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VÄLKOMMEN MED! 
VI UTVECKLAR BEDÖMNING TILLSAMMANS

Fyll i deltagarlistan innan vi startar https://bit.ly/3zKPWSk

Workshop 1: Mångsidig bedömning

Kl 12.15-12.45 Föreläsning av Mia Skog via Zoom: Vad innebär en mångsidig bedömning? 

12.45-13.30 Gruppdiskussioner på skolan mha material under denna länk: 
https://bit.ly/3QmdDXK. Rektorn delar in lärarna i diskussionsgrupper. Skriv upp era frågor 
som uppstår under era diskussioner i denna Padlet: 
https://padlet.com/Fortbildningsteamet/mangsidigbedomning090822

13.30-13.45 Q&A via Zoom
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SAMSYN PÅ BEDÖMNING-
EN GEMENSAM BEDÖMNINGSKULTUR

”Skolorna ska ha enhetliga principer och 
förfaringssätt för bedömningen som blir 
konkreta i skolans bedömningskultur.”
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CHECKLISTA 
FÖR SKOLANS BEDÖMNINGSKULTUR

Grundbegreppen kring bedömning ska förstås ungefär på samma sätt.

Förståelse av bedömningens roll och syften ur lärarens och elevernas perspektiv

Målens betydelse för bedömning

Förståelse av kopplingen mellan bedömnings- och undervisningsmetoderna

Förståelse av hur bedömning kan genomföras vid rätt tidpunkt
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LÄRARENS
BEDÖMNINGSKOMPETENS
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DET FINNS INTE BRA ELLER DÅLIGA 
BEDÖMNINGSMETODER...

VAD INNEBÄR EN HÅLLBAR 
BEDÖMNINGSKULTUR?

HUR PÅVERKAR SKOLANS 
BEDÖMNINGSKULTUR ELEVERNAS 

KONTINUERLIGA LÄRANDE?
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VAD HAR EFFEKT?

Samsyn- Teacher efficacy- (1,57)

Självvärdering- Student Expectations (1,44)

Formativ bedömning- (0,9)
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https://visible-learning.org/2018/03/collective-teacher-efficacy-

hattie/
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Summativ bedömning:

Meddelande på Wilma:  20 / 25 rätt i provet, 

kap 4 

Formativ bedömning:

Meddelande på lärplattform /Wilma: 

20/ 25 är rätt i provet. 

Under nästa lektion jobbar ni tillsammans med 

din lärgrupp och hjälps åt med att rätta felen. 

Lämna in en ny version av provet senast 

10.12-21.
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ARBETE

KUN-
SKAPER

VITSORD

FÄRDIG-
HETER

Omgivningslära  åk 3-6

M15 vägleda eleven att undersöka

naturen, identifiera organismer och

livsmiljöer, tänka ekologiskt samt

hjälpa eleven att förstå människans

uppbyggnad, livsfunktioner och

utveckling

K1

Fysik åk 7-9

M6 Eleven arbetar på 

ett säkert och 

konsekvent sätt 

K2, K5

Finska åk 3-6

M7 ordna tillfällen där eleven 

med hjälp av olika medier får 

träna muntlig och skriftlig 

kommunikation

K2, K4, K5, K7



KONSTRUKTIV LÄNKNING- LÄRARENS HANTVERK

Summativ
Summativ bedömning dvs prov på kunnande som länkar till läroplansmål (VERBET)

Formativ
Planera in formativa kontrollstationer, lärandematriser?

Undervisning
Planera undervisning som länkar till och krävs för att nå läroplansmålen. 

Verb
Vilken elevaktivitet är det frågan om? (Vilket VERB?) (Kratwohl & Andersson)

Kompetens
Vilken/vilka kompetens skall läras ? Progression? 

Innehåll
Vilket innehåll skall kopplas till detta mål denna gång? Differentiering?

Mål
Vilken typ av mål i LP14 (arbete, färdigheter eller kunskap) 



KONSTRUKTIV LÄNKNING-
Stämmer mål, undervisning och bedömning ihop, är de länkade?

Läroplansmål 

(arbetsmål, 

färdighetsmål, 

kunskapsmål)

Elevaktivitet (verb) Undervisning som 

eleven behöver för 

att kunna nå målet

Hur kan jag stöda 

eleven och

undervisa formativt? 

Vilken återkoppling 

skall eleven få? 

Formativa 

kontrollstationer?

Vilket prov på kunnande skall 

dokumenteras (verb) summativt? 

