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Riktlinjer för rättning och utlämning av tentamen 

Rättning av tentamen 

 Rättning av tentamen är en myndighetsutövning och ska därmed hanteras skyndsamt 

 I Uppsala universitet riktlinjer för studenternas arbetsvillkor (gällande fr 2010-01-01) 

anges att tentamen ska vara rättad inom högst 25 dagar dock minst 14 dagar innan 

omtentamen 

 Tentamensresultatet ska efter avslutad rättning och betygssättning snarast 

dokumenteras i Uppdok/Ladok. 

Enligt beslut i GRUFF 2016-01-19 ska extra skyndsam rättning ske  

a) av tentamen i augusti för de studenter som behöver uppfylla behörighetsvillkor för att 

kunna gå vidare inom program. Gäller för student som saknar högst två tentamina för att 

uppfylla behörighetsvillkor till höstterminen.  

b) av tentamen i sista kursen på termin 2 (Biofysikalisk kemi, respektive Molekylärbiologi 

med läkemedelsinriktning) inför vårterminens A4/R4 start.  

c) av tentamen i sista kursen på termin 5 (Farmakokinetik) inför vårterminens A7 start. 

Dessa studenter anhåller om extra skyndsam rättning hos studentservice. För b-c) förutsätts att 

endast dessa kurser saknas. 

Omprövning av betyg 

Generellt gäller att examinatorn dubbelkontrollerar studenter som ligger på gränsen till ett 

högre betyg för att undvika felbedömning. 

Betyg kan inte överklagas, däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i 

Högskoleförordningens kapitel 6: 

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund 

av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra 

beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget 

sänks. Förordning (2006:1053). 

Det här betyder i praktiken att 

 Ingen ny instans ska bedöma tentan eftersom betyg inte kan överklagas. 
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 Omprövning av betyget görs av examinator om studenten framför nya omständigheter 

eller om betyget är uppenbart oriktigt, t.ex. att felaktig summering av poäng eller 

glömt poängsätta en fråga. 

 Omprövning innebär att examinator snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Det 

handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar. 

 

Utlämning av tentamen 

 Vid utlämning av tentamen ska studenten visa legitimation.  

 Om resultaten meddelas studenten genom uthämtning av originaltenta ska studenten 

informeras om att det kan bli svårare att i efterhand ompröva betyget. Studenten ska då 

erbjudas hämta en kopia av tentamen. 

 Icke uthämtad tentamen utgallras efter två år. 

 

 

 

Övriga kommentarer 

Lärare är inte skyldiga att tillhandahålla rättningsmallar 

Rättningsmallar är allmänna handlingar som kan begäras ut och då bli offentliga. Det innebär 

att om läraren har en rättningsmall ska den lämnas till alla som begär det. Det gäller både 

gamla tentor och nya.  

Istället för rättningsmall är det bra ur en pedagogisk synvinkel att på något annat sätt förmedla 

rätta svaren, t.ex. vid en tentamensgenomgång 

 

 

 


