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Farmaceutiska fakultetens 
Kommitté för utbildning på  
grundnivå och avancerad nivå 

Ansökan om omprövning eller rättelse av betygsbeslut 
    
Namn: Kursnamn och kurskod: 

Personnummer: Tentamensdatum: Din anonymitetskod: 

Telefon: Dina poäng: Ditt nuvarande betyg: 

E-post: Examinator: Önskat betyg: 

Observera att någon helt ny rättning eller bedömning av tentamen inte kommer göras. Examinatorn granskar alltid 
gränsfall innan resultat anslås. Det är betygsbeslutet som rättas eller omprövas - inte antalet poäng om detta inte 
påverkar betyget. 

Begäran om omprövning avser: 
  

Rättelse av betyg (36 § Förvaltningslag 2017:900, 6 kap. 23 § Högskoleförordningen) 
Uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förseelse 
Rättelsen gäller fråga/mål:___________________ 

Omprövning av betyg (37-38 § Förvaltningslag 2017:900, 6 kap. 24 § Högskoleförordningen) 
Beslutet om betyg är uppenbart felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och 
ändring av beslutet kan ske snabbt och enkelt. 

Motivering: 

Studentens underskrift Datum 

BESLUT Fylls i av examinator 

Ingen anledning till ändring av betygsbeslutet har påvisats 

Betygsbeslutet ändras: Resultat efter omprövning:_____ 
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Datum för beslut 
  
 

Examinatorns underskrift 
  

        
  

Följande motiveringar är vanligtvis inte giltiga skäl för att begära omprövning av betygsbeslutet 

1. Jag ligger nära en betygsgräns - kan ni gå igenom tentamen en gång till och kolla ifall jag kan få fler 
poäng på någon fråga. 

2. Jag är missnöjd med mitt betyg och vill att examinatorn går igenom min tentamen en gång till. 

3. Min vän skrev ett liknande svar som jag och har fått en annan poäng än mig. 

4. Jag tycker att jag borde få fler poäng på fråga X. 

5. Jag förstår inte varför jag har fått avdrag här. 

 

 
Förvaltningslag (2017:900) 
 
Rättelse av skrivfel och liknande 
36 §   Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel 
eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 
 
När en myndighet får ändra ett beslut 
37 §   En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt 
på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. 
Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om 
   1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får 
återkallas, 
   2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 
   3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 
 
När en myndighet ska ändra ett beslut 
38 §   En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om 
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya 
omständigheter eller av någon annan anledning, och 
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
 
 
 
Högskoleförordning (1993:100) 6 kap  
Rättelse av betyg 
23 §   Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska 
fattas av en examinator. Förordning (2018:957). 
 
Omprövning av betyg 
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). 
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