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BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV BETYGSBESLUT 
Ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för informatik 

och media, Nationalekonomiska institutionen, vid Uppsala universitet 

Betygsbeslut omprövas om det framkommer att det är uppenbart oriktigt på grund av 
”nya omständigheter eller av någon annan anledning” (HF kap 6 §24). Begäran lämnas 
till Intendenturen på Ekonomikum. Observera att omprövning inte innebär en omrättning 
av redan bedömda svar (se information på baksidan av denna blankett). 

Prov och provdatum: 

Anonymitetsnummer: 

Namn: 

Personnummer: 

E-post:

Ange här vilka nya omständigheter, eller någon annan anledning, som utgör argument till 
varför betygsbeslutet ska omprövas. Ange även datum för inlämning av blankett.  

Beslut Tentamen 
Betygbeslut ändras Utkvitterad 
Betygbeslut ändras ej Ej utkvitterad 

Kommentar till beslut: 

Datum och underskrift av examinator: 



 

  
 

 

 

 
   

 
 

  
    

 
 

  
  

    
   

         
     

          
     

       
       

  
   

 

             
            

  

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV BETYGSBESLUT 
Ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för informatik 

och media, Nationalekonomiska institutionen, vid Uppsala universitet 

Betyg kan omprövas, men inte överklagas. Detta regleras i Högskoleförordningens kapitel 6. 
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). 

Uppsala universitet har definierat att detta i praktiken betyder: 
- Eftersom betyg inte kan överklagas ska ingen ny instans bedöma en tentamen eller övriga
betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter.
- Omprövning av betyget görs av examinator om studenten begär det.
- Omprövning innebär att en kontroll genomförs rörande uppenbara fel i rättningen.
Typexempel är att lärare har adderat ihop fel eller har glömt poängsätta en fråga.
Alltså: omprövning sker på grund av ”nya omständigheter” eller om betyget är ”uppenbart
oriktigt” och om ändringen ”kan ske snabbt och enkelt”.  Det handlar alltså inte om
”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas
till. Märk också att examinator alltid går igenom gränsfall redan innan resultatet anslås.

Praktisk hantering vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
• Student ska fylla i blankett med begäran om omprövning av betygsbeslut. Därefter

ska ifylld blankett lämnas till Intendenturen på Ekonomikum. Blankett och
tentamensoriginalet utgör underlag för omprövning, och dessa lämnas av
intendenturen till institutionens studentexpedition dagen därpå, och därifrån
distribueras dessa till examinator. Originalprov ska vara tillgängligt, dvs finnas kvar
i tentamensutlämningslokalen, för att omprövning ska kunna genomföras.1

• Omprövning handläggs och beslutas av examinator.
• Argumentation för omprövning av betyg ska vara skriftlig.
• Omprövning innebär att examinator snabbt analyserar provsvar för att kontrollera

om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning.

• Bedömning görs endast av det som skrivits i provsvar som lämnats vid skriftlig tentamen
och inte på vad som i efterhand framkommit, t.ex. i form av tilläggsargumentation om
vad studenten anser att han eller hon menade med sitt svar.

• Om det efter omprövning framkommer att betygsbeslutet varit oriktigt kan betyg höjas.
Betyg kan inte sänkas.

• Examinators omprövningsbeslut kan inte överklagas.
• Arbetsgång efter att beslutet är fattat: Examinatorn tillkännager beslutet till studenten och

överlämnar sedan beslutet till kursadministrationen för arkivering. Studenten kan därefter
hämta en kopia av omprövningsbeslutet och originaltentan vid Intendenturen på
Ekonomikum.

1 Efter varje betygssättning ska studenten beredas möjlighet att av examinator få förklaring till varför ett visst 
betyg givits. Studenten ska vid uthämtning av sina examinationsuppgifter informeras om att det kan bli svårare att i 
efterhand ompröva eller rätta betyget. Studenten ska då erbjudas att hämta ut en kopia eller fotografera 
av dokumenten.” Källa: www2.uu.se/student/regler-och-rattigheter/studenternas-arbetsvillkor (punkt 6.16) 

Arne S, 2017-03-10
Uppdaterad 2021-11-16 

http://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/
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