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Rapportera resultat på
modul eller kurs
Rapportera resultat på modul
1. Logga in i Ladok och välj fliken Rapportera
2. Klicka på kursen du ska rapportera resultat på
3. Nu ser du alla moduler inom kursen till höger. Klicka på ”Rapportera” i raden för den
modul (del av kurs) som du ska rapportera resultat på.

Om du ska rapportera på en kurs som gick
en tidigare termin så ändrar du termin här
och klickar sedan på kursen i listan nedan.

1

Finns det flera versioner av
kursen samma termin kan
du välja vilken version du
arbetar med här.
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Filtrera på organisationsenhet
Det går att filtrera visningen för att bara se kurser från en viss
organisationsenhet. Detta gäller både för rapportörer som kan rapportera
på specifika kurser och de som kan rapportera på alla kurser inom en
viss organisationsenhet.
Begränsning: Valet ”Alla organisationsenheter” visas inte för användare
som har behörighet att rapportera på väldigt många kurser (ca.
medarbetarrättigheter på 3 hela organisationsenheter). Visas inte valet ”
Alla organisationsenheter” kan rapportören bara se kurser från en
organisationsenhet åt gången.

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

Rapportera resultat på modul (forts.)

4. Du länkas vidare till en lista över alla studenter som gått kursen under terminen men
som inte fått ett godkänt resultat ännu.
5. Välj betyg och examinationsdatum i raden för de studenter som ska få ett resultat.
Examinationsdatum = tentamensdatum eller datum för senast genomförda moment i
modulen.
På kommande sidor ser du hur du rapporterar på två sätt:
• Sida 3: Rapportera med kortkommando (passar bra om du vill rapportera betygen
ett och ett)
• Sida 4: Rapportera samma betyg på flera studenter

Grupper
Grupper kan läggas upp av en administratör.
Om ni är flera som rapporterar på samma kurs
kan man använda grupper för att filtrera fram
sin grupp studenter.
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Du rapporterar på en sida av listan åt
gången. Spara inrapporterade resultat
innan du bläddrar till nästa sida.

Symboler i listan
Lite olika symboler kan visas i listan. Klicka
på symbolerna för att se vad de innebär.
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Rapportera resultat på modul (forts.)

Rapportera med kortkommando
1. Välj betyg i rullistan i raden för den första studenten
Notera att när du lägger in betyget så markeras studenten automatiskt i listan.
2. Gå vidare till nästa ruta genom att klicka på tab-tangenten. Tryck på tab tills markören är i rutan
för betyg i raden för nästa student
3. Välj betyg för nästa student med hjälp av bokstavs- siffer- eller piltangenterna
4. Välj betyg för resterande studenter genom att upprepa steg 2 och 3
5. När du är klar med alla betyg: ange examinationsdatum i menyraden. Då får alla markerade
studenter samma examinationsdatum.
6. Spara genom att klicka på ”Spara” (kortkommando: Ctrl+S)
Nu är betyg och examinationsdatum sparade som utkast.
Du kan lämna webbsidan nu och fortsätta vid ett annat tillfälle. Om du är klar med rapporteringen
kan du går vidare direkt och klarmarkera resultaten.
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Rapportera resultat på modul (forts.)

Rapportera samma betyg på flera studenter
1. Markera de studenter som ska ha samma betyg. Genom att kryssa i kryssrutan i rubrikraden
blir samtliga studenter i listan markerade.
2. Välj betyg i rubrikraden: alla markerade studenter får då samma betyg
3. Om enstaka student ska ha annat betyg: välj betyg i raden för den studenten
4. Ange examinationsdatum i rubrikraden: examinationsdatum läggs in för alla markerade
studenter
5. Om enstaka student ska ha annat examinationsdatum: välj annat datum i raden för den
studenten
6. Spara genom att klicka på ”Spara” (kortkommando: Ctrl+S)
Nu är resultaten sparade som utkast.
Du kan lämna webbsidan nu och fortsätta vid ett annat tillfälle. Om du är klar med rapporteringen
kan du går vidare direkt och klarmarkera resultaten.
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Rapportera resultat på modul (forts.)

7. Markera studenterna vars resultat ska klarmarkeras

i

Klarmarkera och avisera = du skickar resultaten till examinatorn för att attesteras.
Du som rapporterar resultat kommer inte längre kunna göra ändringar.
Resultat (betyg + examinationsdatum) måste vara sparade i utkast innan de kan
klarmarkeras.

8. Klicka på klarmarkera
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9. I dialogrutan:
•

välj rättande lärare

•

välj vilken examinator som ska aviseras om att attestering väntar.
Bara examinatorer som har rättighet i Ladok att attestera resultaten kan väljas.

