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

Attestera resultat på 
tentamen

Du får ett mail när du behöver attestera resultat.

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

Tentamen = Aktivitetstillfälle
En tentamen kan läggas upp i Ladok som ett aktivitetstillfälle. Då kan studenter anmäla sig 
till tentamen, man kan ha en anonym resultatrapportering och man kan planera upp 
aktiviteter i kursen. 
Man kan även använda aktivitetstillfällen till andra aktiviteter, t.ex. laborationer eller 
studiebesök.

Resultat på tentamen
Tentamen (eller andra aktivitetstillfällen) i Ladok avser alltid en modul eller resultat på kurs. 
Resultaten som du attesterar kommer alltså läggas på den modul/resultat på kurs som 
aktivitetstillfället avser. 
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Tentamen
I kolumnen ”Avser” ser du att det är just 
en examination som avses. Under i-
symbolen i listan kan du se vilka 
kurser/moduler som tentamen ges inom. 
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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. 
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3. Du länkas till den tentamen 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.
Ladok kan nu 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. 

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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Har anonymiseringskod använts 
kommer du se den bredvid 
studentens namn i listan

Benämning och tid för tentamen

Den/de kurser och moduler som 
tentamen avser. Det är denna modul 
som resultatet läggs in på.

För att attestera eller avslå ett 
resultat: klicka på välj i raden för 
studenten.
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