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Resultatrapportering
• Resultatrapportering kan göras av lärare och administratörer.
• När en medarbetare är kopplad till kursen finns den på 

medarbetarens startsida.

NY terminologi:

• Resultatrapportör är den som lägger in betygen i Ladok.
• Rättande lärare är den som rättar examinationsuppgiften.
• Attestant är examinator.
• Modul är motsvarande dagens delkurser.
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• På startsidan under Mina kurser ser man vilka kurser som man har resultatrapporteringsrätt på.
• Under Mina attesteringar ser man vilka kurser som man har attesteringsrätt på.
• Här finns inga kurser än, administratören måste först koppla medarbetare till kursen.
• Man kan välja att visa olika perioder. Vi väljer här termin, HT17.
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För att resultatrapportera, klicka på kursens länk på startsidan under Mina kurser.
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• Via länken kommer rapportören direkt in i Rapportera-fliken och den 
kurs administratören kopplat till.
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I Utkast kan 
man se antal 
betyg som 
påbörjats

I Klarmarkerade 
kan man se antal 
betyg som är 
satta och väntar 
på att attesteras

I Attesterade kan 
man se antal 
attesterade 
resultat

• Klicka på modulen som du ska resultatrapportera på.

Klara för resultat på kurs -
visar när det finns 
helkursbetyg att arbeta med

Modul
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• Nu kommer man till resultatrapporteringsvyn.
• Alla studenter som har en registrering på kurstillfället och som inte har 

godkänt betyg sedan tidigare finns med på listan. 7



• Vid resultatrapportering kan rapportören filtrera deltagarna utifrån grupp. Gruppen skapas av administratör och kan 
t ex vara en instrumentgrupp eller en grupp studenter som har samma examinator eller handledare på kursen. 
Gruppen kan benämnas med rapportörens namn eller ev. instrumentgrupp ( t ex violin)

• Endast de studenter som är aktuella för betyg kommer med vid filtrering på grupp. 8



Man kan välja betyg från 
rullista eller skriva själv

Man kan sätta examinationsdatum på alla 
som är markerade på en gång genom att 
fylla i datum högst upp i listan

De studenter du arbetar 
med markeras, du kan välja 
alla eller enstaka studenter

Obs!
Det	 finns	ingen	automatisk	
sparfunktion	så	glöm	inte	
att	spara	ofta
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• När man klickar Spara sparas allt i status Utkast.
• I status Utkast kan man fortsätta att arbeta med resultatrapporteringen.
• När resultaten är klara för att attesteras klickar man på Klarmarkera.
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• När man klickar på Klarmarkera kommer den här rutan upp.

• Fyll i Rättande lärare, en eller flera, dvs lärare(n) som rättar examinationsuppgiften.

• I rutan Avisera till ska man fylla i attesterande examinator.

• När det är gjort klicka på Klarmarkera och avisera. Nu får examinatorn ett mejl om att denne har 
betyg att attestera i Ladok. En länk till Ladok finns med i mejlet. 
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• Resultatrapportören kan nu se att betygen är klarmarkerade och väntar på att 
attesteras av examinatorn. 12



Attestera
• I Ladok benämns examinatorn som attestant.

• Examinatorer ska utses på kurs och modul.

• En administratör kopplar examinator till kurstillfälle.

• Man kan ha flera examinatorer kopplade till ett kurstillfälle.

• Alla examinatorer ska gå en webbutbildning och ansöka om 
behörighet via Lucat.

OBS! Endast den examinator man aviserar till får ett mejl, men alla 
examinatorer kopplade till kurstillfället kan attestera.
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• När det finns klarmarkerade resultat på en kurs eller modul kommer detta upp under 
Mina attesteringar på examinatorns startsida. Ett mejl har även skickat till den examinator 
som resultatrapportören valt att avisera till.

• Det finns en länk direkt till kursen samt en notis om hur många betyg som ska attesteras.

• Examinatorn klickar på länken för att komma till kurstillfället.
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Under Klarmarkerade ser 
examinatorn hur många betyg det 
finns att attestera på modulen

När det finns resultat att arbeta 
med blir länken klickbar.

