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Bakgrund
I grundskolan har den som vill ha betyg rätt att begära prövning för betyg. Det kan gälla
hela utbildningen eller enskilda ämnen. Prövning kan begäras även om eleven redan har fått
betyg i ett avslutat ärende eller slutbetyg från grundskolan (10 kap. 23 § skollagen).
I gymnasieskolan har eleven rätt att begära prövning i alla kurser och i det gymnasiearbete
som ingår i elevens individuella studieplan om eleven tidigare inte fått betyg i ämnet eller
fått betyget F. För den som inte är elev i gymnasieskolan, men vill ha betyg därifrån, har
eleven rätt att begära prövning i alla kurser som finns på ett nationellt program utom de
kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar (15 kap. 28 § skollagen).
Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har rätt att genomgå prövning i alla
kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Rätten att genomgå prövning gäller även
den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.
Anordnare av prövning kan endast erbjuda prövningar i de kurser som anordnaren själv
bedriver. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller
gymnasiearbete där eleven fått minst betyget Godkänt (20 kap. 40 § skollagen).
Av 3 kap. 21 § skollagen framgår att regeringen har en möjlighet att meddela föreskrifter om
avgifter i samband med prövning av betyg. I förordning (1991:1124) anges att avgift för
prövning av betyg får uppgå till högst 500 kronor, med undantag från prövning av betyg där
betyg tidigare inte satts eller där eleven har betyget F. Huvudprincipen är att avgift kan tas ut
vid prövning av betyg där eleven redan har betyget E alternativt godkänt eller högre.
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Avgift för prövning
Med hänvisning till nämnda förordning tas avgift på 500 kronor ut för handläggning av
särskilt anordnad prövning i grundskolan, gymnasieskolan (om inte annat är föreskrivet) och
inom den kommunala vuxenutbildningen för de betyg eleven har ett godkänt resultat, men
där eleven önskar en högre betygssättning.
För den elev där betyg inte satts eller där eleven har betyget F i tidigare betyg ska
huvudmannen inte ta ut avgift för prövning. Avgift för prövning ska heller inte tas ut för elev
inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning
efter validering.
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