Elevinformation om nationella prov i
vuxenutbildningen
Sedan den 1 oktober 2013 ska nationella prov användas inför betygssättning inom den
kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet med proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls nationellt, på huvudmannanivå och på skolnivå.

Prov för vuxenutbildning
Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan man använda både de kursprov som används i
gymnasieskolan och de kursprov som enbart används i vuxenutbildning. Prov avsedda endast för gymnasial vuxenutbildning finns för kurserna




Svenska/svenska som andraspråk 1 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1b

För övriga matematikkurser erbjuds endast de kursprov som genomförs i gymnasieskolan.
De obligatoriska proven som finns som stöd för betygssättningen är:





Engelska 5 och 6 som består av delprov A: Speaking, delprov B: Reading and Listening, delprov C: Writing.
Matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4. Kursproven I matematik 2 och 4 består av tre
skriftliga delprov. I kursproven i matematik 1 och 3 finns också ett muntligt delprov. Inom
matematil 1, 2 och 3 finns det olika kursprov beroende vilket program eleven följer.
Svenska/ Svenska som andraspråk 1 och 3. Svenska 1 består av delprov A: Muntlig framställning, delprov B: Läsförståelse, delprov C: Skriftlig framställning. Svenska 3 består av
delprov A: Skriftlig framställning, delprov B: Muntlig framställning.

Provdatum
Proven genomförs varje höst och vår på fastställda datum.

Distansstuderande
Man får inte genomföra proven på distans, eftersom det är förbjudet att digitalisera nationella prov. Det innebär att de elever som studerar på distans måste komma till en fysisk plats
vid ett bestämt datum och klockslag för att genomföra proven.

Provets betydelse för betyget
Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Det står inte i några lagar eller regler hur stor betydelse provets resultat har för betyget. Provresultatet utgör en viktig del av den totala informationen läraren
har om elevens kunskaper.
Läs mer om betyg på nationella prov:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provbetyg/betyg-pa-nationella-prov-1.224495
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