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Sid 1 - Skolchef: Är din organisation redo att 
genomföra digitala nationella prov? 
Den här informationen riktas till huvudmän och skolchefer men kan också användas för 
informationsspridning i den egna organisationen. Skolverket rekommenderar att skolchef 
löpande informerar ansvarig nämnd, eller motsvarande hos friskolor, om vad som krävs för att 
genomföra digitala nationella prov. 

Huvudmannen ansvarar för att alla skolor, lärare, elever och övrig personal är förberedda inför 
övergången till digitala nationella prov. Huvudmannen ansvarar även för att nödvändig 
infrastruktur och rutiner finns på plats i god tid innan, så väl finansiering som omställning och 
nödvändig kompetens. Det finns inga generella statsbidrag för införandet av digitala nationella 
prov, utan det finns endast ett specifikt statsbidrag att söka för de 100 skolor som deltar i 
försöksverksamheten för digitala nationella prov.
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Forts. underlag sid 1

Skolverket tar fram likvärdiga, rättssäkra och effektiva digitala nationella prov. Tusentals 
skolor och hundratusentals elever berörs av provens digitalisering. Alla skolor behöver ha 
nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. 

De årskurser som idag genomför nationella prov ska genomföra proven digitalt. Även komvux
på gymnasial nivå berörs av digitala nationella prov. Digitalisering av sfi-proven ingår inte i 
Skolverkets uppdrag.



Sida 4Skolverket

Sid 2 – Digitaliseringen av nationella prov  
De digitala nationella proven kommer att ställa krav på huvudmännens och skolornas 
organisatoriska och digitala beredskap. Som exempel kommer skolorna att behöva införskaffa 
nya eller uppgradera sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som 
stödjer moderna webbstandarder. Dessutom behöver skolorna en digital infrastruktur. Mycket av 
den här presentationen kommer att handla om det.

Idag är det obligatoriskt att genomföra nationella prov. När proven erbjuds digitalt kommer det att 
vara obligatoriskt att genomföra dem i digital form. 

Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med proven. Beredskapen på skolorna för detta ser 
olika ut idag. Det handlar om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra 
proven. Skolorna behöver också hantera vissa användaruppgifter, vilket ställer krav på att det till 
exempel finns uppdaterade digitala register över lärare och elever inför varje nytt provtillfälle.
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Sid 3 – Fördelar med digitala nationella prov

• Minskad arbetstid för bedömning och 
resultatrapportering.

• Reducerad arbetstid vid inrapportering av 
resultat till huvudmän, lärosäten och SCB.

• Automatisk inrapportering av provresultat.

• Förenklad data- och resultatinsamling.

• En papperslös distribution bidrar till 
effektivare, säkrare och mer hållbar 
hantering av proven.

• Flera delar av kursplaner kan prövas i 
proven.

• Ökad användbarhet och tillgänglighet för 
elever med funktionsnedsättning.

• En fördelning av elevlösningar för extern 
bedömning.

• Kan bidra till minskad spridning av proven.
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Sid 4: Skolverket digitaliserar nationella proven

Den här bilden illustrerar dels Skolverkets arbete och ansvar för digitaliseringen av nationella 
prov och dels hur skolorna behöver förbereda sig.

Skolverket arbetar med att ta fram en provtjänst för att konstruera, genomföra och bedöma 
proven. Myndigheten tar också fram en säker lösning för att skolorna ska kunna logga in i 
provtjänsten. 

Skolverket informerar och ger huvudmän och skolor stöd inför digitala nationella proven. Skolorna 
behöver i sin tur ha byggt upp en digital infrastruktur och organisation för att på rätt sätt kunna 
ansluta till provtjänsten. Elever och lärare behöver också ha en adekvat digital kompetens för att 
genomföra proven, som t.ex. att skriva text på tangentbord eller att kunna navigera i webbläsare. 
Skolverket kommer att utveckla en tydligare beskrivning av adekvat digital kompetens för digitala 
nationella prov under 2020. 
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Sid 5 - Uppföljning av den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella 
digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna. En omfattande 
undersökning som Skolverket genomfört under 2018 visar att tillgången till datorer i 
grundskolan har ökat sedan 2015. Idag finns det till exempel nästan en dator per elev på 
gymnasiet. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras 
behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det 
teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst 
en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. 
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Forts underlag s 5

Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras 
nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt. Att 
skolorna har den kapaciteten är avgörande för att kunna genomföra de digitala nationella proven. 

