
Digital kompetens för att 
genomföra 

digitala nationella prov
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Innehåll 

• Syftet med nationella prov kvarstår

• Digital kompetens byggs över tid

• Håll dig uppdaterad
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Syftet är fortfarande det samma

• Nationella proven ska stödja en likvärdig och 
rättssäker betygssättning 

• Nationella proven i åk 3 ska stödja 
bedömningen av uppnådda kunskapskrav
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Digital kompetens bidrar till 
likvärdiga förutsättningar
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Elevernas digitala kompetens

• Generell digital kompetens

• Specifik digital kompetens
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Generell digital kompetens
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Specifik digital kompetens
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Årskurs 9
(Special-
skolan åk 10)

Gymnasie-
skolan

Årskurs 6 
(Special-
skolan åk 7)

Årskurs 3
(Special-
skolan åk 4)

Vt: Biologi, Fysik, 
Kemi, Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap

Vt: Engelska 5, 
Engelska 6

Ht: Matematik 1–4, 
Svenska/svenska 
som andraspråk 1, 
Svenska/svenska 
som andraspråk 3

Ht: Matematik, 
Svenska / svenska 
som andraspråk,
Engelska (muntligt) 

Ht:  Matematik, 
Svenska / svenska 
som andraspråk 
Engelska (muntligt) 

Vt: Matematik,
Svenska / svenska 
som andraspråk 

Vt: Kvarvarande 
delprov

Vt: Kvarvarande 
delprov

Ht: Möjlighet att träna på inloggning till provtjänsten

2023 20242022

Ht: Tillgång till 
nationella 
bedömningsstöd i 
ämnena biologi, 
kemi, fysik och 
samhällskunskap

Tidsplan för när prov i 

olika ämnen/kurser blir 

obligatoriska att 

genomföra i Skolverkets 

provtjänst Ht: Använda demoprov för att testa provtjänstens funktioner och träna på att genomföra prov
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Hitta stöd på 
Skolverket.se/dnp
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Exempel på stöd som Skolverket planerar
2021

• Tekniska vägledningar och webbinarier om tekniska förutsättningar 

och inloggning

• Information till lärare i ämnen som har nationella prov

• Att läsa på skärm
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Digitala nationella prov

Direktkanal för information till huvudmän

Digital kompetens lärare

Digital kompetens elever

Filmserie; Kort om DNP

Tekniska förutsättningar

Läsa, skriva, räkna -en garanti för tidiga stödinsatser

Nytt: Att planera, bedöma och ge återkoppling

Här hittar du mer information

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/direktkanal-for-information-om-digitaliseringen-av-nationella-prov
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitala-nationella-prov---vilken-digital-kompetens-behover-du-som-larare-ha
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-nationella-prov---vilken-digital-kompetens-behover-elever-ha
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/filmer-om-dnp
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
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
https://skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/att-planera-bedoma-och-ge-aterkoppling
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