
ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) 
 
ÅSIKTSTORG:  
 

 



 
SVAR: 
 
1. ”En bra lärare kan inte favorisera”  
2. ”Kan vara bra för att förminska diskriminering”  
3. ”Att man inte kan bli orättvist bedömd”  
4. ”Alla blir lika behandlade”  
5. ”Att det blir mer rättvis bedömning och att man kan känna sig tryggare 

&mer självsäker när man vet att läraren inte vet vem man är”  
6. ”Det blir rättvist betyg oberoende om du har en bra/dålig relation till 

examinator eller liknande”  
7. ”Det är rättvist. Det spelar inte roll vem du är utan att hur mycket kunskap 

du fick från kursinnehållet. Bra!  
8. ”Rättvisare bedömning”  
9. "Rättvis bedömning”  
10. ”Rättvist och fördomsfritt”  
11. ”Inga”  
12. "En mer rättvis rättning. Blir ej särbehandlad pga utseende, åsikter 

osv. Ingen kan vara lärares favorit”  
13. ”Ingen favorisering”  
14. ”Att inte bli dömd utifrån vem du är”  
15. ”Icke personlig rättning”  
16. ”Rättvisa bedömningar”  
17. ”Jag ser bara fördelar, risken för att bli persondömd minskar 

drastiskt. Är inte anonyma tentamina standard?” 
18. ”Mer rättvist”  
19. ”Det är bara dåligt att vi inte har det”  
20. ”Vet att man blir bedömd efter resultat ej efter vem man är”  
21. ”Inga, har inte känt ett behov av det”  
22. ”Rättvisare. personnummer behöver inte lämnas ut”  
23. ”Rättningen blir inte personlig. Utgår helt från personens kunskap”  
24. ”Goodwill poäng är skit och onödigt”  
25. ”Alla behandlas verkligen lika då oavsett namn. Lika villkor för alla. 

Man behöver inte ens undra om man blivit behandlad annorlunda 
pga något”  

26. ”Alla blir lika behandlade i rättningen”  
27. ”Lika bedömning” 
28. ”Vågar kritisera”  
29. ”Ingen risk för att läraren är jävig”  
30. ”En blir inte orättvist bedömd pga relationer till examinator”  
31. ”Ingen favorisering och färre orättvisa behandlingar”  



32. ”Inga större”  
33. ”Undviker all risk för jäv vilket kan leda till mindre administration 

gällande vem som rättar vad. Självklart också att inge personliga 
relationer på något plan spelar in i betyget”  

34. ”Rättvis bedömning. andra uni. har det, ser konstigt ut att vi inte har 
det”  

35. ”Lika bedömning. Alla får samma chans”  
36. ”Att en lärare inte kan favorisera, kanske speciellt i mindre klasser”  
37. ”Alla får samma chans”  
38. ”Lika bedömning”  
39. ”Risker för att du blir höjd/sänkt försvinner” 
40. ”Alla, risker för att bli persondömd ska elimineras. Därför ska vi ha 

anonyma tentor!”  
41. ”Det enda som man får betyg på är hur bra man presterar på 

tentamen vilket är bra”  
42. ”Anonyma tentor skulle öppna möjligheten för att yttra sig kritiskt mot 

lärare, utan att riskera något”  
43. ”Man undviker jäv/partiskhet”  
44. ”Ingen chans till favorisera eleverna”  
45. ”Slipper oroa sig om fördomar”  
46. ”Rättvist”  
47. ”Inte känt något av det. Tror inte lärarna kan elevernas namn”  
48. ”Det är anonymt”  
49. ”Mindre jobbigt för elever som det går dåligt för att så personlig 

positiv kontakt med sin examinator”  
50. ”Undvika att släkt som jobbar vid uni. ser studieresultat”  
51. ”Mer rättvist ingen favorisering”  
52. ”Enbart det jag presterar skall räknas” Inte vem jag är!” 
53. ”Objektivitet, neutral rättning”  
54. ”Alla behandlas lika”  
55. ”Att lärare ej kan diskriminera = studenter kan ej klaga på 

diskriminering vilket gör livet lite enklare som lärare. Studenter har 
för mycket ”rättigheter””  

