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 FÖRORD

Ett viktigt syfte med utvärderingar av inlärningsresultat är att de utvecklar utbild-
ningen så att en tillräckligt jämn kvalitet och jämlikhet för dem som utbildar sig 
alltid kan garanteras under olika tidsperioder. Utvärderingens centrala uppgift är 
att utveckla utbildningen och förbättra förutsättningarna för lärande. Av alla utvär-
deringsformer främjar utvärderingarna av inlärningsresultat allra bäst de mål som 
också har ingått i lagstiftningen om utbildningsutvärderingen, nämligen att stödja 
de studerandes lärande, undervisningspersonalens arbete och utvecklingen av läro-
anstalterna. Förutom att utvärderingsresultaten utgör en stabil grund för besluts-
fattande på nationell nivå, kan de användas för beslutsfattande och utvecklings-
arbete på lokal nivå. Den respons som utbildningsanordnare och läroanstalter får 
i samband med utvärderingarna av lärresultat stödjer i synnerhet utvecklingen av 
pedagogiken i skolor och läroanstalter.

Den här svenska publikationen är en översättning av den första delen i mot-
svarande fi nska publikation, Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt, som 
utkom år 2013. I den svenska publikationen behandlas utgångspunkterna för 
utvärdering av inlärningsresultat i fyra separata artiklar. De utgör tillsammans en 
allmän och gemensam metodologisk bas för utvärdering av inlärningsresultat och 
för utvecklingen av utvärdering inom olika utbildningssektorer. I den första arti-
keln skriver Ritva Jakku-Sihvonen om vad utvärdering är, särskilt utvärdering av 
inlärningsresultat, samt vilket syftet är. Dessutom beskriver hon de viktigaste sär-
dragen i de nuvarande systemen för utvärdering av inlärningsresultat inom både 
den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen. I artikeln berörs även de 
utmaningar som gäller utvecklandet av utvärderingsverksamheten. I den bilaga 
som fi nns allra sist i den här publikationen beskrivs centrala begrepp i fråga om 
utvärdering av inlärningsresultat. Begreppen visar hur dessa utvärderingar förhål-
ler sig till andra utvärderingar.

I artiklarna behandlas dessutom både allmänna och specifi ka synpunkter som 
gäller utveckling av utvärderingssystem. Harri Keurulainen tar i sin artikel upp 
bedömningsbeslut som fattas utgående från olika sätt att betrakta bedömning och 
också de spelregler som gäller besluten. Artikeln ger möjlighet till refl ektioner över 
hur normativ och kriteriebaserad bedömning kan användas. I Esa Poikelas artikel 
ligger tyngdpunkten i sin tur på utvärdering som utvecklar kontextbaserat lärande 
och kunnande. Det är fråga om hur man i samma utvärdering kan sammanföra 
två funktioner som utgör förutsättningar för varandra: processutvärdering som 
utvecklar kvaliteten och produktutvärdering som mäter kunnande. För att detta 
ska lyckas krävs enligt Poikela förtroende och dialog mellan de olika parterna.
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I Pirkko Anttilas artikel förfl yttas fokus mot bedömning av färdigheter som gäller 
kreativa branscher. I artikeln behandlas allmänna grunder för bedömning av fär-
digheter i en europeisk kontext samt uppnående av färdigheter inom olika utbild-
ningssektorer, allt från grundläggande utbildning till utbildning inom yrkeshög-
skolor. Genom analysen av hur bedömningskriterier och metoder för bedömning 
och utvärdering används får läsaren en inblick i bedömningsprocesserna och grun-
derna för bedömningen. I artikeln framkommer att en framtida utmaning är att 
utvärdera med fokus på den process som gäller lärandet och genomförandet och 
först i andra hand på processens konkreta resultat.

För den som vill fördjupa sig i utvärderingar av inlärningsresultat rekommenderas 
publikationen Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt (2013) där det ingår 
fl er artiklar. Utvärdering granskas där ur många olika synvinklar både inom den 
grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen.
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 Ritva Jakku-Sihvonen

