”Så man nu sen vet
hur det går”
Bedömning av lärande och
kunnande inom den grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen
SAMMANFATTNINGAR 7:2019

”Bedömningen kunde kanske vara lite
mångsidigare än bara prov och provresultat”
(flicka i årskurs 6)

”Bedömningen är förstås viktig, men måtten
för bedömningen kunde vara tydligare och
humanare. Att inte månaders jobb under
lektionerna och hemma faller för att man
råkade sova dåligt natten före provet och
fick ett dåligt vitsord.”
(pojke i årskurs 9)
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Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde 2017–2019 en utvärdering
av bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen. I den här sammanfattningen presenteras resultaten av utvärderingen i form av utvecklingsrekommendationer och resultat som rekommendationerna bygger på.
Utvärderingen är den första omfattande kartläggningen av bedömningen av lärandet
och kunnandet i den finländska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
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”En lyckad bedömning leder den studerande på
lärstigen och hjälper hen att ställa upp mål enligt
de egna styrkorna.”
(En styrka med bedömningen som framgick i en
SWOT-diskussion)
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Genomförande av
utvärderingen
Utvärderingen genomfördes av en sakkunniggrupp med mångsidig
expertis inom bedömning och utvärdering.
Den huvudsakliga informationen för utvärderingen samlades in genom
ett sampel från olika grundskolor och gymnasier. Enkäterna besvarades
av rektorer, lärare, elever/studerande och vårdnadshavare.
För att komplettera enkätmaterialet insamlades uppgifter om de
bedömningsspecifika delarna i de lokala läroplanerna av utbildnings
anordnarna. Anteckningar från smågruppsdiskussionerna i samspel
skolorna och -läroanstalterna samlades också in.
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I UTVÄRDERINGEN DELTOG
I samplet:

289 skolor eller läroanstalter (därav 45 svenskspråkiga)

Enkäterna besvarades av:

220

276
utbildningsanordnare
svarade på enkäten om de

1709

175
skolor och läroanstalter
returnerade anteckningar

rektorer (därav 31 från
svenskspråkiga skolor
eller läroanstalter)

lokala läroplanerna

lärare (därav 205 från
svenskspråkiga skolor
eller läroanstalter)

från rektorernas och lärarnas
smågruppsdiskussioner
(SWOT-analysen)

5001

elever/studerande (därav
574 från svenskspråkiga
skolor eller läroanstalter)

1282

vårdnadshavare (därav
186 som hade sitt barn
i en svenskspråkig
skola eller läroanstalt)
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Sampelskolorna och läro
anstalterna representerar alla
•

regioner i Finland
(förutom Åland)

•

kommuntyper

•

språkgrupper

•

typer av skolor och
läroanstalter

”Bedömningen varierar
jättemycket mellan
olika lärare och det
känns märkligt.”
(flicka i årskurs 9)

”Lärarna borde
uppmuntra oss
studerande mera
för att hålla upp vår
motivation.”
(andraårsstuderande flicka
på gymnasiet)
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Utvärderingsfrågorna
Utvärderingsresultaten och utvecklingsrekommen
dationerna beskrivs via tre huvudfrågor:

1
2

Vad kännetecknar bedömningspraxisen inom
grundläggande utbildning och gymnasieutbildning?
Vilken bedömningskompetens har rektorer, lärare
och elever/studerande inom grundläggande
utbildning och gymnasieutbildning?

3

Vad kännetecknar bedömningskulturen
inom den grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen?
Då utvecklingsrekommendationerna formulerats
har följande kriterier använts:

1
2
3

Främjandet av lärprocessen
Rättvisan och enhetligheten i bedömningen
Delaktigheten i utvecklingen av bedömningen
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Rekommendationer för bedömningspraxis
och utvärderingsresultat som
rekommendationerna bygger på
Utvecklingsrekommendation

1

Lärarna borde göra bedömningsmetoderna mångsidigare så att de ökar transparensen i
lärprocessen, gör det möjligt att påvisa kunskaper på olika sätt och stärker studiemotiva
tionen.

○○ En enskild bedömningsmetod har ofta en begränsad förmåga att bedöma alla mål

som ställts upp för lärandet. Därför behövs utöver bedömning som grundar sig på
individcentrerade prov, också mera varierande och interaktiva bedömningsmetoder.

○○ Lärprocessen har ett tydligt samband med lärresultaten. Därför lönar det sig att

fästa mer vikt vid principerna och metoderna för formativ bedömning som stödjer
lärandet.