56. ”Leder till ökad säkerhet för programrepresentanter”  
57. ”Kul”  
58. ”Rättvis bedömning. Tror dock att lärarna som rättar inte har koll på 

namn.” 
59. ”För att programråden ska kunna utföra sitt arbete arbete fullständigt 

är anonyma tentor ett måste!”  
60. ”Mer rättvis bedömning och behöver inte känna sig orolig över att 

ens resultat påverkar relationen med läraren”  



61. ”Rättvis bedömning!” 
62. ”Bra idé med tanke på eventuella orättvisor och icke bra relationer 

mellan lärare och student”  
63. ”Integritetsskydd för studenterna. Inte risk för orättvis 

höjning/sänkning. Inte risk köns- ålders- etnicitetskränkning (orättvis 
behandling pga detta)”  

64. ”Ingen risk för olika behandling”  
65. ”Dels så finns det ingen risk för favorisering eller att läraren ger en 

mindre poäng pga att de inte gillar en”  
66. ”En sak mindre som ”kan gå fel”. Skyddar skolans arsle”  
67. ”Inga”  
68. ”Att lärarna inte lägger någon subjektiv bedömning i rättning av 

tentamina”  
69. ”Anonymitet skulle säkert hjälpa till på mänga sätt, både för 

examinator och mig som student”  
70. ”Att alla blir lika behandlade när det gäller rättning”  
71. ”Bättre bedömning vid mindre klasser”  
72. ”Otroligt bra! Äntligen! Dags att LTU tar det steget. Bättre 

bedömning!”  
73. ”Inte mycket”  
74. ”Alla bedöms lika”  
75. ”Tidigare arbeten i samma kurs kan inte påverka utgången på 

tentan”  
76. ”Rättvisare bedömning”  
77. "Skyddar personuppgifter”  
78. ”Mer rättvist”  
79. ”Relationen med läraren bör inte påverka tentaresultatet. Det bör 

rättas anonymt”  
80. ”Känner en som blev illa behandlad. Jättebra!” 
81. ”Rättighet att bli bedömd för mina insatser och inte för vem jag är!” 
82. ”Risken minskar att läraren bedömer efter åsikt om eleven och inte 

efter svaren - detta gäller även uppsatsinlämning”  
83. ”Det ska inte ha någon betydelse hur personen har agerat under 

kursens gång. Endast resultatet avgör”  
84. ”Att tentan endast blir rättad för vad som står i den och inte av vem 

som skrivit den”  
85. ”Fler kommer våga komma med åsikter om undervisningen, vilket 

kommer höja kvaliteten”  
86. ”Rättssäkerhet”  
87. ”Att läraren inte tar med negativa åsikter/upplevelser när läraren 

rättar en tentamen”  



88. ”Inga, har aldrig känt något behov”  
89. ”Inga ska få varken fördel eller nackdel av sin relation till lärare och 

examinator”  
90. ”Man vågar uttrycka sina åsikter under läsperioden utan att vara 

orolig om rättning”  
91. ”Bra, därför att personligheten eller annat ska inte spela in i betyget”  
92. ”Bra idé”  
93. ”Lika bedömt. Alla vågar utrycka sina åsikter. Alla vågar vara sig 

själva”  
94. ”I tiden, rättvis bedömning blir det inom och mellan universitetet”  
95. ”Det är att föredra ifall personnumret inte vill lämnas ut.”  
96. ”Rättvisare bedömt, ingen risk för favorisering”  
97. ”Man behöver inte ens tänka över huruvida ens personliga 

förhållande med examination har spelat in”  
98. ”Varken examinator eller student behöver oroa sig öser att relationer 

ska påverka resultat”  
99. ”Inga”  
100. ”Alla behandlas lika”  
101. ”Om man har en dålig relation (att ”kemin” inte stämmer) så kanske 

uppgifter rättas nedåt om ett poäng ligger på gränsen lite oftare än 
tvärtom”  

102. ”Att de inte kan bedöma mig personligen, bara på min kunskap. 
Bra!” 