OM SYSTEMEN FÖR UTVÄRDERING AV INLÄRNINGS-
RESULTAT OCH OM UTMANINGAR VID UTVECKLING 
AV SYSTEMEN

INLEDNING

Syftet med utvärderingar av inlärningsresultat är att de ska ge information som kan 
användas som underlag när utvecklingsbeslut fattas. Målet är därför att med hjälp 
av utvärderingsinformationen ge en mångsidig, realistisk och aktuell beskrivning 
av verksamheten och att dra slutsatser om hur väl verksamheten når uppsatta mål. 
Om detta ingår i utvärderingsuppdraget kan även utvecklingsrekommendationer 
inkluderas i utvärderingsrapporten. De utvärderingar som används för nationella 
behov är i allmänhet av typen externa och oberoende utvärderingar av verksamhe-
tens kvalitet och resultat. Om man vill framhäva att det är fråga om en oberoende 
utvärdering ger den som utvärderar inga utvecklingsrekommendationer, utan över-
lämnar detta till dem som har ansvar för utvecklingsarbetet. I Finland har vi inom 
utvärderingen av utbildning anammat en utvecklingsinriktad kultur, som känne-
tecknas av att också utvecklingsrekommendationer ingår i utvärderingsrapporten.

Vi började aktivt utveckla utvärderingen av utbildningen på 1990-talet, samtidigt 
som det inom statsförvaltningen också mer allmänt inleddes diskussioner om 
verksamhetsresultat. Utbildningsstyrelsen, som hade inrättats 1991, fi ck i uppdrag 
att ta fram ett utvärderingssystem för utbildningen. Inspektionen av läroanstalter 
och granskningen av läroböcker avslutades ganska snart efter att Utbildningssty-
relsen inrättats. I stället fördes resurser över till utvärderingsverksamheten.

I samband med reformen av lagstiftningen om undervisningsväsendet 1998 inklu-
derades utvärderingen i lagarna för de olika skolformerna. Syftet med utvärde-
ringen angavs vara att säkerställa att de syften som föreskrivits för skolformerna 
nås, att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra förutsättningarna 
för inlärning. Genom lagstiftningen förstärktes utvärderingsverksamheten även på 
det sättet att utbildningsanordnarna förpliktades att utvärdera sin egen verksamhet 
och delta i externa utvärderingar. (Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 
gymnasielag 629/1998 och lag om yrkesutbildning 630/1998.)

För utvärderingen av högskolorna inrättades år 1995 Rådet för utvärdering av 
högskolorna, som bland annat fi ck i uppgift att ordna utvärderingar relaterade till 
högskolornas verksamhet och högskolepolitiken, att ta initiativ till utvärdering av 
högskolorna och till utveckling av utvärderingsverksamheten, att sköta det inter-
nationella samarbetet kring utvärdering och att främja forskningen om utvärdering 
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av högskolorna. Dessutom föreskrevs att Rådet för utvärdering av högskolorna 
ska utvärdera de specialiseringsstudier som högskolorna ordnar och godkänna 
dem för införande i det register som avses i 14 § i förordningen om högskolornas 
examenssystem samt föra registret. (Förordningarna 1320/1995 och 465/1998.) 
På senare år har utvärderingsverksamheten för högskolornas del varit inriktad på 
auditering av högskolornas kvalitetssystem.

Det fi nländska systemet för utvärdering av utbildning genomgick en förändring 
i början av 2000-talet. Då avvecklades delvis Utbildningsstyrelsens skyldighet att 
utvärdera resultat och två olika organisationer delade därefter på ansvaret för 
utvärdering av annan utbildning än högskoleutbildningen. Utbildningsstyrelsen 
fi ck fortsättningsvis ha hand om utvärderingen av inlärningsresultat, men för 
annan utbildningsutvärdering grundades Rådet för utbildningsutvärdering. Detta 
fi ck i uppgift att bland annat vara sakkunnigorgan inom utvärdering av utbild-
ning, utarbeta ett program för den externa utbildningsutvärderingen inom ramen 
för de riktlinjer och ekonomiska resurser som undervisnings- och kulturministe-
riet anvisat, komma med förslag till utveckling av utbildningsutvärderingen och 
främja forskning och samarbete som gällde utbildningsutvärdering. (Statsrådets 
förordning 150/2003.)

Förordningen ändrades år 2009 så att Rådet för utbildningsutvärdering fi ck i upp-
gift att bistå undervisningsministeriet och stödja utbildningsanordnarna i frågor 
som gäller utvärdering av utbildningen, ordna externa utvärderingar i anslutning 
till utbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhet, utveckla den externa 
utbildningsutvärderingen och delta i internationellt samarbete kring utvärdering. 
(Statsrådets förordning 1061/2009, 5 §)

I den författning som reglerar utbildningsutvärderingen beskrivs den nationella 
utvärderingsverksamheten på följande sätt:

Utbildningsutvärderingen skall ske planenligt och vara heltäckande i fråga om 
målen för utbildningen. Utvärderingen skall vara mångsidig, öppen och rätt-
vis. Den information som utvärderingen ger skall vara tillförlitlig och jämför-
bar. Vid utvärderingen bör existerande statistik- och registerdata samt annan 
information utnyttjas. (Statsrådets förordning 150/2003, 3 §).