○○ Handledning och respons som identifierar elevernas/studerandenas styrkor behövs
mer än i nuläget. Då kan bedömningen också svara mot de individuella behoven
hos elever/studerande som behöver stöd med lärandet och upprätthålla deras
studiemotivation.

○○ Eftersom handledningens och responsens genomslagskraft bottnar i en

interaktiv process, är det viktigt att eleverna/studerandena är delaktiga då
bedömningsmetoderna planeras och bedömningsinformationen utnyttjas.

○○ Att göra bedömningsmetoderna mångsidigare ligger inte bara på lärarnas, utan på
hela skolgemenskapens ansvar.
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Enligt resultaten använde lärarna vanligtvis individuella prov för bedöm
ningen.
Interaktiva bedömningsmetoder eller prestationer som baserar sig på
skriftliga alster användes klart mer sällan än prov.
Eleverna/de studerande och vårdnadshavarna önskade mångsidigare möj
ligheter att påvisa kunskaperna och färdigheterna, längre tidsperioder, lek
tionsaktivitet och den studerandes strävanden.

studerande
i årskurs 2
i gymnasiet
(n = 952)

13 %

elever i årskurs 9
(n = 1959)

21 %

elever i årskurs 6
(n = 1876)
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kan inte säga

70 %

80 %

90 %

100 %

av samma åsikt

Elevernas/De studerandes svar på påståendet ”Läraren har använt de
bedömningsmetoder som vi önskat” (n = 4 841).
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Utvecklingsrekommendation

2

Lärarna borde skapa rutiner för en bedömning som grundar sig på målen
och kriterierna för lärandet, och tillsammans med rektorerna delge in
formation om bedömningen till elever, studerande och vårdnadshavare.

○○ Ett måttligt antal exakt formulerade mål och kriterier är en central

förutsättning för en rättvis och enhetlig bedömning av lärprocesser
och lärresultat. Samstämmigheten mellan mål och kriterier ska
säkerställas redan då Utbildningsstyrelsen framställer grunderna för
läroplanen, så att läraren får stöd i sin elevspecifika bedömning.

○○ Bedömningen av lärande, arbetsfärdigheter och mångsidig

kompetens är i nuläget en krävande helhet för lärarna, särskilt när
vitsordet i läroämnet bestäms. För att vitsordsbedömningen ska bli
tydligare och enhetligare, borde grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen och de lokala läroplanerna förtydligas.

○○ Lärarna och eleverna har delvis mycket olika uppfattningar om

grunderna för bedömningen av uppförande. Det är viktigt att
stärka en samstämmighet, eftersom eleverna upplever att det
finns ett samband mellan en rättvis bedömning av uppförande,
skolmotivationen och positiva erfarenheter av bedömning.

○○ När det gäller bedömningspraxis ska man se till att bedömningen

inte fokuserar på elevens/den studerandes personlighet eller
temperament och att bedömningen inte grundar sig på elevernas/
studerandenas inbördes rangordning i en grupp.

○○ En träffande och konsekvent handledning och respons kan tryggas

genom en tillräcklig dokumentering av lärandet och kunnandet.
Dokumenteringen kan engagera eleven/studeranden och samtidigt
ge ökad transparens i bedömningen.
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Enligt lärarna i den grundläggande utbildningen baserade sig vitsorden
i läroämnena mest på kunskaper i ämnet, målen för lärandet, bedöm
ningskriterierna och beskrivningarna av goda kunskaper i läroplanen.
För många elever/studerande och vårdnadshavare hade grunderna för
hur vitsorden för läroämnena och uppförandet bildas förblivit oklara.
De elever/studerande som var minst motiverade av studierna ansåg att
lärarnas bedömning och respons var för krävande, sträng eller negativ.
De upplevde även bedömningssituationerna som mer ångestfyllda än
de övriga eleverna/studerandena.
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Enligt lärarna förtydligar bedömningskriterier principerna för vitsorden
och gör det lättare att skilja en godkänd prestation från en underkänd.
Lärarna upplevde att bedömningskriterierna stödjer en mer individuell
bedömning av elevens/den studerandes färdigheter.
Vitsorden i slutbedömningen bildas genom en otydlig kombination av
genomsnittliga kunskaper, elevens kunskaper vid tidpunkten för slutbe
dömningen och andra faktorer.
I grunderna för bedömningen i olika skolor upptäcktes skillnader som
hade att göra med skolans storlek, lärarnas erfarenhet samt skillnader
mellan de lägre och högre årskurserna inom den grundläggande utbild
ningen.
Av gymnasielärarna var endast drygt en femtedel helt eller delvis av
samma åsikt om att vitsorden beskriver elevens kunskaper vid över
gången från årskurs 9 till gymnasiet.
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Det framfördes önskemål om att utveckla bedömningskriterierna inom
den grundläggande utbildningen så att de är tydligare och bättre än tidi
gare tryggar en rättvis vitsordsbedömning i olika skolor.
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Utvecklingsrekommendation