103. ”Ordentligt bemötande”  
104. ”Med anonyma tentor så blir alla rättvist behandlade. Det finns ingen 

risk att vissa elever blir orättvist behandlade”  
105. ”Ingen ”favoriträttning””  
106. ”Man behöver inte vara orolig för att vara ovän/ärkefiende med 

examinatorn”  
107. ”Mer rättvist!”  
108. ”Att läraren inte kan favorisera någon”  
109. ”Man får ingen fördel/nackdel av att vara en viss pers/religion/kön 

etc. Rättvis bedömning av tentamen”  
110. ”Alla fördelar”  
111. ”Konstruktiv kritik utan konsekvens”  
112. ”Man kan se sitt svar i jämförelse med andra smidigare”  
113. ”Ger bättre sammanhållning eftersom tentan blir ett samarbete”  
114. ”Personlighet riskerar ej väga över vid oklar bedömning”  
115. ”Blir rättvist rättad på vad man faktiskt presterat, inte vem man är.”  
116. ”Det är rättvist”  
117. ”Förstår inte varför LTU alltid skall ligga steget efter övriga Sverige. 



Detta borde ha införts för 10 år sedan!”  
118. ”Extremt viktigt att få vara anonym. Måste ”hänga med i 

utvecklingen”. Samma förutsättningar på alla universitet”  
119. ”Det bör bli rättvisare behandling”  
120. ”Jag ser inga problem med att skriva sitt namn på tentan. Kan ju 

vara valfritt om vissa inte vill”  
121. ”Rättvis betygsättning oavsett eventuell relation med examinator. 

Betyget beror endast på svaren” 
122. ”Resultat kan ej påverkas av personliga förhållandet till examinator”  
123. ”Även här ser jag inga fördelar på rak arm”  
124. ”inget”  
125. ”Om någon känner att de blir personligt bedömda så är det väl bra 

för dem”  
126. ”Rättvis bedömning”  
127. ”Ingen särbehandling”  
128. ”Rättvis bedömning”  
129. ”Rättvis bedömning. Ingen oro över att bli dömd för ens person”  
130. ”Personliga åsikter och ”favoriter” kan undvikas.  
131. ”Mindre risk för ”favoriseringar”. Bättre konkurrens mot andra skolor”  
132. ”Man undviker diskriminering”  
133. ”Ser inga direkta fördelar”  



ANONYMA TENTAMINA (NACKDELAR) 
 
ÅSIKTSTORG:  
 

 



 
SVAR: 
 
1. ”Inga”  
2. ”Aningen mer arbete. Kan leda till borttappade tentor”  
3. ”Längre tid för rättning”  
4. ”Risken att det blir fel när det att få tillbaka tentan”  
5. ”Inga nackdelar!”  
6. ”Inga direkta nackdelar. Att det blir krångligare för examination att rätta 

tentorna”  
7. ”Lättare att fuska”  
8. ”Inga”  
9. ”Kan bli fel kod man skriver upp!”  
10. ”Inga”  
11. ”Ökad administration (längre hanteringstid vid rättning)”  
12. ”Kan bli fel kod som man skriver upp”  
13. ”Jag ser inga nackdelar med det”  
14. ”Ser som student inga nackdelar med anonyma tentamen”  
15. ”Mer krångel”  
16. ”Personer som presterat under föreläsningar men drabbas av tenta-

