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                                         BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV BETYGSBESLUT 
 

 

 

Skickas till: registrator@hig.se 

Eller i pappersform till: 
Registrator     
Högskolan i Gävle 
801 76 Gävle 
 

KURSKOD OCH NAMN PÅ KURSEN  
STUDENTENS NAMN  
E-POST  
PERSONNUMMER  
DATUM FÖR EXAMINATIONEN  

 
Information och anvisningar 
Omprövning av betyg: Betyg kan inte överklagas, det vill säga prövas av någon högre instans, men en student 
kan alltid göra anmärkningar mot bedömningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 12 kap. 4§ 
samt 2§ Högskoleförordningen: Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och 
enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. 6 kap. 24 § Högskoleförordningen. 
Enligt Högskoleförordningen (6 kap. 18 §, SFS 2006:1053 skall examinator (enligt 23 §) göra rättelse av betyg 
om det beror på ”skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende”.1 

För att du ska få rättelse måste det finnas skäl. Vi ber dig därför att tydligt ange: 

1. Vad, Vilken/vilka frågor som du vill ska omprövas. 
2. Vilka skäl du har för att betygsbeslutet ska ändras. 

Kopia på underlaget för examinationen/tentamen ska alltid bifogas. 

Motivera på angivet utrymme nedan2, högst en A4-sida, datorskriven text får bifogas. 

När examinator prövat din begäran får du besked per brev eller epost (din adress eller e-post hämtas 
från Ladok). 

 

 

 

                                                           
1 https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/  
2 Följande exempel på motiveringar är inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut: 

1. Kan du titta på min tentamen igen? 
2. 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. 
3. Jag tycker att jag borde få ett poäng till på fråga X. 
4. Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng på fråga XX? 
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Motivering: 
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Examinators beslut: 

Jag har granskat den inkomna begäran om omprövning av betygbeslut för  

examination i ____________________________________ /examinationsdatum _________________ 
 
och de skäl som anförts från                                  
 
__________________________________________________________________________________ 

Namn                                                                                                                         Personnummer 

 

Omprövningen av examinationen föranleder följande beslut: 

*   Betyget på examinationen ändras till __________ 

*   Skäl till ändring av betyget föreligger ej, betyget kvarstår. 

 

Motiv för beslutet: 
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Datum och examinators underskrift: 

__________________________________________________________________________________ 

Datum   Underskrift 

__________________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

Beslut meddelat till studenten: 

 

__________________________________________________________________________________ 

Datum   Underskrift 

__________________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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