Skriftliga prov (stängda/korta 

frågor, essä) praktisk prov eller 

muntliga prov på kunnande

Tids-

åtgång

Exempel M9, 

Biologi

Odla växter 

experimentellt 

(Vitsord 5: deltar,

Vitsord 7 utför under 

handledning och 

berättar

Vitsord 8, utför och 

drar slutsatser

Vitsord 9 planerar 

och utför, 

kontrollerar 

tillförlitlighet och 

förklarar resultatet 

utgående från 

fenomen)

Vitsord 5: deltar

Vitsord 7: utför 

under handledning 

och berättar

Vitsord 8: utför och 

drar slutsatser

Vitsord 9: planerar 

och utför, 

kontrollerar 

tillförlitlighet och 

förklarar resultatet 

utgående från 

fenomen

Odlingsexperiment:

Undersöka fröns 

groning och tillväxt 

när de vattnas med 

mikrovärmt vatten.

https://www.ingridfranzon.co

m/att-varma-mat-och-vatten-

i-mikron/

Innehåll: 

Designa rättvisa 

försök

Hur rapportera och 

mäta tillväxt och 

groning, 

dokumentation

Produkt: Nyhetsfilm 

2 min

Återkoppling i klass 

på undersökningens

planering, tidsplan, 

ansvarsfördelning

Återkoppling i klass 

på 

resultatpresentation

en

Kamratrespons på 

storyboard, är alla 

delar med?

Nyhetsfilm 2 min

Berätta om försöket, förklara 

resultat och fenomen som 

undersökts, jämför med 

resultatet som Ingrid Franzons 

publicerat på sin blogg.

8

lektioner

https://www.ingridfranzon.com/att-varma-mat-och-vatten-i-mikron/


BEDÖMNINGENS ALLMÄNNA PRINCIPER

Bedömningen är jämlik

Bedömningen förutsätter öppenhet, samarbete och delaktighet

Bedömningen är systematisk och ändamålsenlig  

Bedömningen är mångsidig

Bedömningen grundar sig på mål och kunskapskrav

Bedömningen beaktar elevens ålder och förutsättningar
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MÅNGSIDIG BEDÖMNING

”Elevernas lärande, kunnande, arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt. Den 
mångsidiga bedömningen ska grunda sig på prov på kunnande som samlats in på olika 
sätt. Läraren ska välja förfaringssätten för bedömningen så att de är ändamålsenliga med 
tanke på bedömningens syften och målen för läroämnet. Eleven ska ha möjligheter att på 
olika sätt som är ändamålsenliga med tanke på målen visa vad hen kan och har lärt sig. I 
valet av bedömningsmetoder ska man beakta att det med endast en bedömningsmetod 

inte är möjligt att bedöma hur eleven uppnått samtliga mål som ställts upp för 
läroämnena. 

Lagen om grundläggande utbildning 22 § 1 mom. ”
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MÅNGSIDIG BEDÖMNING

14

VAD?

Kunskap (produkt, 
resultat, kompetens)

Färdighet (användning 
av matematiska 

metoder, tillämpnings-
och informations-

sökningsfärdigheter)
Arbete (grupparbets-

färdigheter)
Inlärningsprocess

Framsteg

VARFÖR?

Motivering, definiering 
av kompetensnivå, 

uppmuntran, 
vägledning, snabb 

respons, korrigering av 
fel, val av riktning, 

uppsättning av följande 
mål…

HUR?

Självvärdering 
kamratrespons muntlig 
/ skriftlig återkoppling, 

gruppbedömning, 
portfolio, individuella 

prov, prov med 
anteckningar, föredrag, 

paruppgift, 
gruppdiskussion kring 

ett färdigt tema, 
presentation…

VEM?

Eleven själv, läraren, en 
medelev, gruppen, flera 

lärare… 

NÄR?

Fortlöpande under en 
studiehelhet, i början, 
innan studiehelheten 
inletts, halvvägs, när 

studiehelheten 
avslutas, efter 

studiehelheten eller 
studierna …

I VILKEN FORM?

Elektroniskt, muntligt, 
skriftligt, med bilder 

eller figurer

HUR ÄR ELEVEN ELLER
STUDERANDEN

DELAKTIG
I BEDÖMNINGEN?

Kamrat, partner, den som 
genomför bedömningen, 
den som sätter upp mål, 
den som väljer ut metod 

eller tidpunkt för 
bedömning osv.

Najat Ouakrim-Soivio (PeD, FL)  najat@arviointi.fi  www.arviointi.fi 10.8.2022



DISKUSSION SKOLVIS
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Hur mångsidig är bedömningen för tillfället i er skola?

Hur synlig är den mångsidiga bedömningen?

Är vårdnadshavarna väl insatta i skolans mångsidiga bedömningskultur? 