hjärnsläpp har ingen ”boost” från tidigare under kursen”  
17. ”Inga”  
18. ”Inga nackdelar”  
19. ”Inga” 
20. ”Inga”  
21. ”Lärare kan rätta hårdare vilket är både en fördel/nackdel”  
22. ”Kan ta längre tid” ”Lärarna kan inte ”talangsöka””  
23. ”Risk för att bli positivt eller negativt rättad på tentor. Detta pga 

bättre eller sämre kontakt med respektive examinator”  
24. ”Sänkt genomsnittligt betyg på LTU”  
25. ”Kan ej se vems det är = Lättar att fuska”  
26. ”Inga. Programrådsrepresentanter är väldigt utsatta! ”Hur ska jag 

kunna utveckla utbildningen om jag inte är anonym””  
27. ”Svårt att intyga att personen i fråga skrivit tentamen”  
28. ”Det blir lättare att tentor försvinner. Eventuellt börjar de rätta 

hårdare vilket är bra och dåligt”  
29. ”Inga”  
30. ”Kan bli fel angående bedömning av de med t.e.x. dyslexi.”  
31. ”Att personer som skriver ensam ex dyslektiker ej blir anonyma 

ändå. Kanske ska köra en fokusgrupp med dem?”  
32. ”Kan ej smöra för läraren!”  



33. ”Finns inga”  
34. ”Nein nein nein!”  
35. ”Studenter med speciella behov kommer inte bli anonyma, om alla 

andra skriver förhand och en student skriver på dator är den ej 
anonym”  

36. ”Svårt att vara anonym om man har dyslexi”  
37. ”Lätt att få tillbaka fel”  
38. ”Svårt att rätta”  
39. ”Man kan inte bli positivt rättad av visat engagemang på 

föreläsningen”  
40. ”Inga”  
41. ”Lite mer pill och byråkrati (men värt det)”  
42. ”Inga”  
43. ”Väldigt få, mer arbetstid åt examinatorer som redan är väldigt 

upptagna”  
44. ”Kan bli fel när man får tillbaka + Lättare att skicka någon annan att 

skriva din tenta åt dig”  
45. ”Lättare att fuska”  
46. ”Inga”  
47. ”Inga”  
48. ”Ser inga nackdelar, har studerat på annat universitet där tentorna 

var anonyma vilket fungerade mycket bra!”  
49. ”Inga”  
50. ”Kanske mer administrativt arbete”  
51. ”Läraren kan inte se om eleven blivit bättre under året eller 

försämrats”  
52. ”Finns inga nackdelar”  
53. ”Mer administrativt arbete”  
54. ”Svårt för individer att utmärka sig”  
55. ”Om en tenta försvinner hur kan jag bevisa att det är min?” 
56. ”Ska det ta ännu längre tid att få tillbaka svaren?”  
57. ”Kan ev vara lite omständigt att organisera anonyma tentamen”  
58. ”Inga”  
59. ”Inga”  
60. ”Jag är inte säker men jag antar att det blir lite med administrativt 

jobb och risken att blanda ihop två tenor med varandra är större då 
varje student motsvarar en siffra”  

61. ”Krångligare rättningssystem”  
62. ”Fler steg i bokföring och liknande som gör att resultatet kan komma 

till fel person. Förväxling av resultat”  
63. ”Statistiskt sett lägre genomsnittliga betyg”  



64. ”Att lärarna vet att man har kunskap om frågan men kan bara inte 
uttrycka sig rätt på tentan och man missar poäng via detta”  

