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Kunnandet som ska förvärvas i yrkesutbildningen

- förbättrar och upprätthåller yrkeskompetensen

- utvecklar arbetslivet och svarar mot dess behov av kunnande

- främjar sysselsättningen

- ger färdigheter för företagande

- ger färdigheter för att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan

- stöder livslångt lärande

Krav på yrkesskicklighet
Mål för kunnandet

- Bedömer vi kunnande som är relevant med 
tanke på målen för yrkesutbildning?

- Bedömer vi kunnandet tillräckligt 
mångsidigt? 

Bedömningskriterier

- Fångar kriterierna det mest relevanta 
kunnandet i bedömningen?

- Uppnår man likvärdig bedömning i alla 
situationer?



Revideringen av bedömningskriterierna utgör en del av ett 

långsiktigt utvecklingsarbete
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2006-2009

- yrkesprov
- kompetensinriktning
- kriterier för kunnandet
- bedömningsskalan från
5-gradig till 3-gradig

2018

- Bedömningsskalan från 
3-gradig till 5-gradig

2022 

- Från enskilda 
bedömningskriterier till 
gemensamma kriterier 
för alla gemensamma 
examensdelar



Öppen beredning av de gemensamma examensdelarna

• Undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering, Centret för de inhemska språken

• Sakkunniga: Saija Leiding/Kaisa Jänis (modersmål), Leena Hämäläinen (främmande språk), Anne Siltanen (andra 

inhemska, svenska), Oona Johansson (andra inhemska, finska), Mira Tallberg/Reetta Montonen (matematik), Martta

Hakamies (fysikaliska och kemiska fenomen), Erja Raussi (arbetsförmågan och välbefinnandet), Päivi Jäntti/Jaana Keski-

Levijoki (teckenspråk), Satu Gahmberg/Outi Länsman/Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (nordsamiska)

• Utbildningsanordnare (lärare och andra intresserade)

• Yrkeshögskolor 

• Studerande

• Arbetslivskommissioner

• Möjlighet till utlåtande för alla intresserade
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1.8.2018 1.8.2022
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• behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer

• handlar korrekt i bekanta interaktionssituationer 

• känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet 

• använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt 

• utvärderar sin prestation 

• handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer 

• handlar på ett samarbetsvilligt sätt i bekanta interaktionssituationer 

• känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet 

• använder den grundläggande informationen på ett ändamålsenligt sätt 

• utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling 

• handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer 

• handlar på ett samarbetsvilligt sätt i vanliga interaktionssituationer 

• löser vanliga problemsituationer 

• behärskar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet 

• använder information på ett mångsidigt sätt 

• utvärderar sin prestation och ger förslag till utveckling av sin verksamhet

• handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer 

• handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga interaktionssituationer 

• löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder 

• behärskar begreppen och kunskaperna inom delområdet samt känner till särdragen i delområdet 

• tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt 

• utvärderar sin prestation på ett realistiskt sätt samt identifierar sina styrkor och utvecklingsområden 

• handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer 

• handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande interaktionssituationer 

• löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag 

• behärskar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt 

• tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt 

• utvärderar sin prestation på ett realistiskt sätt och presenterar motiverade lösningar för utvecklingen av sitt kunnande 

Nöjaktiga 1 

Nöjaktiga 2 

Goda 3 

Goda 4

Utmärkta 5 
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”Utgångspunkten har varit att inte ändra på 

kraven på kunnandet och kravnivån för 

vitsorden. 

Kompetenspoängen för delområdena ändras 

heller inte.”



De nya bedömningskriterierna ändrar inte på grundprinciperna 

för bedömningen

• Genom bedömning av kunnande 

- ger man information om det kunnande som den studerande har

- säkerställer man att målen för kunnandet nås och 

- utvecklar förutsättningar för självvärdering.

• Bedömningen ska omfatta alla mål för kunnandet som ingår i examensgrunderna. 

• Bedömarna bedömer den studerandes kunnande på ett mångsidigt sätt genom att jämföra det med det kunnande som 

är fastställt i examensgrunderna och tillämpar i fortsättningen bedömningskriterierna på ett ändamålsenligt sätt.

• Bedömarna beslutar utgående från sin bedömning vitsorden för de gemensamma examensdelarna och delområdena.

• Delområdena inom de gemensamma examensdelarna bedöms med vitsordsskalan 1–5. De gemensamma 

examensdelarna bedöms med vitsordsskalan godkänd/underkänd. 

04/05/2022 Utbildningsstyrelsen 8

L 531/2017, 
53 §



De nya bedömningskriterierna ändrar inte på kraven på 

bedömarna eller erkännandet av kunnande

• Bedömarna av den studerandes kunnande ska ha yrkesskicklighet och kunnande inom det 

delområde som ska bedömas.

• Bedömaren ska vara insatt i bedömning av kunnande och examensgrunderna. 

• Bedömaren får inte vara jävig att bedöma. 

• Bedömning eller erkännande av kunnande gällande delområdena av de gemensamma 

examensdelarna utförs av en lärare eller av särskilda skäl någon annan företrädare för 

utbildningsanordnaren.

Om behörighetsvillkoren för lärare: Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998 

14§
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L 531/2017, 
54 §, 47 §

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986


Nya bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna

• De nya bedömningskriterierna för de gemensamma examensdelarna i de yrkesinriktade grundexamina införs 1.8.2022. 

• Införandet av de nya bedömningskriterierna ändrar också på sättet att beskriva målen för kunnandet. Man har endast 

gjort nödvändiga innehållsförändringar i delområdena.

• De studerande som inlett sina studier före 1.8.2022 har rätt att slutföra sin examen i enlighet med de nuvarande 

examensgrunderna fram till 31.7.2026.

• Utbildningsanordnarna ska använda de nya bedömningskriterierna i bedömningen av de valbara målen för kunnandet 

som de själva utarbetat inom delområdena. 

• För de yrkesinriktade examensdelarna finns egna enhetliga bedömningskriterier. De införs i de yrkesinriktade 

grundexamina under åren 2020–2025. Undantaget är de gemensamma valbara yrkesinriktade examensdelarna, där de 

gemensamma bedömningskriterierna införs samtidigt i alla yrkesinriktade grundexamina 1.8.2022. 

Läs mer: De yrkesinriktade grundexamina revideras
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https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/de-yrkesinriktade-grundexamina-revideras


Kommentarer om de gemensamma bedömningskriterierna

• Innehållet i examensgrunderna är lättare att läsa och ta till sig för alla 

som använder dem.

• Examensgrunderna ger mer utrymme för bedömarna av kunnandet

• Bedömningskriterierna blir mer enhetliga mellan de olika examina, 

särskilt när det gäller bedömningen av de yrkesinriktade 

examensdelarna

• Vid utvecklingen av examensgrunderna kommer man att i 

fortsättningen koncentrera sig på att i första hand utveckla det 

kunnande som krävs i arbetet och det kontinuerliga lärandet (mål för 

kunnandet och krav på yrkesskicklighet)
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Det behövs 
respons för 
att kunna 
utvärdera de 
nya 
bedömnings-
kriterierna.



Fråga, vi svarar!

• ingeborg.rask@oph.fi

• helena.ohman@oph.fi

• www.utbildningsstyrelsen.fi

• https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/yrkesutbildning

• http://nyhetsbrev.oph.fi/ (Beställ på nyhetsbrevet om yrkesutbildning och andra 

nyhetsbrev från UBS)
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