu tidigare uppgifter finns i matriklarna på universitetsarkivet. 

Provresultat införda efter 1984-07-01 (med undantag för ett och annat 
försök under ht-83 och vt-84), innan dess dokumenterades endast 
helkursbetyg centralt. 

Fram till 25 september 1989 använde vi Studok-systemet som då stängde 
för konvertering till Ladok. Ladok öppnades den 23 oktober 1989. 

Med ”Fil fak” avses i detta dokument utbildningar inom humanistisk, 
teologisk, matematisk-naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
fakultet. Matematisk-naturvetenskaplig fakultet heter numera endast 
naturvetenskaplig. 

Fil fak 
Generellt omr. MN, S och HT Resultat fr.o.m. 1976-07-01 

Registreringar fr.o.m. H77 (kan 
förekomma tidigare) 

Socialhögskolan 

 

Resultat kan förekomma redan från 
H73 

Juridisk fakultet (omr. J) Resultat fr.o.m. 1976-10-01 

Registreringar fr.o.m. H77 (kan 
förekomma tidigare) 

LTH 
Civilingenjörs-, brandingenjörs- 
och arkitektutbildning 

Antagna H88 och senare 
Tidigare antagna kan förekomma med  
resultat fr.o.m. 1994-07-01 
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Drifttekniker, driftsingenjör Antagna H89 och senare 
Till MAH fr.o.m. H98 

Ingenjörsutbildningar Antagna H89 t.o.m. H92: endast  
registrering och examina 
Antagna H93 och senare: fullständiga 
uppgifter 
Utbildningar i Malmö till MAH fr.o.m. H98 

YTH livsmedel, storhushåll Antagna V91 och senare 

YTH verkstadsteknik Antagna V96 och senare 
Till MAH fr.o.m. H98 

Fristående kurser Fr.o.m. H77 

Lärarhögskolan – samtliga uppgifter fro m ht 1998 finns på Malmö 
Högskola  

Fritidspedagogutb 100p 

 

Antagna H89 t.o.m. V98 

Fritidspedagogutb 80p, 50p 

 

Antagna V90 t.o.m. V98 

Förskollärarutbildning 100p, 50p 

 

Antagna H89 t.o.m. V98 

Förskollärarutbildning 80p 

 

Antagna V90 t.o.m. V98 

Grundskollärarutbildning 

 

Antagna H88 t.o.m. V98 

Industri och hantverk, handels 
och kontor 

 

Antagna H90 t.o.m. V98 

Praktisk-pedagogisk utb för 
ämneslärare 
 

Antagna H88 t.o.m. V98 

Specialpedagogisk påbyggnadsutb 

 

Antagna H90 t.o.m. V98 

Syo-utbildning 120p De tre första terminerna: Antagna 
H77 t.o.m. H78 (ingen antagn V79) 
Alla terminer: Antagna H79 t.o.m. 
V98   

Syo-utbildning 60p 

 

Antagna V81 t.o.m. V84  
(lades sedan ner)   

Vårdlärarutbildning Antagna H89 t.o.m. V98 
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Ämneslärarutbildning 160p 

 

Antagna H77 t.o.m. V98 

Fristående kurser Fr.o.m. H77 t.o.m. V98 

 

OBS! De gamla lågstadie-, mellanstadie- och speciallärarlinjerna fanns 
bara i manuella register på Lärarhögskolan (finns alltså inte alls hos oss). 

Med fak 
Läkarutbildning Antagna H92 och senare 

Logopedutbildning Resultat fr.o.m. 1976-07-01 
Registreringar fr.o.m. H77 (kan 
förekomma tidigare) 

Sjukgymnastutbildning Antagna H90 och senare 

Påbyggnadsutbildningar 
sjukgymnastik 

Antagna V91 och senare 

Sjuksköterskeutbildning Antagna H93 och senare 

Fristående kurser Fr.o.m. H77 

 

Musikhögskolan 
Kyrkomusiker, musikerutb 

 

Antagna H84 och senare 

Musiklärarutbildning 

 

Antagna H81 och senare 

Påbyggnadsutbildningar 

 

Antagna H87 och senare 

Fristående kurser 
 

Fr.o.m. H77 

 

Tandvårdshögskolan – samtliga uppgifter fr o m vt 1999 finns på 
Malmö Högskola 

Tandläkarutbildning 

 

Antagna H90 t.o.m. H98 

Tandteknikerutbildning 

 

Antagna H93 t.o.m. H98 

Fristående kurser Fr.o.m. H77 t.o.m. H98 
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Teaterhögskolan 
Skådespelarutbildning Antagna V91 och senare 

 

Doktorander 

Före 1996 rapporterades aktivitet och försörjning manuellt på listor till SCB. För fil 
fak fanns uppgifter om antagning och examina i Studok och sedan i Ladok, det 
lagrades som program och som ”vanliga” examina. 1995- 1996 började vi använda 
de Ladok-rutiner som fanns för rapportering av uppgifter om doktorander. Vi 
konverterade de uppgifter som redan fanns i Ladok. Dessutom fick vi tillbaka 
uppgifter från SCB på magnetband om aktivitet och försörjning från 1980 och 
framåt som vi lade in i Ladok för samtliga fakulteter. Vi konverterade också in 
uppgifter från lokala system på Med fak och LTH. 

Rapportering av resultat var obligatoriskt från och med 1 september 1996. Tidigare 
uppgifter finns på registerkort på institutionerna eller i doktorandernas 
tentamensböcker. I vissa fall har de i efterhand rapporterats in i Ladok, ibland som 
en sammanfattning av antalet poäng på registerkortet. 

 Fil fak, jur fak                                  Uppgifter om antagna från mitten av 
                                   70-talet, examina från 1980 och 
             framåt, aktivitet och försörjning 
             från 1980 och framåt 

 Med fak, tekn fak (LTH)           Uppgifter om antagna från mitten av 
                                   70-talet, examina från ungefär samma
             tid, aktivitet och försörjning 
             från 1980 och framåt 
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