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Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade under hösten 2019 på uppdrag av 
undervisnings- och kulturministeriet hur kriterieutkasten för slutbedömningen i den grundläggande 
utbildningen fungerar. Förutom de nuvarande kriterierna för vitsordet 8 har Utbildningsstyrelsen 
tagit fram kriterier för vitsorden 5, 7 och 9 i de olika läroämnena. Kriterierna beskriver det kunnande 
som vitsorden i fråga förutsätter av en elev som går ut grundskolan. 

Syftet med utvärderingen var att säkerställa att de kriterier som tagits fram för slutbedömningen 
av de olika läroämnena är begripliga och transparenta för lärarna och att lärarna tolkar och 
tillämpar kriterierna så enhetligt som möjligt. Dessutom utreddes om lärarna upplever att de mer 
omfattande kriterierna stöder bedömningsarbetet bättre än de nuvarande kriterierna för vitsord 8. 

I utvärderingen ingick kriterier som tagits fram för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i lärokurserna suomen kieli 
ja kirjallisuus och svenska och litteratur inom läroämnet modersmål och litteratur, och i matematik, 
A-lärokursen i engelska, huslig ekonomi och samhällslära. I utvärderingen deltog sammanlagt 232 
lärare från 90 skolor runt om i Finland. I alla läroämnen deltog både finsk- och svenskspråkiga lärare. 

Informationsinsamlingen genomfördes i tre skeden. I det första skedet bedömde lärarna autentiska 
elevsvar i sina egna läroämnen enligt kriterieutkasten för slutbedömningen. I det andra skedet 
besvarade lärarna en enkät om förnyelsen av kriterierna för slutbedömningen och kriterieutkasten 
för det egna läroämnet. I enkäten tillfrågades också hur kriterierna kunde utvecklas. I det tredje 
skedet av utvärderingen deltog ungefär en tredjedel av lärarna i fördjupande läroämnesspecifika 
intervjuer.

Det förekom många gemensamma drag i resultaten mellan de olika läroämnen och lärokurser 
som ingick i utvärderingen. Nästan alla (92 %) lärare upplevde att det är viktigt att utveckla 
de nuvarande kriterierna för slutbedömningen. Lärarna ansåg att förnyandet av kriterierna är 
viktigt och nödvändigt. Särskilt viktiga ansågs kriterierna för vitsordet 5 som skiljer godkända 
prestationer från underkända prestationer. Man upplevde att de mer omfattande kriterierna ger 
stöd och redskap för bedömningen och stärker elevernas jämlikhet.
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Rapporten presenterar utifrån utvärderingsresultaten rekommendationer som stöd för utvecklingen 
och implementeringen av kriterierna. Kriterierna borde göras mer konkreta, tydliga och begripliga. 
Ett centralt utvecklingsbehov gäller begripligheten: kriterieutkasten borde göras mindre svårtydda 
och -tolkade. Dessutom ska vikt fästas vid kriteriernas omfattning. En enskild lärare kan ha stora 
elevgrupper som ska bedömas och risken är att användningen av kriterier som upplevs som för 
omfattande och arbetskrävande blir ytlig i slutbedömningen. Dessutom ska man säkerställa 
både nationellt och lokalt att lärarna ges tillräckligt med utbildning, stöd och stödmaterial för 
implementeringen av kriterierna. Efter att de nya kriterierna för slutbedömningen har tagits i 
bruk bör deras inverkan på elevernas jämlikhet följas upp och utvärderas. 
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