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Vad är en prövning 

En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett 

betyg. Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja 

till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare inte har läst, men som du behöver ha 

betyg i. En prövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand, utan handledning, enligt 

gällande kursplan och betygskriterier. Se mer om detta på Skolverkets hemsida, 

www.skolverket.se. 

Hur går en prövning till 

De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. 

Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller t o m under en längre period 

beroende på kurs. Vi rekommenderar, för att uppnå ett bra studieresultat, att inte pröva i för 

många kurser under samma period. En prövning är mycket mer intensiv och mer tidskrävande 

än ett prov man genomför under vanliga studier. 

I vilka kurser/ämnen kan jag göra en prövning 

Prövningsenheten samordnar alla prövningar. Kurs där du ev. har IG/F, i kurs där du vill höja 

redan godkända betyg eller i kurser du inte läst tidigare. Du har möjlighet att göra en prövning 

i alla kurser som anordnas inom vuxenutbildningen i Uppsala kommun.

Kan jag pröva under tiden jag går på ungdomsgymnasiet 

Så länge du går kvar på ungdomsgymnasiet vänder du dig dit med både frågor och anmälan 

till prövning. Prövningsenheten ansvarar för prövningen när du avslutat studierna på 

ungdomsgymnasiet. 

http://www.skolverket.se/
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Avgift 

 Prövningen kostar 500 kronor per kurs.

 Betala till bankgiro 344-7257 betalningsmottagare Uppsala kommun,

Prövningsenheten

 Ange följande i meddelandefältet:

 vilken kurs/vilka kurser prövningen gäller

 namn och personnummer på den som vill göra prövning

Inbetald avgift återbetalas inte. Endast om Prövningsenheten inte kan genomföra prövningen 

av praktiska orsaker återbetalas avgiften. Om du inte betalar, blir din anmälan inte giltig. 

Avgift kommer att krävas av den som har godkänt betyg sedan tidigare, samt av den som 

inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg. Ev kostnad för litteratur 

tillkommer. 

Hur anmäler jag mig till en prövning 

• Du lämnar in en ansökan via Uppsalas webbansökan.

• Om två eller flera prövningar kolliderar i tid så måste du prioritera vilken du ska göra

• Vill du göra prövning i andra ämnen än de som är schemalagda, skickar du in en

intresseanmälan till ujc.provning@uppsala
Du som skall betala för din prövning måste ha gjort betalningen sista

anmälningsdagen

Du hittar datum för skriftliga delen av prövningarna i webbansökan under 
ansökningsperioden. Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i 
prövningarna kommer skolan att kalla till. 

Betyg 

Viktigt att tänka på om du skall komplettera med betyg till t.ex. studier på högskolenivå, är 

att du måste göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag. Administration av 

betyg tar minst tre veckor därefter rapporteras de in till UHR. Du måste själv kontrollera att 

dina betyg har kommit in på www.antagning.se

mailto:provningsenheten@uppsala.se
http://www.antagningen.se/



