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SKOLFS 2009:8
Utkom från trycket 
den 4 februari 2009

Skolverkets föreskrifter  
om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan 
läsåret 2009/2010; 

beslutade den 8 december 2008.

Med stöd av 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194)1, 1 a kap. 
6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor2 och 1 § förordningen 
(1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det of-
fentliga skolväsendet m.m. föreskriver Skolverket följande.

Allmänna bestämmelser
1 § Rektorn ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens 
genomförande och hantering tillämpas.

2 §  Bestämmelser om sekretess för prov finns i 4 kap. 3 § sekretesslagen 
(1980:100). 

3 § Skolhuvudmannen ansvarar för att insändning sker av det material, de 
resultat och de uppgifter som efterfrågas av Skolverket och de institutioner 
som på uppdrag av Skolverket utvecklar och konstruerar proven. 

Ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 3
4 § Ett nationellt ämnesprov i årskurs 3 består av delprov.

5 § Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under perioden den 15 mars 
till den 21 maj 2010.  Samtliga delprov ska vara genomförda senast den 
21 maj 2010.

6 § Skolverket planerar att återanvända ämnesproven i årskurs 3 till och 
med den 30 juni 2013. 

1  Enligt lydelse 2008:845.
2  Enligt lydelse 2008:848.
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Ämnesprov i engelska, svenska, svenska som andraspråk och 
matematik i årskurs 5
7 § Ett nationellt ämnesprov i årskurs 5 består av delprov.

8 § Ämnesproven i årskurs 5 ska genomföras under perioden den 1 febru-
ari till den 21 maj 2010. Samtliga delprov ska vara genomförda senast den 
21 maj 2010.

9 § Skolverket planerar att återanvända ämnesproven i årskurs 5 till och 
med den 30 juni 2012. 

Ämnesprov i engelska, svenska, svenska som andraspråk och 
matematik samt biologi, fysik eller kemi i årskurs 9
10 § Ett nationellt ämnesprov i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara 
tidsbundna eller icke tidsbundna.

11 § Skolan ska genomföra det ämnesprov i biologi, fysik eller kemi som 
Skolverket tilldelar.

12 § Skolverket fastställer följande provdatum för ämnesprovens tidsbund-
na delar läsåret 2009/2010.

Ämne Delprov Vecka Provdatum
Svenska, svenska som 
andraspråk

A
C

6
6

Ti
To

 9 februari
11 februari

2010
2010

Engelska B 
C

11
12

Ti
On

16 mars
24 mars

2010
2010

Matematik B
C

15
16

Fr
To

16 april
22 april       

2010
2010

Biologi/fysik/kemi A
B

18
18–20

On
On

 5 maj         
 5 maj–Fr 21 maj

2010
2010

13 § I biologi, fysik och kemi ska delprov A genomföras före delprov B. 

14 §  Om det finns särskilda skäl  får  rektorn besluta om annat provdatum 
efter det datum som anges i 12 §. 

15 § Skolverket planerar att återanvända ämnesproven fram till datum en-
ligt följande.

Ämne Datum
Svenska, svenska som andraspråk 30 juni 2010    
Engelska, biologi, fysik, kemi och matematik 30 juni 20163

3 Om annat inte framgår av respektive prov eller provdel
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Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna 

enligt uppgift på dem utkom från trycket. 

På Skolverkets vägnar

PER THULLBERG
 Anna Lena Larsson

3 Om annat inte framgår av respektive prov eller provdel