65. ”Med hjälp av bra administrativt förarbete så finns inga nackdelar”  
66. ”Förvirring kan uppstå, lätt att förväxla numren”  
67. ”Det kan bidra till förvirring och förväxling av resultat i början”  
68. ”Att få ett system som fungerar med ID-nummren”  
69. ”Folk som är stora får inte sämre betyg”  
70. ”Blir inte personligt”  
71. ”Längre tid innan tentan blir rättad”  
72. ”Tar kanske längre tid att rätta”  
73. ”Lärare kan känna sig mindre entusiastiska att rätta tentor vilket 

leder till att det tar längre tid och blir mindre noggrant gjort”  
74. ”Tycker inte att det finns några negativa punkter”  
75. ”Mindre personligt”  
76. ”Inga! Kanske svårt för de som skriver under speciella förhållanden 

att få det anonymt men problem som dessa är till för att lösas!” 
77. ”Inga”  
78. ”Lägre betyg”  
79. ”Risk att det lättare blir fel. Inte lika säkert”  
80. ”Inga”  
81. ”Längre rättningstid”  
82. ”Inga”  
83. ”Kan bli problem vi rättning”  
84. ”Ibland är det svårt att uttrycka sig i skrift under 

examinationsmoment. Tex om läraren vet vem som har skrivit den 
kan han/hon förhoppningsvis lättare förstå vad som står”  

85. ”Problem under uppbyggnad av systemet. Kan man garantera 
säkerheten?”  

86. ”Egentligen inga”  
87. ”Inga, svårare administration kanske”  
88. ”Enda nackdelen är väl att det är jobbigt att göra ett nytt system”  
89. ”Inga”  
90. ”Inga”  
91. ”Att det kan uppstå tekniska problem”  
92. ”Svårare vid rättning och skriva namn på tentor”  
93. ”Finns inga”  
94. ”Administrativt svårare?”  
95. ”Hur fungerar anonyma tentamen för elever med specialhjälp ex 

dyslektiker? Kommer det funka?  
96. ”Blir inget relationsbyggande med lärare”  
97. ”Problem om systemet skulle vara dåligt - Utveckla ett bra system 



då!”  
98. ”De nada!”  
99. ”Socialt fjäskande kan vara bra i arbetslivet men premieras inte i 

skolan”  
100. ”Inga”  
101. ”Inga för mig som student i alla fall”  
102. ”Ser inga direkta nackdelar”  
103. ”Rättningsprocessen kan ta längre tid”  
104. ”Ser inga direkta nackdelar”  
105. ”Jobbigt/Onödigt”  
106. ”Kan ju bli väldigt rörigt. Blir väldigt fel om det blir fel. Onödigt!”  
107. ”Inga” 
108. ”Inga nackdelar”  
109. ”Man kan ej ha uppgifter under kursens gång som genererar 

extrapoäng till tentan”  
110. ”Om något går fel kommer inte tentan att hittas”  
111. ”Lärare kan ej räkna med engagerade studenter vid rättning (ge 

pluspoäng).  
112. ”Går ej att smöra”  

”Alla kan inte vara anonyma ex folk som skriver på dator”  
	  



ANONYMA TENTAMINA (KRITIK FÖRELÄSNING) 
 
ÅSIKTSTORG:   
 

 



 
SVAR:  
 
1. Som tur är nej  
2. ”Nej” 
3. ”Ja, ibland har det känts lite riskabelt”  
4. ”Nej, har aldrig tänkt på det”  
5. ”Nej men med anonym tentamina elimineras risken”  
6. ”Nej” 
7. ”Nej” 
8. ”Nope”  
9. ”Ja”  
10. ”Nja, till viss del då man vet hur läraren tycker och tänker”  
11. Ja jag känner att jag får "gilla läget” eftersom jag ändå valt att 

studera på LTU. Jag tycker att det är svårt att veta vad jag har för 
rättigheter och jag vill gärna ha belägg för det jag säger och inte vara 
låta ”upprörda” känslor tala. Mer information om oss studenters 
rättigheter skulle vara användbart.”  