• Nu är du i Attestera-fliken
• Examinatorn klickar på modulen för att komma vidare till attesteringsvyn
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Är det något som blivit fel kan 
examinatorn ta bort en 
klarmarkering. Studenten 
kommer då tillbaka igen på 
resultatrapporteringslistan.
Attestanten kan även direkt 
ändra ett betyg som 
rapporterats in fel.

När betygen är granskade och korrekta 
klickar examinatorn på Attestera
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• När examinatorn klickar på Spara fattas myndighetsbeslutet och 
studenterna kan se sina betyg i studentgränssnittet. 

• Anteckning visas i dagsläget endast i Ändringsloggen för resultat, 
under Studentuppgifter för aktuell student. 17



• Betyg på hel kurs. 
• Här kan vi nu se att det finns 5 studenter som ska ha sitt 

helkursbetyg.
• Klicka på länken för att komma till rapporteringsvyn.
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Här ser man betygen på kursens moduler Examinationsdatum är 
satt till det datum då 
det sista betyget 
rapporterades.

• Resultatrapporteringen utförs precis som på modulerna.
• Modulbetygen finns här som underlag till helkursbetyget.
• När helkursbetyg är ifyllt klarmarkerar man och aviserar till examinatorn. 19

Här fyller man 
i helkursbetyg



• En avisering skickas till attestanten som attesterar betyget på hel kurs.
• Nu har examinatorn attesterat betygen.
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Borttagning av betyg

• En administratör kan förbereda för att ett eller flera betyg ska 
tas bort.

• En examinator ser då att ett betyg är förberett för borttag genom 
att det dyker upp under Mina attesteringar på startsidan och att 
det aktuella betyget är flaggat vid en utsökning.

• En examinator kan ta bort ett betyg utan förberedelse. 
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• På examinatorns startsida finns en notis om att det finns betyg som är förberedda 
för borttagning.
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• Examinatorn filtrerar på Förberedda för borttag.

• Examinatorn kan i den här vyn söka ut attesterade resultat 
och ta bort dem utan förberedning av administratör. 
Då söker man ut Attesterade istället.
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1. Examinatorn kan välja att ta bort alla samtidigt genom att markera studenterna 
och välja ikonen Ta bort attesterade resultat.

2. Examinatorn kan även välja att hantera dem en i taget genom att klicka på Välj.
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• Nu är studenterna, vars betyg togs bort, tillbaka i resultatrapporteringslistan 
och nya betyg kan sättas.

• Observera att det inte per automatik går en avisering tillbaka till rapportören 
att det finns borttagna betyg som på nytt kan läggas in. Kommunikationen 
mellan attestant och rapportör måste ske på annat sätt.
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Resultatnoteringar
• Rapporteringen på en modul kan stödjas av resultatnoteringar.

• De flesta lärare har idag någon typ av underlag vid betygsättning.
Dessa dokument förvaras oftast på den enskilde lärarens dator eller kontor.

• Resultatnoteringar kan ersätta dessa enskilda underlag och föras in direkt i 
Ladok istället.

• Fördelen med att använda resultatnoteringar är att resultatrapporteringen 
blir mer rättssäker då dessa underlag inte längre bara finns hos den 
enskilde läraren.

• En annan fördel är att administratören kan vara behjälplig när studenter har 
frågor om kompletteringar.

26



• Rapportören kan själv skapa sina resultatnoteringar eller ta hjälp av sin 
administratör på institutionen.

• För att skapa en resultatnotering, sök ut ett kurstillfälle.

• Klicka på fliken Resultatnoteringar. 27



• Välj ny resultatnotering – i popuprutan fyller du i benämning och vilken typ av resultatnotering du vill ha.
Tips! Håll benämningarna korta, speciellt om det ska finnas flera resultatnoteringar på samma modul.

• Vill du ha skrivningspoäng väljer du det direkt i första valet. 28



• Man kan ändra och ta bort resultatnoteringar så länge det inte finns några resultat på modulen.
• Man kan lägga till resultatnoteringar när man vill, även om det finns resultat på modulen.
• Observera att det i nuläget inte finns någon ”spärr” för resultatrapportering på modul även om 

resultatnoteringarna inte är ifyllda. 29



Resultatnotering -
checkbox

Resultatnotering –
skrivningspoäng 30