I förordningen från år 2009 ingick följande mål för utvärderingen:
1. att inhämta och analysera information till underlag för det utbildningspoli-

tiska beslutsfattandet och utvecklingen av utbildningen på riksnivå
2. att inhämta och analysera information till underlag för det lokala utveck-

lingsarbetet och beslutsfattandet inom utbildningen
3. att stödja inlärningen hos de studerande, det arbete som personalen inom 

undervisningsverksamheten har och utvecklingen av läroanstalterna.
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I förordningen sägs dessutom att de utbildningsanordnare och läroanstalter som 
deltagit i en utvärdering ska få de utvärderingsresultat som berör dem. (Statsrå-
dets förordning 1061/2009, 2 och 3 §)

I Finland ger den nationella utvärderingsverksamheten information om inlär-
ningsresultaten i den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen. Utvär-
deringarna ger information om hur väl målen i grunderna för läroplanen och i 
grunderna för examina har uppnåtts. När utvärderingssystemet skapades i slutet 
av 1990-talet angavs två centrala syften för systemet:

• Trots olika slag av arrangemang och innehåll måste man kunna garantera 
att den enskilda medborgarens rättsskydd och jämlikhet uppfylls i fråga 
om utbildning.

• Beslutsfattarna behöver information om utbildningens resultat för att 
kunna bedöma hur utbildningsutbudet motsvarar de nationella och inter-
nationella behoven. (Det nationella utvärderingssystemet gällande inlär-
ningsresultat 1998,1 )

Inom yrkesutbildningen ordnades på 1990-talet slutexamensprov i samband med 
branschspecifi ka lägesutvärderingar. Flera av utvärderingarna innehöll också 
yrkesprov. Under de senaste åren har systemet för utvärdering av inlärningsresul-
taten inom yrkesutbildningen utvecklats till ett system som omfattar alla elever och 
som bygger på yrkesprov. Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten i den 
grundläggande utbildningen baserar sig på sampel. Det har haft samma grund-
struktur under hela den tid som det har använts för att ge information om inlär-
ningsresultaten.

Undervisnings- och kulturministeriet har haft en central roll när beslut har fat-
tats om fokus för utbildningsutvärderingen. Utvärderingsobjekten har angetts i en 
utvärderingsplan, som ministeriet fastställt för ett visst antal år. Ministeriet bör-
jade med utgångspunkt i regeringsprogrammet från år 2011 omorganisera hela 
utvärderingsverksamheten. Avsikten var att slå samman Rådet för utvärdering av 
högskolorna, Rådet för utbildningsutvärdering och den verksamhet som gäller 
utvärdering av inlärningsresultat. I slutet av år 2013 utfärdades en lag om en ny 
utvärderingsorganisation, till vars uppgifter bland annat hör att utvärdera inlär-
ningsresultaten i den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen. Natio-
nella centret för utbildningsutvärdering inledde sin verksamhet våren 2014. (Lag 
om Nationella centret för utbildningsutvärdering 1295/2013.)
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INFORMATIONEN OM INLÄRNINGSRESULTAT TJÄNAR 
MÅNGA SYFTEN

Det grundläggande syftet med de nationella systemen för utvärdering av inlär-
ningsresultat är att producera information för att tillgodose behoven inom utveck-
ling, övervakning och kontroll. Informationen används av anställda i läroanstal-
terna och av tjänstemän som ansvarar för undervisningens kvalitet och för utveck-
lingen av undervisningen, av administratörer och beslutsfattare som har ansvar 
för verksamhetsstyrning och ekonomi, av huvudmännen inom utbildning samt 
av aktörer som sköter antagning av studerande.

I Finland fi nns nationella system för utvärdering av inlärningsresultat för den 
grundläggande utbildningen och för den grundläggande yrkesutbildningen, och 
dessa används för utvecklingssyften. De utvecklande utvärderingssystemen kän-
netecknas av att den information som utvärderingarna producerar också används 
för att utveckla utbildnings- och undervisningsarrangemangen, inte enbart för att 
utveckla lagstiftningen och grunderna för läroplanerna och examina.

För övervakningen av utbildningen används i första hand utvärderingsdata som 
är utbildningspolitiskt relevanta. Av denna anledning fäster man vid utvärdering-
arna uppmärksamhet vid bland annat regional jämlikhet och jämställdhet mellan 
könen samt vid skillnader mellan skolor.