12. ”Har inte varit i en sådan situation, men kan tänka mig att jag skulle 
känna så”  

13. ”Ibland, vissa lärare är skrämmande”  
14. ”Ja”  
15. ”Nej” 
16. ”Verkligen inte”  
17. ”Nej! Många lärare uppmuntrar kritik. De som inte vet det är ej 

insatta nog i frågan”  
18. ”Ja”  
19. ”Nej, det fungerar både personligen och via kursutvärdering”  
20. ”Självklart! Som student är man väldigt utsatt och det är viktigt att 

kritisera utan att bli orättvist bedömd”  
21. ”Nej, jag säger vad jag tycker och de ska inte döma mig för det”  
22. ”Nej”  
23. ”Ja även frågat frågor om tentan då omtentan kommer”  
24. ”Nej, det har jag aldrig känt”  
25. ”Ja, min åsikt har påverkat mitt betyg”  
26. ”Ja, vi har haft en lärare som inte kunde ta kritik…”  
27. ”Nej, men finns möjlighet för det i framtiden”  
28. ”Nej, jag tar gärna ”obehagliga” samtal med examinatorn och tänker 

ej på att det skulle kunna påverka mitt betyg”  
29. ”Ja, rättvisast”  
30. ”Ja (framför därför inte kritik)”  



31. ”Nope, brukar göra det och har aldrig varit orolig”  
32. ”Ja, jag har upplevt att det hänt förut, struntar hellre i att klaga 

därför”  
33. ”Negativt!”  
34. ”Ja, vissa verkar för säkra på sin sak”  
35. ”Nej, jag framför det, dock med vetskap om att jag kommer bli sämre 

bedömd (orättvist betyg är bevis)  
36. ”Nej” 
37. ”Nej” 
38. ”Ja”  
39. ”Nej” 
40. ”Tror inte det!”  
41. ”Nej, på föreläsningar är man ändå ganska anonym”  
42. ”Ja!”  
43. ”Nej” 
44. ”Oftast vet de inte vem jag är! Nej!”  
45. ”Nej, vet inte om dom rättar mitt prov”  
46. ”Ja det har jag faktiskt gjort speciellt i början på min studietid. Jag 

har ofta svårt att gömma när jag tycker att något är dåligt och vissa 
lärare kan vara väldigt hårda i tonen ibland”  

47. ”Ja, tyvärr det känns bekant. De föreläsare eller lärare som är väldigt 
stolt över sina kunskaper”  

48. ”Nej” 
49. ”Jo, om det är en föreläsare som man ser är ”högt” upp bland 

lärarna”  
50. ”Ja”  
51. ”Ja”  
52. ”Nej! Då jag aldrig behövt framföra kritik”  
53. ”Nope”  
54. ”Tror inte det”  
55. ”Nej, de flesta lärarna kan ta det”  
56. ”Nej” 
57. ”Kritiserade en kurs en gång. Kunde inte kritisera eller fråga läraren 

om hjälp efter det”  
58. ”Nej" 
59. ”Nej” 
60. ”Nej, jag frågar mer än gärna”  
61. ”Nej” 
62. ”Jag är definitivt inte ”rädd” utan det är mer att det ofta inte ger något 

i efterhand. Men anonyma tentamina slipper man att oroa sig från 
start!”  



63. ”Nej” 
64. ”Ja!” 
65. ”Nej. Men jag tycker det kan upplevas som ett problem”  
66. ”Nej” 
67. ”Ja!” 
68. ”Nej det har jag inte”  
69. ”Nej” 
70. ”Nej, men det är oerhört viktigt att man inte ska behöva känna så!”  
71. ”Ja”  
72. ”Nej” 
73. ”Ja!”  
74. ”Ja, direkt till föreläsare. Dock inte via medlare”  
75. ”Nej” 
76. ”Har aldrig hamnat i en sådan situation”  
77. ”Nej vet inte vem som rättar i vilket fall”  
78. ”Nej det har jag ej”  
79. ”Nej” 
80. ”Ja som programrådsrepresentant är man väldigt utsatt.”  
81. ”Ja, har en kurs jag inte klarat där läraren har dålig 

undervisningsteknik, men då vi är så få i vår klass vill man inte 
framföra kritiken innan man klarat kursen”  

