
Begäran om omprövning eller rättelse av betygsbeslut

Fråga/uppgift  har inte blivit bedömd.  

Rättelse av uppenbart fel - ange fel nedan.

Omprövning av betygsbeslut - motiveras nedan med hänvisning till betygskriterier/förväntade studieresultat.
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En begäran om omprövning av betygsbeslut motiveras utförligt med hänsyn till betygskriterier eller  
förväntade studieresultat.  

OBS! Det är betyget enligt gällande betygsskala som omprövas eller rättas. Någon helt ny bedömning [av 
din tentamen eller prov] – i form av omrättning – görs däremot inte. Examinator går alltid igenom gränsfall 
innan resultatet anslås. 

Följande exempel på motiveringar anses vanligtvis INTE tillräckliga för en ändring av betygsbeslut.
1. Jag tycker att jag ska få lika många poäng som hen för att vi har svarat ungefär likadant.
2.  Kan du se om jag kan få lite fler poäng eftersom jag ligger nära gränsen för ett högre betyg.  

(Gränsfallsbedömning görs innan resultat anslås.)  

3. Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga XX. Kan du titta på min tentamen igen.         

För- och efternamn 
          

E-postadress  
          

Kursens namn  
          

Personnummer 
          

Mobilnummer 
          

Examinationsdatum 
          

Vad gäller din begäran för? 
          

Juridicum
Ankomstdatum: Dnr: 



Ifylld blankett mejlas till ämnesområdets funktionsadress (funktionsadresserna finns på samma webbsida som 
denna blankett). Skriv ”Omprövning” i mejlets ämnesrad.
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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 myndig-
heten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att 
myndigheten ändrar beslutet. 

Högskoleförordning (1993:100), 6 kap
Rättelse av betyg
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
24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av nå-
gon 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). 

Begäran om omprövning föranleder följande beslut 

Betygsbeslutet ändras inte eftersom det inte är uppenbart oriktigt. 

Betygsbeslutet ändras enligt följande:

Ort och datum 
          

Vid den slutgiltiga handläggningen av detta ärende har följande personer deltagit: 

Examinators underskrift 
          

Namnförtydligande 
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