Begäran om omprövning av betygsbeslut
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

E-post:

Telefonnummer:

Program/Kurs:

Modulen/Kursens namn:

Antal HP

Tentamensdatum:

Examinator

Ange tydligt vilka frågor som avses och ange skälen till varför betyget ska prövas nedan eller i en bilaga (textad
eller datorskriven).

Motivering:

Datum och underskrift av student:

Examinators beslut:
Ingen ändring:

Ändring:

Poäng:

Betyg:

.
G
Kommentar:

Datum för beslut

Examinators underskrift

Bilaga till Begäran om omprövning av betygsbeslut.
Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning
av examinationsbeslut:
• Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng
som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
• Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng.
(Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
• Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
• Kan du titta på min tentamen igen.

Högskoleförordning (1993:100)
Rättelse av betyg
6 kap. 23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel

eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.
Förordning (2006:1053).

Omprövning av betyg
6 kap.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).

Förvaltningslag (1986:223)
Rättelse av skrivfel och liknande
26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller annans
skrivfel, räknefel eller liknande förseelse, får rättas av den myndighet som har meddelats beslutet.
Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. Lag (1990:456)
Omprövning av beslut
27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klagande begär att beslutet tills vidare
inte skall gälla (inhibition). skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i
ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar
beslutet.