82. ”Nej" 
83. ”Nej" 
84. ”Nej” 
85. ”Ja” 
86. ”Ja, till personal som man skall ha i flera kurser”  
87. ”Vissa gånger ja”  
88. ”Ingen nämnvärd. Relationer med lärare kan inte påverka. Nej” 
89. Har inte blivit satt i situationen men jag skulle tänkt tanken”  
90. ”Nej" 
91. ”Nej" 
92. ”Nej" 
93. ”Nej" 
94. ”Nej" 
95. ”Nej" 
96. ”Nej" 
97. ”Nej" 
98. ”Nej” 
99. ”Nope”  
	  



ANONYMA TENTAMINA (ORÄTTVIST BEDÖMD) 
 
ÅSIKTSTORG:  
 

 



 
SVAR:  
1. ”Nej, inte vad jag vet”  
2. ”Nej, men det känns som att det är lätt hänt”  
3. ”Ja, det har förekommit och är orättvist”  
4. ”Nej”  
5. ”Nej, tvärt om”  
6. ”Nej”  
7. ”Nej, inte vad jag vet”  
8. ”Nej, inte känt det förut”  
9.  ”Ja, då läraren hade hemliga lektioner inför tentan som bara några fick 

veta om”  
10. ”Nej, inte upplevt det så. Vet ej om det faktiskt stämmer dock”  
11. "Inte kränkt men blivit rättad väldigt annorlunda jämfört mer 

kamrater. Ibland positivt och ibland negativt”  
12. ”Jag har fått avdrag på prov där klasskamrater inte fått det när jag 

svarat exakt likadant, och extrema avdrag för småsaker. Detta dock 
bara av en lärare”  

13. ”Ja, vi är få i vår klass och i en kurs skickade lärarna ut resultat i mejl 
till alla som läst kursen (flera klasser) med ett par av siffrorna i våra 
personnummer som id. De andra klasserna vet därmed hur många i 
vår klass som kuggade, och vi inom klassen har ej så svårt att lista 
ut vem som fick vilket betyg.”  

14. ”Nej” 
15. ”Ja, men inte utan att alla andra fått den orättvisa bedömningen”  
16. ”Ja, läraren kände mig och tyckte inte om mina åsikter. Blev därför 

hårt kritiserad.”  
17. ”Nej, inte än, förhoppningsvis aldrig”  
18. ”Ja”  
19. ”Nej”  
20. ”En kompis fick ”meddelanden” i marginalen -oprofessionellt”  
21. ”Nej”  
22. ”Nja… Men det vet man kanske inte alltid.”  
23. ”Säkerligen”  
24. ”Jag tror/upplever att jag fått mer poäng än jag själv skulle gett enligt 

svaret för att jag låg på gränsen till godkänd. Även om det är skönt 
att slippa ännu en tenta så vill jag inte få mer poäng om jag inte gjort 
mig förtjänt av det.”  

25. ”Ja, jag tror att det kan ha hänt efter ett klagomål på en lärare”  
26. ”Nej” 
27. "Nej” 



28. "Nej” 
29. ”Vi läste samma kurs, jag blev upphöjd, andra blev det inte, vi hade 

samma poäng”  
30. ”Nej”  
31. ”Nej jag vet inte, kan ju ha hänt!”  
32. ”Nope”  
33. ”Nej, vi har bara haft kurser med över 300 studenter och det är 

omöjligt för lärarna att veta vem det är”  
34. ”Nej" 
35. ”Inte vad jag vet”  
36. ”Jag tror det, fick många ”snälla” poäng i en mattetenta och klarade 

den” 
37. ”Nej" 
38. ”Ja, det anser jag eftersom mina lärare vet vem jag är. Därför törs 

jag inte överklagar eventuella fel i rättningen." 
39. ”Har aldrig blivit orättvist bedömd men om man skulle kunna kritisera 

lärare är det en självklarhet.”  
40. ”Nej" 
41. ”Nej! Många kurser vi läser är väldigt stora och det är ofta flera 

hundra elever som skriver samma tenta. Omöjligt för rättande lärare 
att känna igen folk.”  

