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Information om prövning av betyg 
Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. Denna 

kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i 

utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller 

slutbetyg från grundskolan. 

Du som är elev i gymnasieskolan har rätt att genomföra prövning i alla kurser och det 

gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan (8 kap. 24§ GF). Du skickar din 

ansökan (en per kurs du önskar prövning för) till sektor utbildning. 

Prövningen är kostnadsfri om ett av följande kriterier uppfylls: 

• Avslutat grundskola i Finspång och inte uppnått betyg i år.9 i aktuella ämnen som 

önskas prövning för.  

• Du är folkbokförd i Finspång samt är elev inom den kommunala gymnasieskolan i 

Finspång och inte uppnått godkänt betyg inom den kurs som önskas prövning för. 

• Om du är elev inom IM och är inskriven i en kommunal gymnasieskola i Finspång 

och inte uppnått godkänt betyg i ett eller flera ämnen från grundskolan. 

Om du inte omfattas av ovanstående kriterier, tar Finspångs kommun ut en kostnad på 

500kr/prövning. Beloppet betalas till Finspångs kommun innan prövning påbörjas. 

Är du inte elev i gymnasieskolan, men vill ha betyg, har du rätt till att genomgå prövning 

för betyg i alla kurser som gymnasiet i Finspång erbjuder och som finns på ett nationellt 

program, utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten till prövning 

av betyg gäller även gymnasiearbetet (8 kap. 25§ GF). Du skickar din ansökan (en per kurs 

du önskar prövning för) till sektor utbildning. 

Före prövning 

Efter inskickad anmälan om prövning blir du kallad till ett informationsmöte samt 

registrering vid någon skola i Finspångs kommun. Om du, utan giltigt skäl, uteblir från 

informationsmötet med registrering, har du inte rätt att genomföra prövningen. Detta 

innebär att du får lämna in en ny ansökan.  

Till mötet medtages giltig legitimation samt eventuellt intyg om funktionsnedsättning om 

detta är aktuellt. Under mötet presenteras genomförandet av prövningen. Prövning av 

betyg gäller alla delar i kursplanen samt även delar i det centrala innehållet för att ett 

betyg ska kunna utfärdas. Bedömningen av uppvisade kunskapskrav vid prövning 

genomförs oberoende av tidigare visade kunskaper.  

Du har rätt att avbryta prövningen när som helst under processen. Eventuellt inbetalat 

belopp för prövning återbetalas inte. 

Finspångs kommun tillhandahåller inte någon undervisning eller handledning inför 

prövning utöver informationsmötet. 

Beroende på vilket ämne som skall prövas, tar en prövning olika lång tid. 
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Vad ingår i en prövning 

Den prövande läraren utformar prövningen så att det är möjligt att bedöma dina 

kunskaper i förhållande till alla delar av kunskapskraven. En prövning är inte en 

komplettering där endast vissa delar av kunskapskraven prövas. Dina visade kunskaper 

bedöms utifrån betygsskalan F-A. Läraren ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig 

information om dina uppvisade kunskaper. Betyg ska sättas med utgångspunkt i vad du 

visar vid prövningstillfället.  

Kostnad 

Avgiften 500 kr* ska vara sektor utbildning tillhanda och kvittot ska bifogas din ansökan. 

Bankgiro: 132–7493 

Ange: Märk inbetalningen med ”Prövning” och födelsedatum (ååmmdd). 

*Under 2022 gäller att regeringen förlänger den tillfälligt sänkta avgiften för att pröva för ett högre betyg för den 

som har gått ut gymnasiet under pandemin. I stället för kostnaden 500 kr, får prövning kosta 150kr. 

Anmälan om prövning skickas till följande adress: 
Sektor utbildning 

Verksamhetschef GR/GY 

Finspångs kommun 

Bergslagsvägen 13–15 

612 80 Finspång 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