3

I skolorna och läroanstalterna borde man öka elevernas/studerandenas
möjligheter att förbättra prestationer som bedömts.

○○ Trots att vitsord inte ska vara det enda målet för lärande, ska

eleven/den studerande i regel ha möjlighet att lyckas på bästa
möjliga sätt.

○○ Den nuvarande, oenhetliga praxisen i gymnasier för omtagning

eller höjning främjar inte rättvisan. Även inom den grundläggande
utbildningen behövs en diskussion om möjligheterna att helt eller
delvis ta om svaga prestationer.

○○ Den prestationsångest som eleverna/de studerande upplever

i anslutning till bedömning och i synnerhet till en ensidig
användning av individuella prov kan försämra elevernas/
de studerandenas möjligheter att visa sina kunskaper på
ett mångsidigt och jämlikt sätt. Den mentala press som
engångsprestationer förorsakar kan öka underprestationer och
förhindra att eleven/studerande lär sig något av handledningen
och responsen.

○○ Tillräckligt med tid och tillfällen ska reserveras för att den
som lär sig ska kunna påvisa sina kunskaper, ta till sig av
bedömningsinformation, handledning och respons.
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Det framkom skillnader mellan olika läroämnen och gymnasier beträffande
möjligheterna att ta om kurser eller höja vitsord för godkända kurser.
Även praxis för att höja vitsord för en lärokurs i ett läroämne varierade
mellan olika lärare och rektorer samt mellan olika läroämnen.
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Möjligheterna att höja ett godkänt kursvitsord ur rektorernas, lärarnas
och de studerandes synvinklar.
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Rekommendationer för
bedömningskulturen och
utvärderingsresultat som dessa bygger på
Utvecklingsrekommendation

4

De aktörer som erbjuder grundläggande utbildning och fortbildning, samt ledningen i skolor
och läroanstalter, borde målmedvetet och på lång sikt fästa vikt vid att stärka lärarnas bedöm
ningskompetens och göra den mångsidigare.

○○ Bedömning är en av de effektivaste pedagogiska metoderna för att styra undervisnings-,
studie- och lärprocesserna. Därför är goda bedömningsfärdigheter hos lärarna en central
resurs för pedagogisk utveckling.

○○ Sambandet mellan bedömning och pedagogik blir tydligare om bedömningspraxis utvecklas
inom arbetsgemenskapen i samarbete med elever/de studerande och lärarkolleger. Lärarnas
bedömningskompetens kan också göras mångsidigare genom att man använder sig av
skolornas egna utvecklingsprojekt och lokal, kollegial utbildning.

○○ Lärarnas professionella utveckling förutsätter att lärarna har tillräckliga möjligheter att delta
i olika slag av bedömningsfortbildningar, både nationellt och regionalt. Det är också viktigt
att lärarna blir erbjudna ett tillräckligt stort utbud av fortbildning om bedömning.

○○ Enligt undersökningar som gäller lärarens bedömningskompetens ska läraren “känna till

den centrala begreppsapparaten för bedömning, olika bedömningsmetoder och hur de
utvecklas, bedömningens kvalitetskrav och alternativ till traditionell mätning av lärande,
samt har en förmåga att använda bedömningsresultaten för att utveckla sin undervisning”1.
Den här omfattande helheten ska stärkas i alla skeden av lärarnas professionella utveckling.

1 Atjonen, P. 2017. Arviointiosaamisen kehittäminen yleissivistävän koulun opettajien koulutuksessa – Opetussuunnitelmatarkastelun
virittämiä näkemyksiä. Teoksessa V. Britschgi & J. Rautopuro (toim.) Kriteerit puntarissa. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan
tutkimuksia 74, 152.