42. ”Ja, min första tenta blev rättad av en lärare som jag inte kom 
överens med. På vissa frågor hade poäng dragits bort även om 
andra studenter fått full poäng med samma svar!” 

43. ”Nej, upplever ej att jag blivit orättvist i dagsläget men har ej skrivit 
så många tentor med möjlighet till att uttrycka åsikter eller 
värderingar”  

44. ”Nej" 
45. ”Nej" 
46. ”Nej" 
47. ”Nej" 
48. ”Nej. Troligtvis för att det alltid varit stora klasser”  
49. ”Jag har inte upplevt något sådant men det känns som en smart 

grej!” 
50. ”Ja, när en lärare erbjöd sig ändra mitt resultat på en mattetenta för 

att jag skulle klara kursen. Detta ska inte lärare och inte heller 
studenter tvingas ta hänsyn till!”  

51. ”Nej" 
52. ”Ja” 
53. ”Jag upplever att jag har blivit för hårt bedömd för att de (oläsligt) ut 

jag (oläsligt) 



54. ”Aldrig känt något men anonym rättning känns som en självklarhet”  
55. ”Nej" 
56. ”Ja, mattelärare rättade om min kompis tenta som blev godkänd”  
57. ”Nej tror inte det”  
58. ”Nej men jag vet andra som har”  
59. ”Jag känner personligen inte att jag har blivit orättvist bedömd”  
60. ”Nja, vet andra som fått fler och färre poäng för liknande svar”  
61. ”Nej" 
62. Nej, det har jag inte.”  
63. ”Nej, men andra kanske” 
64. ”Nej" 
65. ”Nej" 
66. ”Nej" 
67. ”Nej tvärt om”  
68. ”Nej, men hört folk som har”  
69. ”Nja inte direkt”  
70. ”Nej" 
71. ”Ja, vid rättning av ett arbete i marknadsföring (grundkursen)  
72. ”Ja, på nått sätt. Finns vissa lärare som är uppmärksamma på 

elevers andra egenskaper förutom kursinnehåll.  
73. ”Nej" 
74. ”Nej" 
75. ”Nej" 
76. ”Väldigt personliga kommentarer på rättade tentor t.e.x. Vad tänkte 

du?!”  
77. ”Nej" 
78. ”Nej" 
79. ”Nej inte vad jag vet”  
80. ”Aldrig, vad jag vet…”  
81. ”Nej, det har jag inte.”  
82. ”Ja, och som programrådsrepresentant är det en upplevelse som 

hindrar mig i mitt arbete”  
83. ”Jag har inte själv blivit det men det känns som att vissa blivit bättre 

betygsatt bara för att lärarna tycker om dem”  
84. ”Nej" 
85. ”Blivit hårt rättad på omtenta”  
86. ”Nej" 
87. ”Nej" 
88. ”Nej" 
89. ”Nej" 
90. ”Nej" 



91. ”Nej jag tror att jag alltid har blivit rättvist bedömd”  
92. ”Nej" 
93. ”Inte än…”  
94. ”Ja. Metalliska och polymer material”  
95. ”Nej" 
96. ”Nej" 
97. ”Nej" 
98. ”Nej" 
99. ”Nej" 
100. ”Nej" 
101. ”Nej, med det kan vara svårt att få kontakt med föreläsaren.” 
102. ”Nej" 
103. ”Nej, gör det iallafall”  
104. ”Nej" 
105. ”Nej" 
106. ”Nej" 
107. ”Nej" 
108. "Ja. Har fått fel på saker där andra i klassen fått rätt på” 
109. ”Ja, lärare som inte ville ”uppa” tjejer.  
	  