I undersökningen ställdes även frågor om de förestående digitala nationella proven. Enkäten visar 
att ca nio av tio rektorer är positivt inställda till digitaliseringen av proven. Drygt sju av tio rektorer 
tror att extern bedömning kan ge en mer likvärdig bedömning av elevlösningarna, jämfört med att 
undervisande lärare rättar proven. Vi kan också se att nästan sju av tio rektorer i grundskolan och 
nästan sex av tio i gymnasieskolan uppger att de har ett ganska stort eller mycket stort behov av 
investeringar i digital teknik. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att 
kunna genomföra de nationella proven digitalt. 

- Hur ser det ut hos er? 
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Sid 6 - Exempel på Skolverkets stöd

Denna bild visar exempel på olika former av stöd som Skolverket erbjuder i form av generellt stöd 
för systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och förändringsarbete. Skolverket kommunicerar och 
informerar löpande om digitala nationella prov och det förberedelsearbete som skolor och 
huvudmän behöver göra. Skolverket kommer också att utveckla och erbjuda ytterligare stöd i form 
av kompetensutveckling specifikt för digitala nationella prov.

Tips: SKL har ett självskattningsverktyg som kallas LIKA ledning. Verktyget underlättar för 
samarbete skol- och kommunövergripande. LIKA ledning 5.0 kommer även att innehålla möjlighet 
att bedöma sin beredskap inför digitala nationella prov.

• Se länk: https://lika.skl.se/

https://lika.skl.se/
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Forts sid 6 - Exempel på Skolverkets stöd

Systematiskt kvalitetsarbete
• Kvalitetsverkstaden
- Ett verktyg som riktar sig till skolchefer och 
rektorer
- Syftar till att stärka kvalitetsarbetet

Förändringsarbete
• Leda förändring
- Riktar sig till skolchef och rektorer
- Syftar till att stödja förändringsprocess 

Digitalisering
• Leda digitalisering
- Riktar sig till huvudman och rektorer
- Syftar till att stödja digitaliseringsarbetet

Inför digitala nationella prov
• Information om tekniska och organisatoriska 

förutsättningar
• Kommande kompetensutvecklingsinsatser

För de digitala nationella proven kommer 
Skolverket löpande att ta fram och utveckla 
stöd. 
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Sid 8 - Skolor behöver förbereda sig redan nu

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en 
skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever som 
ska genomföra provet kan göra det samtidigt. Det är några av de tekniska 
förutsättningar som måste vara på plats i landets skolor när digitala nationella prov 
införs.

Läs tidigare pressmeddelande: https://www.skolverket.se/om-
oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-01-23-skolverket-faststaller-
teknik-for-digitala-nationella-prov

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-01-23-skolverket-faststaller-teknik-for-digitala-nationella-prov
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Sid 9 - Skolor behöver förbereda sig redan nu

De digitala proven kommer att genomföras via en webbaserad provtjänst som Skolverket tar 
fram och tillhandahåller. 

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolorna ha en digital infrastruktur 
på plats. Dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt och dels för att eleverna 
ska kunna genomföra de digitala nationella proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Det kan tyckas vara långt kvar till de digitala proven införs, men teknikfrågan är en av de 
saker som behöver hanteras nu av huvudmän och skolor eftersom investeringar tar tid. 
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Sid 10: Huvudmän behöver förbereda sig redan nu
Registervård

Personuppgifter om elever och personal, skolenhets- och klasstillhörighet samt information om 
undervisningsgrupper ska kvalitetssäkras, underhållas och sparas i ett digitalt register. Innehållet i 
registret ska kunna göras tillgängligt till Skolverket (via SS12000-baserad integration).

Det är viktigt att registeruppgifterna uppdateras när det sker förändringar för att 
inloggningshantering till provtjänsten ska få aktuella data.

Säker inloggning och federation

De skolor som har en så kallad IdP (Identity Provider) för säker inloggning kommer kunna använda 
den för åtkomst till digitala nationella prov förutsatt att den är ansluten till en av Skolverket godkänd 
identitetsfederation (till exempel Skolfederation). 

Just nu arbetar Skolverket med att se över förutsättningarna för att skolor på ett säkert sätt ska 
kunna logga in i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. Målet är att erbjuda flera 
alternativ för inloggning, med utgångspunkt från de lösningar som skolorna använder sig av idag. Vi 
kommer att informera mer om detta så snart som möjligt.
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Sid 11-12 - Skillnad mellan att genomföra prov på 
dator/surfplatta och digitala nationella prov

• Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från 2018 och digitaliseringen av de 
nationella proven, som sker först efter att försöksverksamheten är avslutad. Att genomföra
uppsatserna på dator är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Uppsatsdelarna i 
svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs digitalt från 29 juni 2018 i:

• årskurs 9 i grundskolan

• årskurs 10 i specialskolan

• gymnasieskolan

• Vuxenutbildningen

• Länk till mer information: www.skolverket.se/digitala-np

http://www.skolverket.se/digitala-np
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