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Lathund Resultat – Ta bort ett attesterat betyg  

Den här lathunden beskriver hur du som examinator tar bort ett attesterat betyg 
på en kurs eller en modul  

OBS! Borttagning av ett attesterat resultat ska alltid göras med utifrån regelverket 
Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Om du är 
osäker på resultatet får tas bort eller inte, kontakta någon av 
universitetsjuristerna.  

 

1. Under Studiedokumentation, klicka på kurs och sök sedan fram den kurs 
du vill jobba med genom att skriva in kurskod, kursens namn eller 
tillfälleskod. Välj en viss termin för att endast få fram kurstillfällen för en 
termin. Klicka på Sök.  

  

2. Klicka på det kurstillfälle som du vill jobba med.  
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1. Under fliken Attestera, klicka blå siffran för antal attesterade på den modul 
du vill ta bort resultat för. OBS! Om studenten har ett helkursbetyg måste 
detta tas bort först. Klicka då på den blå siffran för antal attesterade på 
helkurs. Detta gäller även för kurser med en enda modul.  
 

 
 

2. När du har klickat på länken för de attesterade betygen dyker en lista med 
studenter som har ett attesterat betyg upp. Sätt en bock framför studenten 
vars betyg ska tas bort och klicka på Ta bort attesterat resultat.  

Attesterade på modul 

Attesterade på helkurs 
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6. En dialogruta kommer upp. Du får en varning om att eventuella 
resultatnoteringar (anteckningar om studentens resultat på delexaminationer) 
också kommer att tas bort. Om det finns sådana resultatnoteringar, se till att ta en 
skärmdump eller skriv av dem innan resultatet tas bort.  
 
I rutan för Anteckning behöver du inte skriva någonting.  
 
Klicka sedan på Ta bort attesterat resultat. Du får logga in med ditt UMU-id och 
sedan är borttagningen genomförd. 
 
 

 


