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Digitaliseringen av nationella prov 
Skolverket tar fram likvärdiga och 
rättssäkra digitala nationella prov.

De digitala nationella proven kommer att 
ställa krav på huvudmännens och 
skolornas organisatoriska och digitala 
förberedelser.

Filmen och mer information finns på skolverket.se

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
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Fördelar med digitala nationella prov

• Minskad arbetstid för resultatrapportering.

• Automatisk inrapportering av provresultat.

• Förenklad data- och resultatinsamling.

• Effektivare, säkrare och hållbar hantering.

• Ökad användbarhet och tillgänglighet.

• Kan bidra till minskad spridning av 
proven.
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Preliminär tidplan

• Fram till 2022 förbereder huvudmän och skolor teknik, organisation och kompetens

• 2022 kan skolor börja träna på demoprov, inloggning och dataöverföring

• 2023 genomförs proven digitalt i Skolverkets provtjänst

Läs mer på skolverket.se

2020 2021 2022 2023

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven#h-Preliminartidplan
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• Hälften av alla skolor har tillräcklig kapacitet för 
att strömma ljud och bild.

• En majoritet av rektorerna positiva till 
digitaliseringen av nationella prov.

• Många lärare upplever krångel med tekniken.

• Antalet datorer har ökat i grundskolan.

Uppföljning av den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Läs mer på skolverket.se

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/skolverket-framjar-skolvasendets-digitalisering
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Exempel på Skolverkets stöd

Systematiskt  
kvalitetsarbete
Kvalitetsverkstaden

Förändringsarbete
Leda förändring

Digitalisering
Leda digitalisering

Inför digitala 
nationella prov
Information och 
kompetensutveckling

Processtöd 
Kompetensutveckling

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/kvalitetsverkstaden
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/602-Leda-forandring
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/601-Leda-digitalisering
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
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Tekniska förutsättningar

Vissa skolor har redan idag de 
förutsättningar som krävs för att kunna 
genomföra digitala nationella prov. 

För de delar som fortfarande saknas 
behöver huvudmän vidta åtgärder så 
att eleverna ska ha likvärdiga 
förutsättningar att visa sina kunskaper.

Filmen och mer information finns på skolverket.se

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov
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Anslutning till
Skolverkets 
provtjänst

Skolor behöver förbereda sig redan nu

Digitala enheter

• Skolan ska ha tillräckligt många datorer 
eller surfplattor så att alla elever i en 
årskurs eller gymnasiekurs kan 
genomföra proven samtidigt. 

• Surfplattor ska ha en skärmstorlek på 
minst 9,6 tum.

• Datorerna och surfplattorna ska ha en 
skärmupplösning på minst 1366 x 768.

• Hörlurar ska finnas för att kunna 
användas i prov som innehåller 
ljudmaterial.

• Externa tangentbord ska användas av 
elever som använder surfplattor.

• Det kan vara en fördel att ha en 
datormus kopplad till datorerna eller 
surfplattorna.

Läs mer på skolverket.se

Digitala
enheter

Bredbands-
uppkoppling

Strömförsörjning 
och lokalt nätverk

Register och 
registervård

Säker inloggning 
och federation

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov
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Skolor behöver förbereda sig redan nu

Bredbandsuppkoppling

• Stabil internetuppkoppling som är 
dimensionerad för att alla elever i en 
årskurs eller gymnasiekurs samtidigt 
ska kunna göra proven, som bland 
annat innehåller ljud- och filmmaterial 
och som kommer att belasta nätverket.

Strömförsörjning och Lokalt nätverk

• Alla skolor behöver säkerställa en god 
strömförsörjning så att alla digitala 
enheter samtidigt kan laddas och inte 
riskera att få slut på ström.

• Alla skolor behöver säkerställa en god 
tillgång till trådlöst nätverk (Wifi) eller 
via nätverkskabel.Läs mer på skolverket.se

Anslutning till
Skolverkets 
provtjänst

Digitala
enheter

Bredbands-
uppkoppling

Strömförsörjning 
och lokalt nätverk

Register och 
registervård

Säker inloggning 
och federation

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov
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Huvudmän behöver förbereda sig redan nu

Registervård
• Information om skolans elever och 

personal ska sparas i ett digitalt 
register. Denna information ska 
uppdateras vid förändringar.

Säker inloggning och federation

• De skolor som har en s.k IdP för säker 
inloggning kommer kunna använda den 
för åtkomst till digitala nationella prov 
förutsatt att den är ansluten till en av 
Skolverket godkänd identitetsfederation 
(t.ex. Skolfederation).Läs mer på skolverket.se

Anslutning till
Skolverkets 
provtjänst

Digitala
enheter

Bredbands-
uppkoppling

Strömförsörjning 
och lokalt nätverk

Register och 
registervård

Säker inloggning 
och federation

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov
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Skillnad mellan att genomföra prov på 
dator/surfplatta och digitala nationella prov

Genomföra prov på dator/surfplatta: 

• att elever skriver uppsatsdelar på dator eller 
annan digital enhet i engelska, svenska och 
svenska som andraspråk.

Genomföra digitala nationella prov:

• att elever genomför prov genom att ansluta 
till Skolverkets webbaserade provtjänst. 
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Skriva uppsatser 
på dator

• Provuppgifter på papper

• Genomförs i provverktyg eller 
ordbehandlingsprogram

• Inloggning i provverktyg

Digitala nationella 
prov

• Provuppgifter digitalt i Skolverkets 
provtjänst

• Genomförs i webbaserad provtjänst

• Säker inloggning till provtjänsten
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Är ni redo?
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Frågor? 

Kontakta Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Webbinformation där du hittar den senaste informationen: 

www.skolverket.se/digitala-np

Om du inte redan prenumererar på Skolverkets nyhetsbrev – klicka här

http://www.skolverket.se/digitala-np
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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