
Ta bort attesterade resultat

Om någon har förberett för att du ska ta bort resultaten så kommer du få ett mail om det. 

Logga in i Ladok och titta under fliken ”Attestera” på startsidan – där finns en länk till 

resultaten du ska ta bort. 

Klicka på länken, följ sedan instruktionerna från steg 5 på sida 3.
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Ta bort resultat

• Det är bara examinatorn som attesterar på kursen som kan ta bort attesterade resultat.

• Tänk på att ett attesterat resultat är ett myndighetsbeslut, det finns regleringar gällande 

hur du får förändra attesterade resultat. Kontrollera med ditt lärosäte om du är osäker.

• Vid borttag av resultat försvinner eventuella resultatnoteringar (t.ex. skrivningspoäng). 

Notera dessa vid sidan om du vill spara dem.

Ändra resultat

Om ett resultat behöver ändras så går det att göras utan att ta bort det felaktiga resultatet 

först. Resultatet behöver först förberedas för att ändras och behöver sedan attesteras av 

examinatorn på kursen. Se instruktioner på ladok.se.

https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/administrera-resultatrapportering


Ta bort attesterade resultat

Du kan ta bort attesterade resultat, även om de inte förberetts för borttagning. Följ 

instruktionerna här:

1. Sök fram kurstillfället du ska ta bort resultat från. Exempelvis genom att söka på 

kurskoden och sedan välja tillfället som gick terminen i fråga

2. Välj fliken Attestera

3. Klicka in på den del av kursen där du ska ta bort resultat
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4. Filtrera fram attesterade resultat i rutan Visa resultat i status

5. Markera studenterna vars resultat du ska ta bort 

6. Klicka på Ta bort attesterat resultat

7. Bekräfta i dialogrutan som öppnas.

Studenten ser inte eventuell kommentar som du skriver i dialogrutan.

8. Du kan nu behöva logga in i Ladok igen för att bekräfta din identitet (beror på vilket 

lärosäte du arbetar vid).

De attesterade resultaten har tagits bort.

Ta bort attesterade resultat (forts.)

Hinder mot borttag

Om det finns hinder mot att ta bort resultat visas ”Hinder” i kolumnen 

”Mer information”. Klicka på det för att se mer, hinder kan till exempel 

bero på: 

• Du försöker ta bort ett resultat på en modul på en student som har 

ett attesterat resultat på kurs. Ta bort resultatet på kurs först, 

sedan kan du ta bort resultat på modul.

• Resultatet ingår i ett utfärdat examensbevis eller kursbevis 
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