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Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19)
om hantering och genomförande av nationella prov;
beslutade den dd månad år
Med stöd av 9 kap. 22 a §, 11 kap. 12 a § och 12 kap. 12 a § skolförordningen
(2011:185) samt 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039) och 4 kap.
10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning föreskriver Skolverket i
fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och
genomförande av nationella prov att 6–7, 10, 14, 18 och 21 §§ ska ha följande
lydelse.
6 §1 För en skolenhet med en offentlig huvudman finns bestämmelser om
sekretess för ett prov i 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
På en skolenhet med en enskild huvudman ska ett prov hanteras på ett sådant
sätt att provets syfte inte motverkas. Detta gäller även under den tid som provet
kan komma att återanvändas av Skolverket.
Ett prov ska förvaras på en skolenhet på ett sådant sätt att det säkerställs att
provets innehåll inte blir känt före föreskriven provtidpunkt, föreskrivet
provdatum, föreskriven provperiod eller under föreskriven användningstid. Efter
föreskriven provtidpunkt, föreskrivet provdatum, föreskriven provperiod eller
föreskriven användningstid ska ett prov förvaras på ett sådant sätt att det
säkerställs att Skolverket kan återanvända provet under den tid som har
föreskrivits.
Bestämmelser om återanvändningstiden för ett prov finns i andra föreskrifter
som meddelas av Skolverket.
7 § Ett nationellt prov får inte överföras till digital provplattform eller andra
digitala verktyg. Ett nationellt prov får inte heller på annat sätt överföras till
digitalt format.
10 § Skolenheten ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett
sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.
14 §2 Ett prov som är förslutet ska öppnas tidigast föreskrivet provdatum eller
första dagen för föreskriven provperiod.
Ett prov som är förslutet får, efter beslut av rektor, öppnas tidigast dagen före
föreskrivet provdatum eller föreskriven provperiod i syfte att anpassa provets
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genomförande för elever med funktionsnedsättning. Detta gäller dock inte
sådana anpassningar som avser förlängd provtid och extra pauser.
18 § Skolenheten ska ha rutiner så att eleverna genomför ett prov på ett
likvärdigt sätt och på ett sådant sätt att ett prov kan användas som underlag vid
en bedömning av elevernas kunskaper i det ämne eller den kurs som provet
avser.
Vid provgenomförandet ska eleverna ha tillgång till sådant material som anges
i lärarinformationen för respektive prov.
21 § Rektorn ska öppna och dela ut bedömningsanvisningarna för ett prov till
berörda lärare efter det att ett prov har genomförts, om inte annan tidpunkt anges
i Skolverkets följebrev till provet.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2019.
2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska tillämpas på ett nationellt
prov som eleverna genomför under vårterminen 2019 och därefter i
grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan, samt på ett
nationellt prov som eleverna genomför under första kalenderhalvåret
2019 och därefter i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i
svenska för invandrare.
På Skolverkets vägnar
GENERALDIREKTÖREN
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