Särskild prövning innebär att du redovisar kunskaper som krävs för betyg på en kurs.
I första hand vänder sig en särskild prövning till dig som redan kan mycket av kursen.
Uppgiften som en erfaren prövningslärare har är att verifiera dina kunskaper
gentemot skolverkets betygskriterier. Ex. Du har läst kursen innan men saknar
godkänt betyg eller vill höja ditt betyg.
En Särskild prövning innebär att du läser på egen hand och ansvarar för din egen
studieplanering. Du deltar således inte i ordinarie undervisning.
En särskild prövning i gymnasiets Matematikkurser går till så här;
1. Du gör en anmälan på expeditionen och får då reda på om avgift skall tas ut och
vilka prövningsperioder som gäller.
2. Efter att anmälan är gjord och eventuell avgift är erlagd ombeds du ta kontakt med
din prövningslärare.
3. Normalt bestäms då tid för en träff.
4. Vid träffen får Du en kort introduktion i kursen, en beskrivning av vilka
möjligheter/hjälp som vuxenutbildningen kan erbjuda, och vi diskuterar din
studieplanering om du vill. Vid detta tillfälle förväntas du ha jobbat igenom
aktuella ”Diagnostiskt test” , som grund för den fortsatta dialogen.
Diagnosen finns att hämta på vår hemsida.
http://www.komvux.org/egn/Kurser/Matematik/matematik1.htm
Flik: Tester i matematik
Prövning genomförs:
5a. Du skriver ett skriftligt prov som täcker större delen av kursen.
Provet består av två delar. En del görs utan räknare och en del med grafritande
räknare. Mobiltelefon eller liknande får inte användas vid detta prov.
Provets utformning och innehåll påminner om ett nationellt prov i Matematik.
Skolverkets Formelsamling används. Tid ca 4-5 timmar.
5b. Beroende av kurs genomför du nu även en uppgift som skall presenteras muntligt
vid nästa träff. Mer information kring hur det muntliga provet genomförs/bedöms
får du vid första träffen. Tid muntlig del ca 1 timma.
6. En slutlig träff där du eventuellt presenterar den muntliga delen.
Resultatet av det skriftliga provet presenteras och diskuteras där en eventuell
komplettering till det skriftliga provet görs, där Du ges möjlighet att visa kunskaper
som du hittills inte fått visa. Tid: max 30 min.
7. Läraren gör en slutlig bedömning av din prestation, (Vid behov sker sambedömning
av två erfarna lärare), Resultatet meddelas dig på överenskommet sätt.