För kontrollbehov fås information främst från slutexamina, som i Finland fung-
erar enligt principer som fastställts i särskild lagstiftning. Det karakteristiska för 
ett examenssystem är vanligen att det är obligatoriskt för alla som vill ha ett exa-
mensbetyg. Vår äldsta slutexamen är studentexamen, i vilken det är obligatoriskt 
att delta om man vill ha ett studentexamensbetyg (lag 672/2005). En typ av exa-
men är även de allmänna språkexamina, som gäller påvisande av funktionella 
språkkunskaper oberoende av på vilket sätt de inhämtats (lag 964/2004), och de 
yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs 
som fristående examina inom yrkesutbildningen (lagen 631/1998). Trots att exa-
menssystemen inte är avsedda för att producera information som är till nytta vid 
utveckling av utbildningen kan den information som examensprestationerna ger 
användas för detta ändamål genom separata utvärderingsstudier och studier i vilka 
man analyserar användarnas erfarenheter.

Hur informationen från utvärderingssystemen används beror också på om sys-
temet baserar sig på en hel åldersgrupp (whole cohort) eller på sampel (sample 
based). Ett fenomen förknippat med de system som omfattar hela åldersgrupper 
är det offentliggörande av rankinglistor som under de senaste åren kraftigt präg-
lat utvärderingsverksamheten och som har motiverats med att det behövs öppen 
information.
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Utvärderingsteoretiskt kan de nationella utvärderingssystemen karaktäriseras både 
utifrån informationens användningsändamål och utifrån de utvärderingsgrunder 
som används i systemen. Med avseende på utvärderingsgrunderna är utvärderings-
systemen antingen kriteriebaserade eller så baserar de sig på en relativ utvärdering 
eller en kombination av dessa. I de kriteriebaserade utvärderingarna fastställs för 
varje prestationsnivå klara beskrivningar enligt vilka de studerande bedöms. Med 
utvärderingskriterier avses beskrivningar som möjliggör en mångsidig bedömning 
av en prestation och som baserar sig på de mål som satts upp för det läroämne 
eller tema som utvärderas, på kunskapstyp och kunskapsstruktur samt på meta-
kognitiva processer. (Det nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresul-
tat 1998, 8.) Dixon beskriver utvärderingskriteriernas betydelse på följande sätt:

"Evaluative knowledge can be defi ned as knowledge of  the full set of  crite-
ria against which work will be judged and the rules for using this set of  crite-
ria." (Dixon 2011, 366.)

Den relativa utvärderingen bygger på att prestationerna rangordnas, och på grund-
val av rangordningen anpassas de i allmänhet så att de följer normalfördelningen. 
Genom denna metod bedöms en viss del av prestationerna vara exempelvis 
berömliga oberoende av om de uppfyller kraven på en berömlig prestation: det 
är tillräckligt att de enligt rangordningen är berömliga på basis av det mått som 
användes. 

I Finland är det nationella systemet för utvärdering av inlärningsresultaten inom 
yrkesutbildningen kriteriebaserat. Det system som används inom den grundläg-
gande utbildningen är i huvudsak kriteriebaserat, men i praktiken är det en kom-
bination av kriteriebaserad och relativ utvärdering.

Om man utgår ifrån informationens användningsändamål kan systemen karak-
täriseras som prognostiska, summativa eller formativa. Dessutom skulle det vara 
möjligt att skapa ett system som baserar sig på principerna för diagnostisk bedöm-
ning, ett system som inte torde användas i något lands nationella utvärderingar. 

Syftet med prognostisk utvärdering är att producera information om hur väl redan 
förvärvade kunskaper förutsäger hur de studerande kommer att klara kommande 
studier. Ett välfungerande prognostiskt system bör kunna prognostisera de stu-
derandes förutsättningar att nå framgång i studier på följande nivå eller i arbetsli-
vet. Ett av syftena med den fi nländska studentexamen är att producera prognos-
tisk utvärderingsinformation om de studerandes förutsättningar att klara fortsatta 
studier, eftersom det centrala syftet med gymnasiestudierna är att förbereda för 
högskolestudier. 
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Summativ utvärdering innebär att hela lärokursen under en utbildning eller en tydlig 
studiehelhet utvärderas. När man vill utveckla utbildningen används i huvudsak 
summativa utvärderingar, som genomförs i slutskedet av utbildningen. Då utvär-
deras alla kunskaper som de studerande inhämtat under hela utbildningen. En 
summativ utvärdering kan användas för utvecklings-, jämförelse- och kontroll-
ändamål. Summativ utvärdering används till exempel för utveckling av utbild-
ningssystem, läroplaner eller examensgrunder.

