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Prioriteringsordningen till kunskapsproven ändras from den 1 januari 2022.  
På grund av pandemin har provdeltagare som genomfört praktisk tjänstgöring och/eller kurs i 
svenska författningar tillfälligt fått förtur till praktiska kunskapsprov. Eftersom våra anordnare av 
kunskapsprov redan har eller inom kort kommer att vara tillbaka i normal genomströmning, be-
dömer vi att det nu är läge att ta bort den tillfälliga förturen till praktiska kunskapsprov from den 
1 januari 2022.  

 
Teoretiskt kunskapsprov  
Prioritet ges till de som varit kallade till provtillfälle som ställts in. Därefter kallas de som ej tidi-
gare har gjort provet. Eventuellt resterande platser, fördelas till de som har gjort provet tidigare. 
Vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna. 
 

1. Den som varit kallad till provtillfälle som ställts in av lärosätet, i kronologisk ordning på 
inställda provdatum. (Om fler deltagare finns än antalet tillgängliga provplatser, används 
prioriteringssteg 2-4 även inom denna grupp.)  

 
2. Den som ej tidigare deltagit i provet. 

 
3. Den som har haft högst resultat vid tidigare motsvarande delprov (högst poäng vid sen-

aste teoretiska prov), men ännu ej uppnått godkänt resultat*.  
 

4. Den som har längst kötid sedan föregående prov. Vid lika kötid rangordnas sökande uti-
från högsta resultat på tidigare genomfört teoretiskt prov.  

 

Praktiskt kunskapsprov  
Prioritet ges till de som varit kallade till provtillfälle som ställts in. Därefter fördelas platser till de 
som har delmoment godkänt. Sedan efter längst kötid. 
 

1. Den som varit kallad till provtillfälle som ställts in av lärosätet, i kronologisk ordning på 
inställda provdatum. (Om fler deltagare finns än antalet tillgängliga provplatser, används 
prioriteringssteg 2-3 även inom denna grupp.) 

 
2. Deltagare som har godkänt på något delmoment sedan tidigare*. 

 
3. Den som har längst kötid. Som kötid räknas det kortaste av tid från godkänt teoretiskt 

delprov och tid från senaste genomförda men ej godkända praktiska delprov. Vid lika kö-
tid rangordnas sökande utifrån högsta resultat på tidigare genomfört teoretiskt delprov. 
 

 
* För vissa yrkeskategorier är de teoretiska respektive praktiska kunskapsproven uppdelade i del-
områden som kan examineras separat. Detta gäller dock inte alla yrkeskategorier. Anordnare av 
respektive kunskapsprov kan informera om vad som gäller för aktuell yrkeskategori. 
 


