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Tillfälliga lokala riktlinjer för genomförande av bedömningsstöd och Nationella 

prov vt – 21 i Halmstads kommuns skolor 
 

För att likvärdigt förhålla oss till de nationella beslut som fattats angående genomförande av Skolverkets 

bedömningsstöd och Nationella prov har denna riktlinje tagits fram. 

Nationellt beslut:  

Skolverket har fattat ett beslut att ställa in alla nationella prov samt bedömningsstöd i grundskolan under 

perioden 1 januari – 21 till den 30 juni – 21. Detta gäller bedömningsstödet i åk 1 samt de nationella proven i 

åk 6 och åk 9 för grundskolan. OBS! Beslutet gäller ej de nationella proven i åk 3.   

Orsak till beslut:  

- skolan behöver goda förutsättningar att planera sin verksamhet under rådande omständigheter 

- skolan är just nu hårt ansträngd och måste planera sin verksamhet från dag till dag   

- de nationella proven riskerar under rådande omständigheter utgöra en alltför stor belastning på 

skolorganisationen  

- när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger de ett sämre stöd för likvärdig 

bedömning 

- nationella prov kan medföra att skolor behöver samla större grupper av elever i en och samma lokal 

vilket kan öka risken för smittspridning 

Bedömning och betygssättning:  

Skolverket betonar att skolorna nu ska ha fokus på planering, genomförande av undervisning och uppföljning. 

Vid betygssättningen utvärderar den betygssättande läraren allsidigt all information om elevens kunskaper i 

förhållande till kunskapskraven i ämnet. I de ämnen som har ett nationellt prov ingår i normala fall ett resultat 

från detta som ett betydelsefullt underlag bland många andra. Om ett sådant underlag saknas den här våren - 

21 avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt 

vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven. För att underlätta uppföljning och bedömning 

av kunskaper samt betygssättning kommer Skolverket erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd och, i 

möjligaste mån, prov som inte redan är frisläppta. Dessa är frivilliga för skolor att använda och läraren få 

använda dem på det sätt som anses lämpligast. Elever och lärare kommer få mer tid till undervisning. Det 

kommer även lätta lärares arbetsbörda.  

Bedömningsstöd åk 1 

Varför är bedömningsstödet i årskurs 1 inte längre obligatoriskt under vårterminen - 21? 

- för att underlätta för skolorna bedömer Skolverket att det är lämpligt att undanta skyldigheten att 

använda bedömningsstödet i årskurs 1 under vårterminen - 21 

Bedömningsstödet i årskurs 1  

- ingår som en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser genom att vara underlag för särskild 

bedömning av en elevs kunskapsutveckling (3 kap. skollagen)  

- bedömningsstödet är frivilligt för skolan att använda under vt – 21 

- resultatet ska ej rapporteras in till BUF 
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Skolverket bedömer dock att det tillfälliga upphörandet av obligatoriet med bedömningsstöd på vårterminen 

2021 inte inverkar negativt på elevers rätt till stöd. Eftersom bedömningsstöden har genomförts obligatoriskt 

under höstterminen har en sådan bedömning nyligen gjorts. Samtidigt kan skolan välja att genomföra 

bedömningsstöden i sin helhet/till viss del och/eller tillsammans med hela/delar av elevgruppen med syfte att 

följa upp och kvalitetssäkra elevers lärande och kunskapsutveckling. 

Bedömningsstöd åk 2 (BUF) 

Varför är bedömningsstödet i årskurs 2 inte längre obligatoriskt under vårterminen - 21? 

- för att underlätta för skolorna bedömer BUF att det är lämpligt att undanta skyldigheten att använda 

bedömningsstödet i årskurs 2 under vårterminen - 21 

Bedömningsstödet i årskurs 2 

- ingår som en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser genom att vara underlag för särskild 

bedömning av en elevs kunskapsutveckling 

- bedömningsstödet är frivilligt för skolan att använda under vt – 21 

- resultatet ska ej rapporteras in till BUF 

BUF bedömer dock att det tillfälliga upphörandet av obligatoriet med bedömningsstöd på vårterminen 2021 

inte inverkar negativt på elevers rätt till stöd. Eftersom bedömningsstöden har genomförts obligatoriskt under 

höstterminen har en sådan bedömning nyligen gjorts. Samtidigt kan skolan välja att genomföra 

bedömningsstöden i sin helhet/till viss del och/eller tillsammans med hela/delar av elevgruppen med syfte att 

följa upp och kvalitetssäkra elevers lärande och kunskapsutveckling. 

Nationella prov åk 3 

Varför ska de nationella proven i årskurs 3 genomföras? 

- ingår som en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser genom att vara underlag för särskild 

bedömning av en elevs kunskapsutveckling (3 kap. skollagen) 

- för att motverka risken att elevers behov av tidiga stödinsatser förbises ska de nationella proven i 

årskurs 3 genomföras under vårterminen 2021.  

De nationella proven i åk 3 

- genomförs under en längre period (tio veckor)  

- genomförs som en del av ordinarie undervisning 

- resultatet rapporteras in till BUF  

- resultaten samlas inte in på nationell nivå under vårterminen -21 

- är, enligt garantin för tidiga stödinsatser (3 kap. skollagen), del av den uppföljning av det stöd som 

eleven har fått, som i slutet av lågstadiet ska göras 

- resultatet av uppföljningen ska överföras till läraren som ska ansvara för eleven i årskurs 4. En kopia 

av sammanställningen av elevresultat som ingår i de nationella proven i årskurs 3 kan med fördel också 

lämnas till undervisande lärare i årskurs 4. 

Nationella prov åk 6 och 9 

Skolverket har beslutat att de nationella proven ställs in vårterminen - 21.  

Det innebär att:  

- inga prov kan senareläggas till efter den 1 januari - 21.  
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- inga prov kommer prov skickas ut till skolorna  

- ersättningsprovet kan inte användas istället för de inställda nationella proven. 
Ersättningsprovet är framtaget för att användas endast i det fall det står klart att innehållet i ett prov som ska 

genomföras har blivit känt i förväg 

- skolorna kan inte genomföra proven vid ett senare tillfälle då ett sådant genomförande vid olika 

tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever före 

provtillfället. Provet kan då inte längre uppfylla sitt syfte och riskerar istället att bli ytterligare en 

belastning för skolorganisationen, lärarna och eleverna 

Källa: 20 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov. 

Redan genomförda muntliga prov:  

- är fortfarande ett underlag läraren beaktar vid sin allsidiga utvärdering av sitt underlag inför 

betygssättning 

- ska endast särskilt beaktas om provet har genomförts i sin helhet och genererat ett 

provbetyg 

- ska ej rapporteras in nationellt (till SCB) 

 

Källor:  

Vårens nationella prov ställs in - Regeringen.se 

Nationella proven vårterminen 2021 - Skolverket 

 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/varens-nationella-prov-stalls-in/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nationella-proven-varterminen-2021