10. Klicka på ”Klarmarkera och avisera” (Kortkommando: Ctrl + S). Du kan avisera
resultatet igen om det behövs.
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Resultaten är nu klarmarkerade, och kan bara hanteras av den som attesterar på
kurstillfället.
Studenten ser resultatet när det har attesterats av examinatorn på kursen.
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Rapportera resultat på hela kursen
i

När en student har godkända, attesterade resultat på alla obligatoriska
moduler i kursen behöver du rapportera ett samlat resultat på hela kursen.

Handhavande:
1. Logga in i Ladok och välj fliken Rapportera
2. Välj alternativet ”Klara för resultat på hel kurs”
3. Klicka på länken
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Rapportera resultat på hela kursen (forts.)

4. Du länkas vidare till rapporteringssidan för resultat på kurs. Här kan du:
• Se 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
5. Rapportera in betyg och examinationsdatum (datum för senaste modulresultat är
automatiskt angett som examinationsdatum på kurs, men du kan ändra till ett senare
datum).
• Du kan ge studenterna samma resultat på hela kursen som de har på en modul
genom att markera studenterna och klicka på ”Välj annat” → ”Kopiera resultat till
kursbetyg” *.
6. Spara som utkast.
7. Klarmarkera och avisera examinatorn som ska attestera resultaten.
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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. En ruta visas då med studentens
resultat på kursen.

Har hela eller delar av modulen
tillgodoräknats visas symbolen
”TG x hp”. Klicka på symbolen för
att se mer information.

* Du kan bara kopiera modulresultat som har samma betygsskala som resultat på kurs.
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Resultatnoteringar
i

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan stödja resultatrapporteringen i
Ladok. Noteringar kan rapporteras in löpande under kursens gång. När resultat (betyg +
examinationsdatum) sedan ska rapporteras får du en enkel översikt över studentens
deltagande.
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 är attesterat.

Resultatnoteringar hanteras i två steg, de behöver inte göras av samma person.
• Steg 1: Skapa resultatnoteringen. Beskrivning finns på ladok.se.
• Steg 2: Rapportera på resultatnoteringen. Hur du gör detta är beskrivet i avsnittet
nedan.

Handhavande: Rapportera på resultatnoteringen
1. Logga in i Ladok och välj fliken Rapportera
2. Klicka på kursen du ska rapportera på och sedan på ”Rapportera” i raden för en
modul eller resultat på kurs
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Resultatnoteringar (forts.)

3. I rapporteringslistan finns kolumner för att resultatnoteringarna mellan studentens
namn och betyg.
4. Rapportera in resultatnoteringen genom att:
• Fylla i resultatnoteringen i raden för varje student eller
• Markera flera studenter och sedan fylla i resultatnoteringen i menyraden
5. Spara som utkast (kortkommando: Ctrl + S)
Resultatnoteringen som du rapporterade in sparas.
När du vid ett senare tillfälle ska rapportera in betyg och examinationsdatum kan du
använda dem som stöd.

Vill du inte se alla resultatnoteringar?
Klicka här för att välja vilka du vill se!
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Synlig för student
Resultatnoteringar markerade med ett
öga kommer bli synliga för studenten
när resultatet har attesterats.
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Tidigare resultatnoteringar
Om en student har en resultatnotering sedan tidigare
(t.ex. för omregistrerade studenter eller studenter
som fått ett underkänt betyg tidigare) så ser du det
genom att klicka på ”R”symbolen.
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Se attesterade resultat

I resultatuppföljningen kan du se alla attesterade resultat på kursen. På startsidan hittar du
en genväg hit.
1. Klicka på den kurs du vill se attesterade resultat för (tänk på att välja termin först om
du vill se resultat från en tidigare termin).
2. På högersidan av startsidan: klicka på Genvägar → Resultatuppföljning
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3. Du länkas vidare till resultatuppföljningen för kursen och det tillfälle som gick den valda
terminen. Här ser du attesterade resultat på modul och på kurs för alla studenter som
är eller har varit registrerade under terminen.
• Styr vilka modulresultat som syns genom knappen ”visa moduler”.
• Vill du göra uppföljningen för flera kurstillfällen samtidigt, så lägger du till fler
kurstillfällen i rutan ”Visa deltagare för tillfälle” eller kryssar för ”Visa från alla i
denna version”.
• Genom att exportera listan till CSV kan du spara listan på din dator och öppna
den i Excel.

Studenter som fått
godkänt resultat på kursen
får tillståndet ”Avklarad”.

Tillgodoräknade moduler eller
modulresultat från tidigare kursversioner
(med annan moduluppsättning), syns inte i
resultatuppföljningen.
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