MÅNGSIDIG BEDÖMNING-
BEDÖMNINGSBINGO

10/08/2022Presentation Name / Firstname Lastname 16

• Betygssättning

• Utvärdering eller bedömning

• Diagnostisk 

• Lärt sig annanstans

• Vårdnadshavaren

• Gruppbedömning



VÄLKOMMEN MED! 
VI UTVECKLAR BEDÖMNING TILLSAMMANS

Fyll i deltagarlistan innan vi startar https://bit.ly/3zKPWSk

Workshop 2: Arbete eller uppförande

Kl 14.15-14.45 Föreläsning av Mia Skog via Zoom: Bedömning av elevens arbete och 
uppförande.

Kl 14.45 -15.30 Gruppdiskussioner på skolan med hjälp av materialet under denna länk: 
https://learningapps.org/watch?v=pe0v62h4522 Rektorn delar in lärarna i 
diskussionsgrupper. Skriv upp era frågor som uppstår under era diskussioner i denna 
Padlet: https://padlet.com/Fortbildningsteamet/arbeteochuppforande090822

Kl 15.30-15.45 Q&A via Zoom
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CENTRAL BEGREPP

18

BEDÖMNING: Begreppet innefattar alla de handlingar som ligger till grund för värderande slutsatser samt 

jämförelser som görs mellan målsättningar och uppnådda resultat.

BETYGSÄTTNING: Bedömningsarbete vars syfte är att ge vitsord.

BEDÖMNING AV FRAMSTEG: Kvalitativt och beskrivande, verbalt, dvs. muntligt eller skriftligt

MÅNGSIDIG BEDÖMNING: I flera omgångar, på flera olika sätt

+ med ändamålsenliga bedömningsmetoder

RESPONS: Är inte en synonym till bedömning. Bedömning är en förutsättning för och sker innan någon 

återkoppling kan ges eller fås.

KONSTRUKTIV RESPONS: Består av fakta och beskrivningar, inte av åsikter. Riktas mot prestationer 

(målsättningar) inte personer.



FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING AV LÄRANDE
OCH KUNNANDE
(LP14 )
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ARBETE

KUN-
SKAPER

VITSORD

FÄRDIG-
HETER

• Lagen om grundläggande 
utbildning (628 / 1998) § 22

• Elevernas arbete, lärande och 
kompetensutveckling ska 
bedömas mångsidigt.
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BEDÖMNING AV ARBETE (KAP 6.4) OCH BEDÖMNING AV UPPFÖRANDE (KAP 
6.5 OCH  KAP 6.13)

2011.8.2022

Tas i beaktande i läroämne vid bedömning av 
lärande och kunnande

Arbeta självständigt och i grupp, att planera 
och utvärdera sitt eget arbete, att agera 

ansvarsfullt och försöka sitt bästa samt att 
agera konstruktivt i kommunikationssituationer

Bedömning av uppförande i relation till de mål som
ställt upp i den lokala läroplanen (kap. 6.5 & 6.13)

KAP 6.5: Bedömningen av uppförandet ska genomföras i 
relation till de mål som ställts upp för uppförande i 
den lokala läroplanen och hur väl eleven uppnått 

dem. Målen som ställts upp för uppförande ska grunda 
sig på skolans verksamhetssätt och ordningsstadga. 

6.13 Bedömningen av uppförande och vilka mål 
bedömningen bygger på

Bedömningen av arbetet grundar sig på målen 
för elevens arbetsfärdigheter som ingår i målen 
för läroämnena som fastställts i grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 
och som preciserats årskursvis i den lokala 
läroplanen.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/175433_utarbetande_av_ordningsregler.pdf
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ALLMÄNNA ARBETSFÄRDIGHETER 6.4

2111.8.2022

Obs! TIMAKTIVITET, intresse

eller motivation är inte ett föremål

för bedömning

Eleven:

• Arbetar självständigt och tillsammans med andra 

• Planerar sina studier och sitt arbete

• Kan ta i beaktande den feedback hen får på sitt 
arbete och agerar enligt det 

• Arbetar ansvarsfullt och försöker sitt bästa

• Arbetar i konstruktiv interaktion med andra
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UPPFÖRANDE ENLIGT ORDNINGSREGLER

I elevernas grundläggande rättigheter kan man ingripa endast med stöd av 

lag.

Med hjälp av ordningsreglerna kan man precisera lagstiftningen. 

Reglerna kan gälla de praktiska arrangemangen och ett korrekt uppförande 

och vara nödvändiga för tryggheten och trivseln i skolan. 

Ordningsreglerna får inte avvika från tvingande bestämmelser i lagstiftningen.

