
 

 

Prövning 

Om du fått F i en kurs eller helt saknar betyg i den, kan du ansöka om att göra en 

prövning. Det går att göra en betygshöjande prövning efter att du avslutat gymnasiet. För 

att få göra prövningar gäller nedanstående rutiner och regler. 

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan 

En person som går i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning på skolan 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. 

(8 kapitlet 24 - 26 § i gymnasieförordningen och kapitel 2.5 i läroplanen för 

gymnasieskolan.) 

 

Prövningstillfälle: 

24/11 – 8:15   Sva1 och Sve1 

8/12     8:15   Ma1 

 

Prövningen är kostnadsfri för dig som går på gymnasiet. 

Betygshöjande prövning och prövning på pågående kurs 

Du som redan fått E eller högre på en kurs kan inte pröva för ett högre betyg så länge som 

du är elev i gymnasieskolan. Du får pröva efter du slutat, se regelverk och rutin nedan. 

Prövning för elev som inte är elev vid gymnasieskolan. 

En person som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att göra en prövning i alla kurser som 

får finnas på ett nationellt program, förutom de kurser som bara får anordnas på vissa 

utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Man får bara göra en prövning om 

skolan anordnar den aktuella kursen. I så fall kan eleven göra en prövning även om hen 

tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen. (Gymnasieförordningen 8 kap.,24 §) 

 

För den som önskar genomgå prövning, gäller följande rutiner: 

Prövningsdatum finns på hemsidan. Anmälan måste komma in senast 1 månad innan 

prövningsdatum. 

Information om prövningens innehåll och upplägg ges av prövningsansvarig lärare. 

Det är endast möjligt att genomföra en prövning per prövningstillfälle. 



Prövningarna äger rum på Motorsportgymnasiet. Efter prövning skriver prövningsansvarig 

lärare in betyget i betygskatalogen.  

 

Hur går en prövning till? 

Ofta består prövningen av både skriftliga och praktiska uppgifter. Det kan förutom det 

skriftliga provet vara muntliga redovisningar, praktiska moment, fördjupningsuppgifter.  

Vid prövning ska alla betygssteg förekomma. Du kan alltså få F, E, D, C, B, A vid en 

prövning. Läraren sätter betyg senast en månad efter prövningen och meddelar dig 

betyget. 

Anmäl dig på prövningsblankett, lämna till mentor. 