18

Rektorerna hade utvecklat sina bedömningskunskaper i högre grad än
lärarna.
Lärarna deltog anmärkningsvärt lite i utbildningar som handlar om bedöm
ning och utvecklade i regel självständigt sina bedömningskunskaper.
Skolornas interna utvecklingsarbete hade en motivationsstärkande effekt
på utvecklingen av bedömningsfärdigheter i praktiken.
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Utvecklande av lärarnas och rektorernas bedömningskompetens 2017.

19

Utvecklingsrekommendation

5

Lärarna borde utveckla elevernas bedömningskompetens i synnerhet
genom att stödja självvärderings- och kamratbedömningskunskaperna
och genom att stärka elevernas delaktighet i processen.

○○ Att eleverna/studerandena lär sig hur man lär sig förutsätter att

de under sina skolår har tillräckligt med handledda övningar i
självvärdering- och kamratbedömning. Möjligheterna för eleverna
att förbereda sig för mångsidig bedömning och framförhållning
stärker elevernas/studerandenas metakognitiva färdigheter.

○○ Ett lyckat bedömningsarbete förutsätter att man ställt upp mål för
lärandet och diskuterar tillsammans med eleverna/studerandena
vad målen innebär.

○○ Att engagera eleverna/studerandena i bedömningen och i besluten
kring bedömningen mer än tidigare, hjälper dem att förbinda sig
till målen för lärandet. Det hjälper dem också att förstå det egna
ansvaret för lärprocesserna och lärresultaten.
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Lärarna ansåg sig rätt väl kunna stödja elevens/den studerandes färdig
heter i att identifiera och utveckla sina egna sätt att lära sig.
Av eleverna/studerandena var endast knappa hälften nöjda med det
stöd de fick av läraren för att sätta upp mål för sitt lärande.

Lärarna

Vårdnadshavarna

Jag hjälper eleven/den studerande att sätta egna
mål
alltid
ofta

42 %

ibland

30 %

sällan
inte alls

6%
1%

Läraren har hjälpt mig att sätta upp mina mål

Läraren hjälper mitt barn att sätta mål för
sitt lärande
helt av samma
åsikt

21 %

Eleverna/Studerandena

delvis av samma
åsikt

44 %

varken av annan
eller samma åsikt

23 %

delvis av annan
åsikt
helt av annan
åsikt

helt av samma åsikt

21 %

11 %

delvis av samma åsikt

35 %

varken av annan eller
samma åsikt

33 %

delvis av annan åsikt

10 %
2%

helt av annan åsikt

Målen inom lärandet
och kunnandet
Tavoitteet
oppimisessa ja osaamisessa

Eleverna/de studerande var dock rätt nöjda med hur läraren hjälpt dem
korrigera fel, lära sig av felen samt utveckla nya sätt att lära sig.
Eleverna/de studerande upplevde sig ha fått knappt med information
om sina styrkor och råd inför hur de borde förbereda sig inför bedöm
ningen, t.ex. för prov.
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Rekommendationer för
bedömningskulturen och
utvärderingsresultat som dessa bygger på
Utvecklingsrekommendation

6

Utbildningsanordnarna borde i de lokala läroplanerna med eftertanke
och på ett heltäckande sätt beskriva den lokala bedömningspraktiken
enligt kraven i grunderna för läroplanen.

○○ För att trygga en rättvis och enhetlig bedömning är det viktigt att

de preciseringar i bedömningsinstruktionerna som delegerats till
lokalnivå beskrivs så att lärarna tydligt förstår syftet och grunderna
bakom bedömningen. Delaktigheten i läroplansarbetet stärker
lärarnas bedömningskompetens och kan stödja samarbetet kring
skolans bedömningspraxis.

○○ Bedömningen skulle förtydligas om målen för lärandet vore

formulerade enligt årskurser i de lokala läroplanerna. Lokala
lösningar i timfördelningen kan ha en förtydligande effekt på
bedömningen.

○○ Det behövs ett systematiskt och engagerande ledarskap i

kommunerna och skolorna för att precisera och konkretisera
bedömningen i grunderna för läroplanen. Den lokala texten kan på
så sätt bli mer betydelsefull i det praktiska bedömningsarbetet.
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De lokala läroplanerna innehöll en hel del brister beträffande de preci
seringar grunderna för läroplanen förutsätter att man borde göra på det
lokala planet. Till exempel saknades grunderna för bedömningen av upp
förande samt preciseringar angående självvärdering i många lokala läro
planer.
I arbetet med läroplanerna hade man involverat betydligt färre elever/stu
derande och vårdnadshavare än lärare och rektorer, även om anvisning
arna i grunderna både för läroplanen för den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen anger att läroplanen ska göras upp i samarbete
med olika parter.
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Utvecklingsrekommendation

7

Det är på rektorernas och lärarnas gemensamma ansvar att främja sko
lornas och läroanstalternas verksamhetskultur så att samarbetet kring
bedömningen stärks kollegialt samt mellan lärarna och eleverna/stude
randena och skolan och hemmen.

