
Rutin för prövning Nynäshamns kommun 

Vad är en prövning och hur går det till? 
Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du inte är 
inskriven på kursen utan förbereder dig istället helt på egen hand. En lärare examinerar/testar sedan 
dina kunskaper under ett eller flera tillfällen och sätter betyg. Vid en prövning görs en bedömning av 
dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner som gäller för 
kursen. 

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för 
betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar 
poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. 

Undervisning/handledning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning. Läraren ger 
information om kunskapskrav i den aktuella kursen och gör upp en plan för prövningstillfällen och 
examinationer som du ska göra. I de flesta fall ingår både muntliga och skriftliga examinationer i 
prövningen samt i vissa kurser även praktiska moment eller laborationer. 

Det är viktigt att du följer lärarens anvisningar, prövningen måste slutföras inom en begränsad 
tidsperiod enligt lärarens planering.  

Att göra en prövning berättigar inte till studiemedel (CSN).  

Äldre kurser 
Fram till 30 juni 2016 kan du göra prövningar på Campus Nynäshamn eller gymnasiet i äldre kurser. 
Därefter tas den möjligheten bort. 

F-prövning 
Elever som har deltagit i kurser på Campus Nynäshamn och som vill göra F-prövning inom 12 
månader från betygsättning kan ta kontakt direkt med undervisande lärare.  

För F-prövning på gymnasiet gäller att inskrivna elever på Nynäshamns gymnasium, kan göra 
prövning i kurser som eleven deltagit i och har betyget F i kostnadsfritt.  

Du kan genomföra prövning antingen på Nynäshamns gymnasium eller på Campus Nynäshamn 
enligt gällande föreskrifter i detta dokument.  

Avgift 

Avgift för prövningar är 500 kr/kurs. Inbetalningskort skickas till dig per post. Prövningsavgiften 
återbetalas inte om du uteblir från prövningen. Legitimation och kvitto på betald prövningsavgift ska 
uppvisas för ansvarig lärare innan prövningen påbörjas. 

Hur anmäler du dig till prövning? 
Anmälan till prövning på Campus Nynäshamn görs till studie- och yrkesvägledare Sara Gunnarsson, 
08-520 680 73, sara.gunnarsson@nynashamn.se. 

Anmälan till prövning på gymnasiet görs hos administratör Ann-Louise Gyllander 08-520 683 50,  
ann-louise.gyllander@nynashamn.se 
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När kan du göra prövning? 
Campus Nynäshamn genomför i regel prövning under fyra gånger per år. Aktuella veckor för år 2020 
är: 10, 24, 40, 48. För att vi ska hinna administrera och förbereda din prövning behöver du ansöka 
om prövning i god tid innan du önskar påbörja din prövning. Du måste slutföra din prövning enligt 
lärarens planering inom maximalt två månader från det att du startat.  

Gymnasiet genomför prövning 1ggr/ halvår, aktuella perioder är oktober/juni.  
 
I vilka kurser kan du göra prövning i Nynäshamn? 
På Campus Nynäshamn kan du göra prövning i de kurser/ämnen som anordnas hos oss. Aktuellt 
kursutbud hittar du på vår hemsida.  

På Nynäshamns gymnasium kan du göra prövningar i samtliga kurser som erbjuds på Nynäshamns 
Gymnasium.  

Vad säger Skollagen om prövning? 
Enligt Skollagen (2010:800) 20 kap. 30 § gäller att 

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att 
genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den 
som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. 

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller 
gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.  

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i 
kursplaner eller ämnesplaner. 

Vid en prövning ska alla betygssteg vara aktuella, det vill säga eleven ska kunna få något av betygen 
A-F vid en prövning. Det finns inte någon begränsning av hur många gånger eleven kan genomgå 
prövning i samma ämne eller kurs. För inskrivna elever på Nynäshamns Gymnasium gäller detta 
enbart kurser där eleven uppnått betyget F.  

Frågor? 
Har du frågor efter att ha läst ovanstående information är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Campus Nynäshamn 

08-520 680 91 (expedition) 

08-520 680 73 (studie- och yrkesvägledning) 

Nynäshamns Gymnasium 

08-520 683 50 (expedition) 

 

 


