
Information till dig som vill göra en prövning 
 

Att göra prövning 

Den som har läst in en kurs på egen hand eller vill försöka få ett högre betyg på en avslutad 

kurs, kan genomgå prövning. En prövning innebär att du på egen hand har läst in kursen. 

Ingen undervisningstid eller handledning erbjuds. Prövningen omfattar hela kursen enligt 

kursplan och samtliga betygssteg.  

 

Prövningen kan ske både i form av muntliga och skriftliga prov samt att det i ämnena biologi, 

kemi, fysik och naturkunskap förekommer laborationer. Det kan också förekomma nationella 

prov, analyser eller praktiska moment. Prövningen kan komma att ta olika mycket tid i 

anspråk att utföra beroende på vilken kurs/ämne som ska prövas.  

 

Prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN. Prövning via Komvux kan endast göras på 

kurser som vid det aktuella prövningstillfället anordnas av Komvux.   

 

Provdatum 

Det finns fasta datum för prövning. Prövning sker endast dessa datum. Det går inte att boka 

om prövningstillfälle, utan uteblir man får man ansöka om prövning igen och betala ny avgift. 

Datumet som du ansöker till måste du själv komma ihåg. Du får ingen kallelse.  

Alla prövningar sker kl 09.00. Samling sker 8.45 vid receptionen på Tannbergsskolan. 

 

Avgift 

Varje prövning kostar 500 kronor. Avgiften betalas inte tillbaka om du ändrar dig eller uteblir.  

Om du läst kursen du vill pröva på Komvux och fått betyget F får du göra en prövning på 

kursen gratis.  

 

Så här gör du: 

• Ansök om prövning hos SYV.  

• Betala in prövningsavgiften via swish till nummer 1230799510. Som meddelande ange 

ditt namn, prövning samt vilken kurs. 

Du kan också betala via bank enligt instruktioner nedan: 



• Din ansökan behandlas först då både blanketten och prövningsavgiften inkommit. 

Prövningsavgiften måste ha inkommit senast 4 veckor innan prövningstillfället. 

 

• Till prövningstillfället behöver du ha med dig giltig legitimation, penna, sudd samt i 

vissa fall räknare och linjal.  

 

• Muntlig del i prövningen sker via hermods lärplattform novo. Hermods kommer 

skicka inloggningsuppgifter till dig. Muntliga delen bokar du själv via lärplattformen. 

Om prövningen innehåller förberedande material kontaktar komvux-expeditionen dig 

så snart den erhållits. Ange därför giltigt telefonnummer och mailadress.  

 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Om du har frågor kring kursval, behörighetskrav eller om prövning är bästa lösnigen för dig 

kan du kontakta studie- och yrkesvägledare.  

 

 

Förberedelse 

Det kan vara en god idé att repetera innan du anmäler dig till prövning. På skolverkets 

hemsida hittar du kursplaner för aktuell kurs och ser vad som ingår i kursen. Man kan också 

köpa eller i vissa fall låna kurslitteratur på biblioteket.  

 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan 

 
Egna anteckningar: 
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Anmälan till prövning 

 

 
Förnamn 

 

 

Personnummer 

Efternamn 

 

 

Telefonnummer 

Adress 

 

 

Postnummer och ort 

Mailadress 

 

 

 

 

 

 

Jag anmäler mig till prövning i följande kurser: 

Prövningsdatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum_______________________ Underskrift_________________________________ 

 

 


