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1. Utbud

A. Sökbart utbud är 
förinställt. Här finns de 
prövningar du kan anmäla 
dig till.

B. Kommande utbud är 
prövningar som du inte kan 
anmäla dig till ännu.

C. Hela utbudet visar alla 
prövningar under aktuell 
termin.

2. Sökbara prövningstillfällen 
visar vilka kurser som du kan 
pröva i vid ett bestämt datum.

Utbud av prövningar och prövningstillfällen
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3. Sökfält 
I sökfältet kan du skriva in:

A. Kurskod SVASVA01

B. Kursnamn Svenska 
som andraspråk 1

Du kan söka på hela namnet 
eller del av det: svenska, 
svens, Svenska, SVENSKA. 

Det spelar ingen roll om du 
använder stora eller små 
bokstäver.

Sökfält
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• Exempel: 

– Hur hittar du  
gymnasiekurser i 
Matematik?

4. Ämnesområde

5. Skolform

Nio kurser finns. Klicka 
på knappen Läs mer.

Fler sökalternativ 



Information om upplägg av prövningen
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• Alla prövningar utgår alltid från ämnesplanen. 

• Lärarens prövningsinstruktion beskriver upplägget av prövningen.

• Upplägget av prövningen varierar från kurs till kurs. De flesta prövningar består av minst två delprov. 

• De flesta kurser har prövningsinstruktionen direkt i kurskatalogen. Ett mindre antal kurser har 
instruktionen i en länk.

• Förslag på kurslitteratur och inlämningsuppgift finns i prövningsinstruktionen. En del kurser har 
litteraturlistan och/ eller inlämningsuppgiften i en bilaga. 

• Vi ger här några exempel.

• Du tar själv ansvar för att noggrant läsa igenom informationen för den kurs du ska pröva i. 



6

• Prövningsinstruktionen 
för de flesta kurser hittar 
du direkt i kurskatalogen.

• I högra fältet finns:

– Länk till ämnesplanen.
– Eventuella krav på 

förkunskaper.
– Eventuell bilaga.
– Kontaktinformation till lärare. 

(Gäller ej Språkcentrum.)

• Du kan skriva ut 
informationen du ser 
(kontaktinformationen 
kommer ej med.)

Prövningsinstruktion direkt i kurskatalogen
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• Prövningsinstruktionen 
finns i en särskild länk 
för exempelvis:   

– Engelska
– Svenska
– Svenska som andraspråk
– Kemi
– Idrott och hälsa.

• För flera av dessa kurser 
hittar du oftast förslag på  
kurslitteratur och 
beskrivning av 
inlämningsuppgiften i en 
bilaga. 

Prövningsinstruktionen i länk
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1. Prövningsdatum.

2. Tid.

3. Plats (kartlänk).

4. Information om fast 
datum, tid och 
plats för de olika 
delproven.

5. Sista dag för 
betalning/ rektors 
godkännande för 
gymnasieelev.

Datum, tid och plats för prövning
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• I kurskatalogen se du 
om ditt betyg från 
prövningen hinner in i 
tid till antagning.se

Komplettering till antagning.se
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• Utdrag ur ”din” bekräftelse på 
anmälan, du har valt terminens sista 
prövningstillfällen för:  
– Kemi 1 den 17 oktober.
– Naturkunskap 1 b den 25 oktober.
– Psykologi den 14 november.

• Prov B i kemi dagtid samma dag som 
du har skriftligt prov i naturkunskap 
kvällstid. Prov C i kemi krockar med 
det skriftliga provet i psykologi. 

– Behåll både naturkunskap och 
kemi om du är beredd att göra lab
hela dagen i kemi och sedan 
skriva provet i naturkunskap på 
kvällen. 

– Byt till ett tidigare datum för 
psykologi. Ta bort kemi alternativt 
psykologi om det inte finns. 

Se upp för schemakrockar mellan olika moment



Bekräftelse på din anmälan via mejl
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• Du får bekräftelse på din anmälan via mejl. Bekräftelsen innehåller

– Datum, tid och plats för prövningen.

– Information om betalning, sista datum för betalning och det OCR-
nummer som är kopplat till vald kurs och ditt personnummer. Du 
anger OCR-nummer  (så att vi vet att det är du som har betalat). 

– Eventuell information som finns i fältet under respektive 
prövningsdatum, till exempel fasta datum, tid och plats för olika 
delmoment av prövningen.

• Bekräftelsen finns också i ditt studerandekonto under tidigare 
anmälningar.



KONTAKT:
Prövningsenheten
Göteborgs Stad utbildning
www.goteborg.se/provning
info.provningar@educ.goteborg.se
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