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Lathund Resultat – Rapportera resultat på helkurs 
Den här lathunden beskriver hur du rapporterar resultat på helkurs när en 

student har fått resultat på samtliga moduler på en kurs med fler än en modul.    

1. På startsidan klickar du på fliken Rapportera. Om det finns några studenter som 
ska ha ett helkursbetyg syns det som en orange siffra vid valet ”Klara för resultat 
på hel kurs”. Klicka i detta val.  
 
Klicka sedan på den blå länken för kursen.  

 
 2. I resultatrapporteringsvyn syns det vilket betyg studenten har på de olika 
modulerna. Om det finns inlagda resultatnoteringar (till exempel 
skrivningspoäng) inlagda så syns även de.  
 
Bocka för de studenter du vill ge ett betyg (använd rutan längst upp för att bocka 
för alla studenter i vyn). Ange vilket betyg studenten ska ha som helkursbetyg. 
Datumet för den sista godkända modulen är förvalt som examinationsdatum men 
går att ändra.  
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3. Man kan även kopiera betyg från en modul, dvs ge studenterna samma betyg på 
hela kursen som de fått på en modul. Klicka då på ”Övriga funktioner” och 
”Kopiera betyg från modul…” 
 

 
 
 
 
4. Bocka för den modul vars betyg du vill kopiera och klicka sedan på ”Kopiera 
betyg”. 
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5. När studenten/studenterna har ett betyg och ett datum, klicka på Spara.  
 

 
 
4. Klicka sedan på Klarmarkera.  

 
 
 
 

5. En dialogruta kommer upp (se bild på nästa sida!). Fyll i alla rättande 
lärare 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 mejl) 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 Attestant till 
kursen. Detta görs under Medarbetarrättigheter – attesteringsrättigheter.  

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

examinatorn ska attestera betyget.  
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