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Resultat på tentamen = Resultat på modul

Tentamen som lagts upp i Ladok avser alltid en modul eller resultat på kurs. När du 

rapporterar resultat på tentamen så är det betyg på modulen som sätts.
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Rapportera resultat på tentamen

1. Logga in i Ladok och välj fliken Rapportera på startsidan

2. Klicka på Examinationstillfällen och övriga aktivitetstillfällen

3. Klicka på Rapportera i raden för den tentamen du ska rapportera resultat på.

Om du ska rapportera på en tentamen 

som gavs en tidigare termin så behöver 

du välja den terminen här först.
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Klicka på informations-i:et i raden för 

tentamen för att se mer information om det.



4. Du länkas vidare till en lista över alla studenter som deltagit på tentamen

5. Välj betyg för respektive student genom att klicka på betyget.

Studenterna markeras automatiskt när du gör det.

6. Examinationsdatum är automatiskt det datum tentamen genomfördes.

• OM studenterna ska ha ett annat examinationsdatum: Använd knappen 

”Ex.datum” i tabellhuvudet för att ge alla markerade studenter ett annat 

examinationsdatum.

7. Spara som utkast (kortkommando: Ctrl + S)

8. Klarmarkera, välj rättande lärare och avisera examinatorn som ska attestera 

resultaten. 

Resultaten är nu klarmarkerade och kan bara hanteras av den som attesterar. 

Examinatorn som du valt att avisera får ett mejl om resultaten.

Rapportera resultat på tentamen (forts.)
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Den/de kurser och moduler som tentamen 

avser. Det är denna modul som resultatet 

läggs in på. Länken leder till kursens sida.
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OM anmälan har använts på tentamen ser 

du automatiskt bara de anmälda 

studenterna. I rullistan kan du välja även se 

och rapportera på de som ej anmälts. 

Ångra ändringar

On du skrivit in fel information kan du ångra 

ändringar i raden för en student innan du sparar.
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Skapa möjlighet att lägga in skrivningspoäng

1. Gå till kurstillfället som tentamen ges inom, antingen genom att söka fram kursen eller 

klicka på länken från sidan för tentamen

2. Välj fliken ”Resultatnoteringar”

3. I raden för den modul som tentamen avser: klicka på ”Ny resultatnotering” → ”Ny 

resultatnotering skrivningspoäng”

4. I dialogrutan: Om du vill att skrivningspoängen ska vara synlig för studenten efter 

attestering: bocka för rutan ”Visas för student”. 

5. Bekräfta

Möjlighet att rapportera in skrivningspoäng har nu skapats. Rapportera som beskrivet på 

sida 1-2.

Använd skrivningspoäng

För att använda skrivningspoäng på en tentamen i Ladok krävs två steg: 

1. Skapa möjlighet att lägga in skrivningspoäng (kan förberedas innan tentamen ges)

2. Rapportera in skrivningspoäng (görs på samma sätt som betyg/examinationsdatum 

rapporteras in)
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