○○ En gemensam bedömningsuppfattning förutsätter regelbunden
diskussion mellan rektorer, lärare och elever/studerande om
principer och praxis kring bedömningen.

○○ För att man genuint ska kunna ta ansvar för hur elevernas/

studerandenas färdigheter bedöms är det viktigt att höra eleverna/
studerandena och vårdnadshavarna om hur rättvis, uppmuntrande
och motiverande de upplever att bedömningen är.

○○ En konstruktiv dialog mellan hem och skola förutsätter att man

ger tid och möjligheter för parterna att mötas så att var och en
får tillräcklig information om bedömningen. Dialogen stärker
förståelsen för att skolgemenskapen har ett uppdrag i att vägleda
och ge respons.
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Enligt rektorerna hade man reserverat rätt bra med tid för den gemen
samma bedömningsplaneringen, men lärarna var inte helt av samma åsikt.
Bedömningen planeras sällan kollegialt i skolorna och läroanstalterna.
Lärarna berättade att de rätt sällan diskuterar bedömningen med vård
nadshavarna, och vårdnadshavarna berättade att de oftare diskuterar
bedömningen med sina barn än med läraren.
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Vårdnadshavarnas åsikt om påståendet ”Läraren diskuterar bedömningen med oss vårdnadshavare”.
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Utvecklingsrekommendation
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De lokala aktörerna har som uppgift att genom pedagogiskt ledarskap
skapa en bedömningskultur som uppmuntrar till att pröva olika bedöm
ningspraktiker i skolorna.

○○ Ett pedagogiskt ledarskap som har ett utvecklingsorienterat och
målinriktat grepp uppmuntrar till dialog. Ett sådant ledarskap
utnyttjar också information om bedömningen för att främja
gemenskapen.

○○ Skolans ledning behöver stöd i att välja, leda och genomföra
principer för bedömningen. Det kommunala eller regionala
nätverket med rektorer kan vara en betydande resurs.
Det kollegiala ledarskapet behövs i diskussioner kring
bedömningsarbetets komplexitet. Det är också viktigt att
ledarskapet agerar med sikte på lösningar så att det sker
utveckling kring bedömningen.

○○ Det är viktigt att skolledningen uppskattar lärarnas

bedömningsexpertis och skapar en förtroendeingivande kultur där
det är möjligt att både individuellt och kollegialt diskutera och
utveckla bedömningen.

○○ Ju större skolenheter det är fråga om, desto större insatser krävs

för att skapa en gemensam förståelse för bedömningen och för att
driva arbetet framåt på ett målinriktat sätt.
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Rektorerna ansåg att de uppmuntrade lärarna till mångsidig bedömning
och att de möjliggjorde försök kring bedömningen.
Lärarna var nöjda med det stöd de fick av ledningen men de hade inte
en lika positiv syn på bedömningskulturen som rektorerna.
Även om lärarna var nöjda med det stöd de fick av ledningen för bedöm
ningen önskade de nya och enhetliga bedömningsmetoder, material
och anvisningar samt modeller för god praxis.
I de gemensamma diskussionerna som ordnades i skolorna och läroan
stalterna framkom följande utvecklingsobjekt: behovet av mångsidig,
uppmuntrande och flexibel bedömning, behovet att utveckla princi
perna för bedömningskulturen samt behovet att utveckla samarbete
och gemensam praxis kring bedömningen.
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Observationer om de svenskspråkiga
skolorna och läroanstalterna
Generellt sett fanns det inte stora skillnader i svaren mellan de svensk
språkiga och finskspråkiga skolorna eller läroanstalterna. Då undervis
ningsspråket i skolorna beaktades framgick följande skillnader:

○○ Individuellt utförda prov och självvärdering användes i högre grad i
finskspråkiga än i svenskspråkiga skolor.

○○ I svenskspråkiga skolor användes digitala redskap både för lärande
och bedömning i högre grad än i finskspråkiga skolor.

○○ I de svenskspråkiga skolorna använde lärarna något oftare eget

material jämfört med sina finskspråkiga kolleger, medan lärarna vid
de finskspråkiga skolorna i något högre grad använde material som
erbjuds av förlagen.

