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Avisering
Du får ett mail* när det finns resultat som du behöver attestera i Ladok.
I mailet ser du bl.a. vilken kurs och modul det gäller. Du ser också vem som har
klarmarkerat resultatet och aviserat dig (klarmarkera = resultaten är markerade som klara
för att attesteras).

* Mail skickas ut närmaste jämna hel- eller halvtimme efter klarmarkering gjorts, så det kan
förekomma viss fördröjning mellan det att resultatet klarmarkeras och du får mailet.

Senast uppdaterad: 2020-09-03
Version av Ladok vid senaste uppdatering: 1.52.0

Attestera resultat på modul

1. Logga in i Ladok och välj fliken Attestera
2. Klicka på länken för modulen du ska attestera

Du kan välja om du bara vill se de
resultat som du har aviserats om, eller
om du vill se alla resultat som du är
behörig att attestera.
1
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Moduler
Här ser du benämning på modulen. I kolumnen ”Avser”
ser du vilken kurs den tillhör. Det kan vara resultat för
studenter som gått på olika tillfällen av kursen, men som
nu får resultat på samma modul.
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Attestera resultat på modul (forts.)

3. Du länkas modulen som du klickat på. Här ser du de klarmarkerade resultaten.
4. Granska resultaten och hantera dem sedan genom att:
• Attestera resultaten genom att markera resultaten och klicka på ”Attestera”.
Studenten ser inte eventuell kommentar som du skriver i dialogrutan nu.
Ladok kan av säkerhetsskäl begära att du loggar in igen.
• Avslå resultatet genom att markera resultaten och klicka på ”Ta bort
klarmarkering för resultat”.
• Ändra betyg, examinationsdatum eller ev. titel genom att skriva in nya uppgifter i
raden för studenten. Spara (kortkommando Ctrl + S) och attestera sedan.

Examinationsdatum =
tentamensdatum eller datum för senast
genomförda moment i modulen.

Symboler i attesteringslistan
I attesteringslistan kan ett antal symboler visas.
Klicka på symbolerna för att se vad de innebär.

I raden för varje student kan du
välja att attestera eller ta bort
klarmarkering för den studenten.

Studenten meddelas automatiskt när resultaten har attesterats.
När du har attesterat resultaten så försvinner länken för de resultaten från fliken ”Att
attestera” från startsidan. Så du har alltid en uppdaterad lista över vad du ska attestera
där.

3

Attestera resultat på kurs

Du får ett e-mail när det är dags att attestera ett resultat på hela kursen.
1. Logga in i Ladok och välj fliken Attestera
2. Klicka på länken i kolumnen ” Resultat på kurs” för den kurs du ska attestera på

1
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Länkar till resultaten
Här visas länkar för de resultat som kan
attesteras. Du ser ”Resultat på kurs” i
listan, och i kolumnen ”Avser” ser du
vilken kurs som avses. Det kan vara
resultat för studenter som gått på olika
tillfällen av kursen. Länk till enskilda
studenter visas endast om resultatet har
rapporterats in på en annan version av
kursen.
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Attestera resultat på kurs (forts.)

3. Du länkas vidare till attesteringssidan för resultat på kurs. Förutom de klarmarkerade
resultaten ser du till exempel:
• Studentens resultat på de ingående modulerna. Styr vilka modulresultat som syns
genom att klicka på Visa moduler
• Se eventuella skrivningspoäng inom en modul genom att klicka i Visa
skrivningspoäng
4. Granska resultaten och hantera dem sedan genom att:
• Attestera resultaten genom att markera resultaten och klicka på ”Attestera”.
Studenten ser inte eventuell kommentar som du skriver i dialogrutan nu.
Ladok kan av säkerhetsskäl begära att du loggar in igen.
• Avslå resultatet genom att markera resultaten och klicka på ”Ta bort klarmarkering
för resultat”.
• Ändra betyg, examinationsdatum eller ev. titel genom att skriva in nya uppgifter i
raden för studenten. Spara (kortkommando Ctrl + S) och attestera sedan.
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”Utgår”
Om en modul markeras med ”utgår” innebär det att studenten har fått resultat
från olika versioner (med olika uppsättningar moduler) av kursen. Se en
sammanställning av studentens resultat genom att:
• Klicka på studentens personnummer. Du länkas vidare till en annan sida
som visar studentens resultat på kursen.
• Klicka på ”i”-symbolen bredvid studentens betyg på kursen. En ruta visas då
med studentens resultat på alla moduler inom kursen.

Studenten meddelas automatiskt när resultatet har attesterats.
När du har attesterat resultaten så försvinner länken för de resultaten från fliken ”Att
attestera” från startsidan. Så du har alltid en uppdaterad lista över vad du ska attestera
där.
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Resultatnoteringar

i

Resultatnoteringar
Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan stödja resultatrapporteringen i Ladok.
De kan tillexempel användas för att föra anteckningar över studentens deltagande på
modulen under kursens gång.
Resultatnoteringar är aldrig obligatoriska att fylla i, och ger inga högskolepoäng.
Resultatnoteringar visas för…
All personal som jobbar i Ladok kan se resultatnoteringarna.
Det är valbart om studenten ska kunna se resultatnoteringen. Om noteringen görs synlig
kommer studenten se den först när resultatet (betyg + examinationsdatum) är attesterat.

Du ser resultatnoteringarna i kolumner mellan studentens namn och betyg i
attesteringslistan.

Har studenten en resultatnotering på ett
tidigare resultat (t.ex. ett U) så ser du det
under ”R” symbolen.

Resultatnoteringar som kommer vara synliga för
studenterna markeras med ett öga. Noteringarna
är synliga för studenten efter attesteringen.
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Titel

Har titel rapporterats in på exempelvis examensarbete, uppsats eller avhandling, så ser du
det i attesteringslistan.
Genom att klicka på
i raden för en student kan du se titeln i sin helhet innan du
attesterar resultatet. Här kan du också rätta eventuella fel i titeln innan du attesterar
resultatet.
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