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Process – Prövningar under våren och hösten 
2021 

Material och dokument du behöver för att genomföra 
processen: 

Delsystem: Barn- och elevregistret (BER) och Elevdokumentation 

(ED) 

• Behörighetsroller och personalarbetsuppgifter i BER:

• Behörighetsroll: ”Vux extern anordnare Sthlm” eller ”Vux extern

anordnare ansvarig Sthlm”

• Behörighetsroll: ”Vux intern anordnare Sthlm” eller ”Vux intern

anordnare ansvarig Sthlm”

• Personalarbetsuppgift: ”Betygsadministratör”

Rutin

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om

de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kr direkt till

utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om

den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför

prövning efter validering.

Utbildningsanordnaren skapar prövningsgrupper i BER terminsvis.

Vid befintlig eller tidigare inskriven elev så registrerar

utbildningsanordnaren eleven i prövningsgrupp samt registrerar

betyget i Elevdokumentation.

Elever som aldrig har varit inskrivna hos utbildningsanordnaren

måste registreras via adminkontakt på Vuxenutbildningscentrum,

som registrerar eleven i prövningsgruppen. Utbildningsanordnaren

registrerar och låser sedan betyget i Elevdokumentation.

Under våren 2021 finns tillfälliga undantag och regler kring

prövningar, bland annat har utbildningsanordnare som genomför
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prövningar i grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser rätt att 

få 500 kronor i ersättning av Vuxenutbildningscentrum. Den 

tillfälliga rutinen gäller fram till 2021-07-31. 

För att ta del av ersättningen för vårterminen (perioden 2021-01-04 

fram till 2021-06-30) behöver utbildningsanordnare i slutet av 

vårterminen skicka in prövningsbetygskataloger för dessa kurser till 

ekonomiavdelning på Vuxenutbildningscentrum. 

Ekonomiavdelningen genomför avstämningen för våren efter den 

30/6. 

De utbildningsanordnare som kommer genomföra 

ersättningsberättigade prövningar under juli månaden ska vid 

upplägget av prövningsgrupper följa den vanliga prövningsrutinen 

det vill säga att ni skapar nya prövningsgrupper för höstterminen 

med termindatum 2021-07-01 fram till 2021-12-31.  

Process 

Skapa kursgrupp för prövning i BER: 

• Gå till Meny → Elevgrupper→ Grupphantering. Klicka på den blåa

knappen ”Lägg till” och vy för undervisningsgrupp öppnas

• Ange enhet, skolform (KV), och period

• Nytt! Namnge grupp enligt följande kodning:

Prefix PRÖ:, Skolinitialer, år, termin (VT/HT) och kurskod,

till exempel PRÖ:KC21VTMAT03b

OBS! Att ha prefix PRÖ: i början av gruppnamnet är avgörande för

att betyg ska visas som prövningsbetyg i Elevdokumentationen.

Om fler än en lärare genomför prövningar i samma kurs under

samma termin så måste ni skapa en unik prövningsgrupp för varje

betygsättande lärare. För att särskilja prövningsgrupperna lägger ni

till en siffra i slutet på gruppnamnet,

till exempel PRÖ:KC21VTMAT03b2

• Ange önskad kurskod i kursfältet och välj kurs i rullistan. Rätt

poäng sätts per automatik när ni har valt kursen.
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• Ange utbildningsåtgärd: PRÖ

• För prövningar under vårterminen 2021:

Fr.o.m. ska vara 2021-01-04 och T.o.m. 2021-06-30

• Ni som har ersättningsberättigade prövningsgrupper med slutdatum

2021-04-30 kan förlänga gruppens t.o.m. datum fram till

2021-06-30. Ersättningen kommer ske efter avslutad vårtermin.

• För prövningar under höstterminen 2021:

Fr.o.m. ska vara 2021-07-01 och T.o.m. 2021-12-31

Om utbildningsanordnarens hösttermin sträcker över årsskiftet ska

t.o.m. datumet för prövningsgrupper ändå vara inte senare än

2021-12-31 

• Dag eller Kväll: Välj ”Annat”

• Distansundervisning: Markera ”Ja”

• Spara. Prövningsgruppen är nu skapad.

Koppla betygsättande lärare till prövningsgruppen 

• Gå via Meny → Elevgrupper → Grupphantering

• Sök upp och bocka i den/de prövningsgrupper som betygssättande

lärare ska kopplas till

• Klicka på ”Hantera personal”

• I nästa vy, klicka på ”Lägg till personal”

• Välj betygssättande lärare i rullistan. Tips! Sök på efternamnet i

listan

• Bortse från meddelandet ”Läraren är inte behörig i kursen”

• Bocka i rutan ”Betygssättande lärare”

• OBS! Om rutan ”Betygssättande lärare” inte är i-bockad går inte

undervisningsgruppen över till Elevdokumentationen

• Spara. Betygsättande lärare är nu kopplad till

prövningsgruppen/prövningsgrupper.
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Lägg in elev i prövningsgrupp: 

Om en elev aldrig har varit inskriven hos utbildningsanordnaren 

måste eleven registreras via Vuxenutbildningscentrum. Mejla 

elevuppgifter (för- och efternamn, personnummer samt 

prövningsgrupp) till adminkontakt på Vuxenutbildningscentrum.  

Vid nuvarande eller tidigare registrerad elev följ nedanstående 

process: 

• Gå till Sök→ Sök elev via personnummer eller namn och klicka på 

Studieplan 

• Klicka på den blåa knappen ”Lägg till” under ”Kurser inom 

studietiden” och vy för kursdeltagare öppnas 

• Ange enhet, skolform (KV), och period  

• Välj önskad prövningsgrupp, rätt kurspoäng och kurs kommer upp i 

respektive ruta 

• Fr.o.m.: Ange elevens prövningsdatum  

• T.o.m.: Ange elevens prövningsdatum  

• Status: Välj Prövning 

• Spara. Eleven är nu placerad på prövningsgruppen. 

Betygsättning i Elevdokumentationen 

• I Elevdokumentationen måste prövningsbetyget registreras på 

elevnivå för att prövningsdatum ska bli betygsdatum. För mer 

information se process Registrera betyg på elevnivå 

• OBS! det är viktigt att betygsdatumet i Elevdokumentation matchar 

med elevens prövningsdatum i BER. Om dessa två datum är olika 

går inte betyget över till BER 

• Betygskataloger skrivs ut efter avslutad termin, dvs. halvårsvis, och 

signerade betygskataloger skickas i original till adminkontakt på 

Vuxenutbildningscentrum. 

Betygskataloger för ersättningsberättigade prövningar skickas direkt 

till ekonomiavdelningen på Vuxenutbildningscentrum.  

https://leverantor.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/leverantor-och-utforare/verksamhetsomraden/vuxenutbildning/prov-och-betyg/3.3---registrera-betyg-pa-elevniva.pdf
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Vid frågor: 

För teknisk support mejla till: 

support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se 

För frågor kring ersättning mejla till: 

ekonomikomvuxcentrum@edu.stockholm.se 
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