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Lathund Resultat – Rapportera resultat på en 
enskild student 

Den här lathunden beskriver hur du rapporterar betyg på en enskild student via 

studentens översikt. Detta kan vara ett enkelt sätt att rapportera resultat på 

studenter som slutför sin kurs i efterhand.  

Du kan förstås också alltid rapportera på en enskild student via kurstillfället (se 

lathunden ”Rapportera resultat på modul”).  

1. Sök fram studenten på startsidan eller via Studiedokumentation – Student. 

Klicka på studentens personnummer för att komma till studentens sidor.  
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2. Under fliken Översikt finns alla studentens pågående och avslutade kurser. 

För att rapportera på en kurs, klicka på länken för kursen.  
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3. Klicka Hantera resultat. Om kursen består av endast en modul kan kursen 

vara konfigurerad så att studenten automatiskt får ett helkursbetyg (annars 

måste man först rapportera på modulen, få modulen attesterad och 

därefter rapportera resultatet på kursen).  

 

4. Markera den modul du vill rapportera resultat på.  

Om det finns resultatnoteringar (kolumner med examinationsuppgifter) 

på den aktuella modulen kommer dessa att visas nu. Du kan lägga in 

resultat på resultatnoteringarna om så önskas. Rapportera annars in betyg 

och examinationsdatum för modulen.  
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Klicka sedan på Spara.  

 

5. Klicka på Klarmarkera. För att kunna klicka på Klarmarkera måste du ha satt ett 

betyg, ett examinationsdatum samt klickat på Spara.  
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6. En dialogruta kommer upp. 

Fyll i alla rättande lärare (kollegor som har varit inblandade i att sätta 

betyget). Du kan välja att lägga in lärare med behörighet på institutionen 

eller en eller flera Ladokanvändare på universitetet. Om externa lärare utan 

UMU-id har varit rättande lärare kan du skriva in dessa som fritext i rutan 

”Övriga medverkande”. 

 

Välj vilken examinator som ska aviseras (få mail) om att hen ska attestera 

resultaten genom att klicka i rutan Avisera till. OBS! En förutsättning för 

att examinatorn ska finnas valbar här är att hen är kopplad som examinator 

till kursen. Detta jobb gör en administratör.  

 

Klicka sedan på Klarmarkera och avisera. Resultatet är nu rapporterat och 

examinatorn ska attestera betyget.  


