
 

Instruktioner för prövning 
 

Om prövning 

Att göra en prövning hos oss på Vimmerby Lärcenter innebär att eleven först läser in 

en kurs på egen hand för att sedan göra prövningen. Syftet med prövningen är att 

eleven ska visa sina kunskaper i alla delar av kursens kunskapskrav. 
Ansökan 

Ansökan om prövning görs på blanketten Ansökan prövning, via Vimmerby 

Lärcenters expedition. Ansök senast två veckor innan du vill påbörja prövningen. 

Observera prövningsperioderna nedan. 

Våren Hösten 

1.     v 2-6 5.     v 34-38 

2.     v 7-11 6.     v 39-43 

3.     v 12-16 7.     v 44-48 

4. v 19-23  

 

Betalning 

Betalning görs på Plusgirokonto 7 48 59-0 eller Bankgiro 577-2777. Kostnaden är 500 

kr/kurs. Glöm inte att ange ditt namn och vilken kurs som prövningen gäller. När 

prövningen är beviljad och betalningen är registrerad kommer du att få en prövande 

lärare tilldelad. 

Prövningen är avgiftsfri om den prövande tidigare har läst kursen men fått betyg F. 

Start 

Den prövande läraren kommer att kontakta dig och boka en första tid när ni kan 

planera prövningen. Du får instruktioner om vilket studiematerial som behövs. Du 

som gör en prövning i grundläggande eller gymnasiala kurser kommer att få en 

edu-mejladress och ett konto på Google Classroom som du kommer att använda 

under hela prövningen. Däremot kommer du inte att få hjälp och handledning. Vill 

du ha undervisning eller handledning, sök istället kursen.  
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Provtillfällen 

Datum och tid för provtillfällen fastställs av den prövande läraren. Vid provtillfällen 

ska du kunna styrka din identitet om du inte är känd hos oss. Prövningen ska testa 

alla kursens delar, så prövningen kan ta ganska mycket tid i anspråk under 4-5 

veckors tid. 

Betyg 

När uppgifter och prov är genomförda sätts betyg och du får det hemskickat.  

Avbrott 

Om du måste avbryta eller skjuta fram prövningen av någon anledning, kontakta den 

prövande läraren innan prövningen startat. När läraren har kontaktat dig räknas 

prövningen som påbörjad och då kan du inte få tillbaka betalningen. 

 

 

Sara Olsson 

Rektor  

Vimmerby Lärcenter 

 

Så här skriver Skolverket om prövning: 

 

Att göra en prövning innebär att eleven först läser in en kurs på egen hand för att sedan 

göra prövningen. Syftet med prövningen är att eleven ska visa sina kunskaper i alla delar av 

kursens kunskapskrav. 

 

Det är skolan som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Prövning får bara 

göras hos en kommun som anordnar kursen. 

 

Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal 

vuxenutbildning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbetet, samt i 

nationella delkurser och i SFI. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.  

 

Källa: Skolverket.se 
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