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Rättningsförfarande av skriftliga 
examinationer 
 
När samtliga tentatorer (rättare) rättat frågorna i tentan och totalpoängen 
summerats så avrundas totalpoängen alltid uppåt till närmaste heltal, t.ex 63,5 p 
blir 64 p. 
På samma vis avrundas godkändgränsen alltid ner till närmaste heltal, t.ex 65% är 
godkändgräns, examinationens max-poäng är 102,5 poäng ger godkändgräns 
66,625 poäng vilket då avrundas till 66 poäng.  

 
Ovan avrundningsförfarande är till studentens fördel. 

 
Därefter granskar examinator de studenters examinationer som hamnat 3 poäng 
under respektive över godkändgränsen. Om uppenbara felaktigheter som att 
totalpoängen är felaktigt summerad, en sida inte rättats eller fattas korrigeras detta.  

 
Vid efterföljande betygskollegium granskar tentatorer, eller om det inte är praktiskt 
möjligt en representant för den TEMA-grupp som ansvarar för frågan, de 
examinationer som ligger 3 poäng från godkändgränsen. Vid denna genomgång 
kontrollerar tentatorerna att de inte gjort några uppenbara misstag vid sin rättning 
utifrån de rättningsprinciper som de tillämpat vid den första rättningen. Skulle 
sådana misstag upptäckas korrigeras poängen på frågan, upp eller ned.  
Efter betygskollegiet fastställer examinator betyget, G eller U. Detta beslut är ett 
myndighetsbeslut som ej kan överklagas. 

 
När betyget meddelats studenterna finns möjlighet att begära omprövning av 
betygsbeslutet. Grunden för ändring eller rättelse är om uppenbara felaktigheter 
upptäckts så som tidigare beskrivits. Denna prövning är gjord vid betygskollegiet 
men om ett uppenbart fel passerat kan det korrigeras efter omprövning. Vid 
begäran om omprövning kommer examinator enbart att ta ställning till om 
uppenbara felaktigheter begåtts. Gällande uppenbara felaktigheter är praksis att det 
ska vara felaktigheter som lätt och rättssäkert kan korrigeras utan ytterligare 
informationsinhämtning.  

 
Obs! Det är viktigt att skilja på omprövning av myndighetsbeslutet godkänt eller 
underkänt betyg och önskan om återkoppling på rättningen av olika frågor. 
Återkoppling sköts i annan ordning. 
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Ovan beskrivna förfarande gäller för kurserna 1 till 5 på läkarprogrammet i 
Linköping och baserar sig på nedanstående dokument. 
Rättssäker examination, tredje upplagan. En vägledning från 
Universitetskanslersämbetet, UKÄ. 
Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad 
nivå vid Linköpings universitet. DNR LIU-2019-00920. 
Vägledande dokument – ändring och rättelse av betygsbeslut vid Medicinska 
fakulteten. DNR LIU-2019-00849. 