○○ I de svenskspråkiga skolorna var det aningen vanligare än i de

finskspråkiga skolorna att kunskaper kunde påvisas på ett mer
individanpassat sätt.

○○ Skolans undervisningsspråk hade inget märkbart samband med de
faktorer som påverkar hur vitsordet ges. I svenskspråkiga skolor
betonades målen för lärande, läroplanens bedömningskriterier
och beskrivningen av goda kunskaper mer än i de finskspråkiga
skolorna. I de finskspråkiga skolorna betonades elevens/den
studerandes arbetsfärdigheter samt attityd och motivation.
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○○ Skillnaderna i bedömningen av uppförandet var mycket små

mellan lärarna i de finskspråkiga och svenskspråkiga skolorna.
I de svenskspråkiga skolorna fick alla kriterier som hade med
uppförande att göra något högre medelvärde än i de finskspråkiga
skolorna, störst var skillnaden i hur ordningsreglerna följs. Av
lärarna i de svenskspråkiga skolorna var 69 procent helt av
samma åsikt med påståendet om att efterföljandet av skolans
ordningsregler är en bedömningsgrund för uppförandet.
Motsvarande andel för lärarna i de finskspråkiga skolorna var 43
procent.

○○ I de svenskspråkiga skolorna upplevde eleverna/de studerande

att de fått klart fler skriftliga och deskriptiva kommentarer i
samband med bedömningen än eleverna/ de studerande i de
finskspråkiga skolorna. Å andra sidan gavs det mer anvisningar i de
finskspråkiga skolorna än i de svenskspråkiga skolorna. Skillnaden
mellan de svensk- och finskspråkiga skolorna förklaras inte med
skolans storlek, utan skillnaderna torde kunna förklaras med
bedömningskulturen.

29

○○ De som studerar i svenskspråkiga skolor upplevde att

bedömningen var viktigare än de som studerar vid finskspråkiga
skolor.

○○ Lärarna i de svenskspråkiga gymnasierna ansåg att extra

prestationer för att höja kursvitsorden var ett ovanligare alternativ
jämfört med de finskspråkiga lärarna.

○○ I de svenskspråkiga gymnasierna erbjöd man enligt de studerande
något oftare möjligheter att höja godkända kursvitsord med
separata förhör än i de finskspråkiga gymnasierna.

○○ Studerande i svenskspråkiga gymnasier kände något bättre till

möjligheten att höja läroämnets vitsord med ett separat prov än
de finskspråkiga studerandena: av de svenskspråkiga studerandena
hade hela 36 procent försökt höja vitsordet med separata prov
jämfört med 14 procent av de finskspråkiga studerandena.

○○ Inom den finskspråkiga undervisningen handledde man elever/de

studerande till att ställa upp egna mål, jämföra sitt kunnande med
de uppställda målen och identifiera sina styrkor något oftare än
inom den svenskspråkiga undervisningen.

○○ Inom den svenskspråkiga undervisningen var det däremot

vanligare att handleda eleven/den studerande till att bekanta
sig med grunderna för läroämnets bedömning, ge och ta emot
konstruktiv respons samt att handleda eleven/den studerande till
att själv medvetet skapa lämpliga sätt att lära sig.
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○○ Det fanns skillnader i bedömningspraxis mellan de svenskspråkiga

och finskspråkiga skolorna: i de finskspråkiga skolorna planerade
lärarna bedömningen tillsammans med skolans andra lärare oftare än
i de svenskspråkiga skolorna. Av lärarna i de svenskspråkiga skolorna
planerade 92 procent inte bedömningen alls eller planerade den
endast sällan i samarbete med lärare från andra skolor.

○○ I de svenskspråkiga skolorna gavs ömsesidig respons bland elever/
studerande, lärare och rektorer något mer än vid de finskspråkiga
skolorna.

○○ Rektorerna i de svenskspråkiga skolorna svarade att de ser till att

lärarna har tillgång till uppgifter och anvisningar om bedömningen
klart mera än rektorerna i de finskspråkiga skolorna.

○○ Rektorerna i de svenskspråkiga skolorna och läroanstalterna

uppfattade att den introduktion som lärarna fått om bedömningen
var mer strukturerad än de finskspråkiga rektorerna. De svarade även
att de slår fast principer för hur bedömningen ska ske klart mer än
rektorerna i finskspråkiga skolor och läroanstalter.
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