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1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal
Bedömningsportalen fungerar bäst på en dator. Smarta telefoner och surfplattor fungerar, men
är inte fullt kompatibla med portalens funktioner.
Bedömningsportalen har ett eget inloggningssystem där du som lärare har en personlig
inloggning till den lösenordsskyddade delen av portalen. Den öppna delen kommer
du åt utan inloggning. Det är din rektor eller provadminstratören på skolan som kan
tillhandahålla användarnamn och lösenord. Rektorn eller provadministratören gör detta via
behörighetssysstemet E-tjänster.
Bedömningsportalens webbadress är: bp.skolverket.se
1. Du loggar in genom att klicka på Logga in högst upp i det högra hörnet.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord som du har fått från din rektor eller
provadministratör. Klicka sedan på Logga in.

3. Väl inloggad så kommer huvudmenyn att ändra färg från gulgrön till lila. Att du är inloggad
syns också genom att ditt namn visas högst upp i det högra hörnet.
4. Välj därefter Bedömningsstöd eller Kartläggningsmaterial i huvudmenyn beroende på vilket
material du är ute efter.
5. Bedömningsstöden sorteras efter skolform.
a. För grundskoleutbildning måste först årskursintervall väljas och därefter ämne.
b. För gymnasial utbildning och vuxenutbildning väljer du först ämne och sedan kurs.
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6. De ämnen som är markerade med en ”bock” är de ämnen du har åtkomst till.
Obs! Vilka ämnen du har tillgång till bestäms av vilka behörigheter rektorn (eller
provadministratören) har tilldelat dig som lärare. I menyn kan du få en överskådlig blick över
vilka ämnen du har tillgång till.

Läraren i det här exemplet har inte tillgång till
lösenorsskyddat material i ämnet teknik.

7. För att ta del av information om de material som finns i ämnet väljer du fliken Information.
Bedömningsstöden ligger under flikarna Enskilda uppgifter, Prov & Material med flera uppgifter”
eller Övrigt bedömningsstöd. Det ser olika ut beroende på vilket ämne du har valt och vilka
material som finns i just det ämnet.
I franska, årskurs 3-6
finns prov och material
med flera uppgifter.

8. Bedömningsstöden är antingen fritt tillgängliga eller lösenordsskyddade. När du är inloggad
i bedömningsportalen ser du allt material, även sådant som inte är lösenordsskyddat.

Att det är lösenordsskyddat markeras
med ett hänglås. Detta betyder
ofta att materialet är skyddat av
provsekretess.
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2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov &
material med flera uppgifter
1. Klicka på uppgiftens eller provets namn i listan som du finner under flikarna Enskilda
uppgifter eller Prov & material med flera uppgifter.
2. Under rubriken Bedömningsmaterial visas tre olika typer av material.
Lärarmaterial
Här finns lärarinformation och
bedömningsanvisningar. Filerna är oftast i
pdf-format och öppnas i webbläsaren då du
klickar på dem. Det kan även finnas ljudfiler
eller filmer med till exempel elevlösningar.
Elevmaterial
Här hittar du elevmaterialet, uppgiften eller
provet. Filen är oftast i pdf-format och öppnas i webbläsaren då du klickar på den.
Tillhörande material
Material som tillhör uppgiften eller provet. Filen/filerna är oftast i pdf-format men det kan
också vara ljudfiler (i mp3-format) eller filmfiler (i t.ex. mp4-format).
För att komma tillbaka till listan med enskilda uppgifter eller prov klickar du på Tillbaka.
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3. Logga ut
Kom ihåg att alltid logga ut från bedömningsportalen. Du loggar ut genom att klicka
på knappen som finns längst upp i det högra hörnet. När du har loggat ut kommer
bedömningsportalens färger att ändras tillbaka till den gulgröna färgtonen som visar att du är i
portalens öppna del.

4. Support
Om du har frågor om bedömningsportalen ska du i första hand höra av dig till vår support.
Tekniska frågor om bedömningsportalen besvaras enbart av vår support.
E-postadress till supporten: e-tjanster@skolverket.se
Om du har frågor om det material som finns i bedömningsportalen kan du även höra av dig
till vår upplysningstjänst. Telefonnummer till upplysningstjänsten: 08 - 527 332 00.
Upplysningstjänsten svarar på dina frågor på vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00, och
tisdagar och torsdagar även klockan 13.00 - 15.00

5. Reviderat
Reviderat den 29 september 2016.

6. Vanliga frågor och svar
På vår webbplats finns svar på flera vanliga frågor om bedömningsportalen.
GÅ TILL FRÅGOR OCH SVAR
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