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NATIONELLA PROV, RIKTLINJER
”… Läraren bör använda nationellt fastställda prov som hjälpmedel för att
bedömningsgrunderna skall bli så enhetliga som möjligt över landet. Proven fastställs av
Statens Skolverk som också meddelar närmare föreskrifter för dem”
(Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning).
Enligt Vuxenutbildningsenhetens beslut skall nationella prov användas av de utbildare
Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings kommun slutit ramavtal.
I Skolverkets nuvarande regeringsuppdrag anges följande syften med olika
provmaterial:
 att ge lärarna stöd i att analysera och bedöma elevernas starka och svaga sidor i
elevernas kunskaper


att ge läraren stöd vid bedömning av om eleverna har nått uppställda mål i
kursplanerna att stödja en likvärdig bedömning och en rättvis betygssättning



att ge underlag för lokal och nationell uppföljning av elevernas kunskaper i de
ämnen/kurser som har nationella prov

Skolverket och vuxenutbildningen i Jönköping framhåller följande:


Proven är inte utformade så att de prövar elevens kunskaper mot alla uppställda mål.



För kommunal vuxenutbildning i Jönköping gäller att läraren skall använda
nationellt fastställda prov som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna skall bli
så enhetliga som möjligt över landet.
Det nationella provet ska anses som ett prov som alla andra och får inte enskilt vara
betygsgrundande.




Proven för den gymnasiala vuxenutbildningen är samma prov som används i
gymnasieskolan.

Beställning av nationellt prov
Utbildningsanordnare meddelar Vuxenutbildningsenheten behovet av antal nationella prov
och i vilka kurser i god tid före fastställda provdatum. Rektor genomför beställningen.

Skolverkets provbank
För gymnasial nivå erbjuder provbanken provuppgifter och delar av prov som kan utgöra ett
stöd för lärarens bedömning av elevers prestationer i biologi, engelska, franska, fysik,
matematik, spanska, tyska och prov med program med yrkesämnen.
Distributionen sker via Internet och materialet kan användas flexibelt under läsåret. För att
få tillgång till Provbanken krävs användarid och lösenord. Beställning av nytt lösenord sker
individuellt och måste göras i god tid före planerad genomförande dag. Nytt lösenord
beställs för varje läsår.
Ytterligare information på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se).

