
 

 
 
Rutin Prövning för den som är elev i gymnasieskolan  
Styrdokument  
Gymnasieförordningen kap8 § 24:  
En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser 
och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har 
fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.  
Skolverkets hemsida FAQ  
Hur ska en prövning gå till?  
En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Bestämmelserna om 
bedömning och betyg i läroplanerna gäller också vid prövning. Det innebär till exempel att läraren 
vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 
till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Vid en 
prövning ska alltså 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 gymnasieskolan gäller detta enbart om eleven 
uppnått betyget F vid tidigare prövningar. I likhet med bedömning i samband med undervisning 
kan varierande bedömningsformer användas vid prövning. Det finns med andra ord inget som 
hindrar läraren från att vara flexibel i sitt tillvägagångssätt. Statens skolinspektion har i sin tillsyn 
funnit att en skola som regelmässigt genomfört prövningar enbart på del eller delar av kurser, 
fortsättningsvis måste genomföra prövningar på hela kursen. En prövning är alltså inte en 
komplettering av en viss uppgift i en kurs, för att till exempel få betyget E.  
 
Himmelstalunds utbildningscentrums tillämpning  
 
En kurs beräknas vara avslutad då det inte finns fler lektioner i kursen på schemat. Betygen (även 
F-betyg) sätts 10 dagar efter kursslut. Om särskilda skäl föreligger t.ex. sjukdom eller speciella 
svårigheter, kan kursens slutdatum senareläggas. Detta ska dock inte ske regelmässigt och inte i 
slutet av kursen.  
 
Den elev som har betyget F, och som vill pröva för ett högre betyg, ska prövas på hela kursen. 
Prövningen genomförs på tider som fastställs inför varje läsår och på det sätt som ansvarig lärare 
anvisar. 



 

 
 
Anmälan till prövning med start ht-18 skall ske senast 1/9-18 på blankett ”Anmälan till 
prövning vid Himmelstalunds utbildningscentrum – studerande på skolan”. På blanketten står 
angivet vart anmälan skall lämnas/ skickas. Prövningen är kostnadsfri för eleven.  
 
OBS! Om en elev vill göra prövning i en karaktärsämneskurs där APL ingår, och eleven inte har 
fullgjort sin APL, så måste eleven fullgöra sin APL innan prövning på kursen kan göras.  
 
• Undervisande lärare ansvarar för möjligheter till kompletteringar och omprov inom en månad 
från betygsdatum.  
• Eleven ansvarar för att anmäla sig till.  
• Eleven ansvarar för att ta igen missad APL innan prövning i en karaktärsämneskurs där APL 
ingår.  
• Respektive enhetschef utser ansvarig lärare då hela kursen ska prövas.  
• Elev som ska göra prövning ansvarar för att själv ta en kontakt med prövningsansvarig .  
• Lärare som ansvarat för en prövning dokumenterar resultatet av prövningen och vänder sig till 
skolexpeditionen för att skriva in betyg för eleven efter genomförd prövning.  
 


