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Kopieringsunderlag 6: Inskickningsblankett

Vilka elevlösningar ska skickas in?
För elever som följer kursplanen i svenska ska avidentifierat material skickas in 
för dem som är födda den 15 mars och 15 oktober. 

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk ska avidentifierat 
material skickas in för dem som är födda den 15 mars, 15 april, 15 september 
och 15 oktober. 

Gör så här:
 − Kopiera detta blad och fyll i ett exemplar för varje elev vars resultat ska 

skickas in. 

 − Sätt ihop bladet med elevens kopierade lösningar och kopieringsunderlagen 
från detta häfte. Använd gem. 

 − Skicka materialet senast den 18 juni 2019 till Åk3, Inst. för nordiska 
språk,  Uppsala  universitet, Box 527, 751 20 Uppsala. Allt material ska 
vara avidentifierat.

Uppgifter om eleven:

Åk3 
Institutionen för nordiska språk 
Uppsala universitet 
Box 527 
751 20 Uppsala

Ange om eleven nått 
(N) eller ej nått (EN) 
kravnivån för delprovet. 

N/EN N/EN

Delprov A Delprov E

Delprov B Delprov F

Delprov C Delprov G

Delprov D Delprov H

Skola

Kommun

Övriga uppgifter som kan vara relevanta

flicka pojke

svenska sv. som andraspråk

Följer kursplanen i:

1903 –

A

B

C

D/E

F/G

H

BE

ES

S
Ifylls av provgruppen

Avidentifierat provmaterial att skicka in per elev:

Kopia av ”Elevens självbedömning – Jag talar, läser 
och skriver” OBS! I färg.

Kopia av ”Bedömningsformulär delprov A”

Kopia av bedömt elevhäfte Delprov B Svarshäfte

Kopia av bedömt elevhäfte Delprov C Svarshäfte

Kopia av ”Bedömningsformulär delprov D och E”

Kopior av elevens två skrivuppgifter

Kopia av ”Bedömningsformulär delprov F, G och H”

Kopia av ”Formulär för sammanställning av elev
resultat”

Ifylld ”Inskickningsblankett” 

Observera att provgruppen vid 

Inst. för nordiska språk endast 

arbetar med svenskproven. 

Nationella prov i matematik 
ska skickas till den adress 
som står angiven i det provets 
material.
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