Ordningsreglerna kan också innehålla rekommendationer, men då ska de 

utformas så att eleverna förstår att det är frågan om rekommendationer och 

inte tvingande bestämmelser.
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EXEMPEL PÅ
MÅL FÖR
UPPFÖRANDE (KAPITEL 6.5)
Eleven

• tar med sitt uppförande hänsyn till andra

• följer skolans ordningsregler och klassens regler

• respekterar sig själv och andra

• tar hänsyn till sin omgivning

• uppför sig sakligt och väl och på ett sätt som situationen kräver.

2311.8.2022

Arbetsro är en del av uppförande i vissa skolor. Finns det risk att elevens förmåga att ge 

arbetsro bedöms inom elevens arbete i ämnet? Blir det dubbelbestraffning??
Najat Ouakrim-Soivio (PeD, FL)  najat@arviointi.fi  www.arviointi.fi
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Åk 1-2

Mål för undervisningen

Åk 3-6

Mål för undervisningen

Åk 7-9

Mål för lärande

Finska:

Färdigheter för språkstudier:

3. Eleven lär sig samarbeta och

fungera i grupp med andra.

Modersmål:

Att kommunicera:

M1 handleda eleven i förmågan att

uttrycka sin åsikt och delta konstruktivt i

olika kommunikationssituationer

Engelska

M4

Eleven lär sig att ställa upp mål för

sina språkstudier och att reflektera

över sin lärprocess självständigt och i

samarbete med andra.

Eleven lär sig att använda olika sätt

för att lära sig språk och att hitta

de mest effektiva för hens eget

lärande. Eleven lär sig olika

sätt att delta uppbyggande i

kommunikation. 

Gymnastik

Social funktionsförmåga:

M8 stödja samarbetsfärdigheterna,

t.ex. att följa gemensamt

överenskomna regler genom att

vägleda eleven att ta ansvar för att

gemensamma spel och lekar lyckas

Livsåskådning:

M7 vägleda eleven att planera och

utvärdera sitt eget lärande i

livsåskådning

Matematik

M2 Eleven påbörjar arbetet, håller i

gång det och bedömer när

arbetet blivit slutfört. Eleven

deltar på eget initiativ i gruppens

arbete.

Omgivningslära

M2 uppmuntra eleven att glädjas över

sitt lärande i omgivningsläran, de

egna kunskaperna och nya

utmaningar samt att öva sig att

arbeta långsiktigt

Slöjd

M5 uppmuntra eleven att arbeta

långsiktigt, ansvarsfullt och med

hänsyn till trygghet och säkerhet samt

att lära eleven att välja och använda

ändamålsenliga redskap

K3, K6

Musik

M1 Eleven lär sig att

medverka i

musikaliska

gemenskaper.
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HUR BEDÖMA OCH HANDLEDA ARBETE, 
ANVÄNDA LÄRANDEMATRISER?

• tar sin utgångspunkt i studerande och målen i LP14

• uttrycker vägen till målet

• vad eleven ska göra i konkreta handlingar

• med ett begripligt språk så att eleven kan förstå vad de förväntas lära sig

• visar överskådligt progressionen i lärandet

• ger en visuell bild av att kunskap är något som alla ständigt utvecklar

• används hela tiden i klassrummet av både lärare och elever
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Självständigt arbete Behöver oftast steg för steg 

handledning vid självständigt 

arbete

Behöver hjälp att komma 

igång och ibland stöd för att 

kunna avsluta arbetet

Kommer igång med arbetet 

självständigt och slutför det 

huvudsakligen med hjälp av 

skriftliga instruktioner

Ansträngning gör det som läraren säger att 

jag måste göra, även gånger 

när det känns motigt.

jobbar oftast noggrant tills jag 

själv är nöjd med resultatet. 

Jag är oftast beredd att 

anstränga mig då jag får 

förslag på förbättringar. Jag 

jobbar uthålligt även då 

arbetet inte känns “så roligt”.

jobbar noggrant. Jag 

använder egna och andras 

förslag (lärar- eller 

kamratrespons) 

till förbättringar och vid 

behov extra ansträngningar 

för att nå “mitt bästa 

resultat”. Jag jobbar 

uthålligt utan att klaga, även 

då arbetet inte känns “så 

roligt”.

Arbetsro Behöver personlig 

handledning för att kunna ge 

arbetsro i klassrummet

Behöver ibland hjälp av en 

vuxen för att kunna 

koncentrera mig och för att 

kunna ge arbetsro i 

klassrummet

Respekterar så gott som 

alltid klasskamraternas 

arbetsro

Ansvar Behöver personlig 

handledning och stöd för att 

ha läxorna gjorda och material 

med till lektion

Behöver delvis personlig 

handledning och stöd för att 

ha läxorna gjorda och 

material med till lektion

Tar själv ansvar för att läxor 

och material är med till 

lektion
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