
Information inför Tisus 
 
Tre delprov  
Testet pågår under två dagar och består av tre delprov: läsförståelse, skriftlig färdighet 
och muntlig färdighet. Delproven i läsförståelse och skriftlig färdighet ges på tisdagen 
med start kl. 9.00. Det muntliga delprovet genomförs för vissa under tisdagen kl. 14.00-
18.00 och för vissa under onsdagen kl. 9.00-18.00 i grupper med 2-3 personer i varje 
grupp. Det muntliga delprovet tar ca 30-40 minuter. Räkna alltså med att vara 
tillgänglig båda dagarna!  
 
Bedömning  
För sammanfattningsbetyget GODKÄND krävs att samtliga tre delprov var för sig är 
godkända. Den som misslyckas på ett av de tre delproven kan göra om delprovet som 
blivit underkänt, ett så kallat restprov. Restprovet måste göras inom 1 år från första 
provtillfället (alltså vid något av de två närmast följande provtillfällena). Är två eller tre 
delprov underkända måste hela provet göras om.  
 
Inför provet  
Cirka en vecka före provet skickas, via post, information om tider, lokaler samt de 
muntliga ämnen som ska förberedas. Det är alltså viktigt att korrekt postadress angivits 
i anmälan. Ta med penna, radergummi, legitimation med foto samt svensk-svensk 
ordbok (inte synonymordbok eller tvåspråkiga lexikon). Ordboken får användas vid det 
skriftliga delprovet. Ordböcker lånas inte ut av provledaren.  
 
Om du ska göra ett så kallat restprov måste du skicka en kopia på tidigare 
resultatintyg till tisus@nordiska.uu.se 
 
Avgift  
Avgiften för helt prov är 1600 kr och avgiften för restprov är 600 kr. Skicka in kvitto på 
betald avgift till tisus@nordiska.uu.se eller via post: Uppsala universitet, Institutionen för 
nordiska språk, TISUS, Box 527, 751 20 Uppsala. Om avgiften inte är betald kommer du 
inte att få göra testet.  
 
Resultat  
Resultatet på testet skickas via e-post efter ca tre veckor. Om testet blir godkänt skickas 
ett intyg i tid så att du hinner komplettera med behörigheten i svenska inför eventuella 
studier kommande termin. 

Anmälan 
Anmälan till Tisus görs via hemsidan: www.nordiska.uu.se När du anmält dig kommer du 
att få ett svarsmeddelande där det framgår till vilket konto avgiften ska betalas. 
Observera att avgiften måste betalas omgående efter att anmälan gjorts. Observera 
också att anmälan är bindande. Du måste alltså vara helt säker på att du ska göra 
testet när du anmäler dig.  