Finlands nationella system för utvärdering av inlärningsresultaten inom den 
grundläggande utbildningen är ett typiskt exempel på ett utvecklande, summativt 
utvärderingssystem, vars syfte är att i första hand främja den kunskapsbaserade 
utvecklingen av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen och jämlikheten 
i utbildningen. Utvärderingen av jämlikheten har förutom en utvecklingsfunktion 
även en övervakningsfunktion.

Syftet med formativ bedömning är att försäkra sig om framsteg i lärandet med hjälp 
av fortlöpande individuell respons. Thomas et al. (2011, 383, 384) kommer på 
basis av olika studier fram till slutsatsen att individuell respons förbättrar lärandet 
bättre än traditionell bedömning som baserar sig på prestationsnivå. De forma-
tiva bedömningarna är avsedda att främja lärandet så att den studerande och lära-
ren får information om framstegen under studieprocessens gång. Därför kan de 
mycket väl kallas vägledande utvärdering [övers.: fi . ohjaava arviointi].

Vägledande utvärdering (fi : ohjaava arviointi) har börjat användas allt mer i de 
nationella utvärderingssystemen. Den vägledande utvärderingen präglas av en 
feed-forward strävan. Särskilt den digitala datainsamlingen och möjligheten att 
ge respons har bidragit till det här. Genom utvärderingar i olika skeden av utbild-
ningen kan de studerande och lärarna få utvärderingsinformation så att responsen 
på provresultaten är tillgänglig mycket snabbt. De prov som används vid denna 
typ av utvärdering kan basera sig antingen på uppgiftsserier som är gemensamma 
för alla elever eller på så kallade adaptiva uppgiftsserier som anpassar sig efter 
elevens prestationsnivå. De adaptiva testmodellerna fungerar så att det utifrån 
en provuppgiftsbank byggs upp en individuell testserie för eleverna med hjälp 
av en inledande modul som mäter deras kunskapsnivå. Denna typ av uppgifts-
serier placerar eleverna på olika nivåer enligt deras kunskaper. Till exempel i Dan-
mark används inom den grundläggande utbildningen ett system som baserar sig 
på adaptiv testning. Detta system producerar också för nationella ändamål bland 
annat information om medeltal i enskilda uppgifter, om fördelningen av eleverna 
i Danmark på olika svårighetsnivåer samt skolspecifi k information om kunskaps-
nivån. Systemet ger dessutom rektorerna profi ler för varje klass och skoldirektö-
rerna profi ler för varje skola. Avsikten är att den information som denna typ av 
utvärdering av inlärningsresultat ger ska användas främst av eleverna och läraren. 
Elevernas personliga kunskapsprofi ler hjälper läraren att rikta in sin undervisning 
enligt elevernas behov och eleverna att se sina egna styrkor och utvecklingsbehov. 
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I det danska systemet kan också föräldrarna få en utskrift med information om 
det egna barnets resultat. I Danmark har man bestämt att de resultat som erhålls 
genom denna utvärdering av lärande får användas endast av dem som kan dra 
nytta av dem i sitt arbete. Därför har utvärderingssystemet framför allt blivit ett 
verktyg för att utveckla undervisningen i skolorna.

Finlands system för utvärdering av kunnandet inom den grundläggande yrkes-
utbildningen kan med vissa förbehåll anses vara ett vägledande system. Det fi nns 
både formativa och summativa drag i systemet, vilket Räkköläinen (2011) visade 
i sin doktorsavhandling. Bedömningsinformation samlas in under hela utbild-
ningen i form av yrkesprov i slutet av varje examensdel. Att responssystemet 
används under hela denna utbildning som utvecklar de studerandes yrkeskom-
petens visar att systemet innehåller en hel del drag som är utmärkande för for-
mativ bedömning.

Den diagnostiska bedömningen ger information om huruvida eleverna har de kun-
skaper som bedöms vid en viss tidpunkt. Syftet med den diagnostiska bedöm-
ningen är också att försöka hitta kunskapsluckor som hämmar inlärningen av 
nya, mer avancerade kunskaper. Diagnostiska tester används särskilt mycket vid 
testning av elever som har inlärningssvårigheter (t.ex. BANUCA, som testar tal-
uppfattning och räkneförmåga, Räsänen 2005). När personliga planer för lärande 
utarbetas kan man utifrån de studerandes kunskapsprofi ler fokusera på att täppa 
till luckorna i de grundläggande kunskaperna och på att färdigheter som eleven 
har brister i repeteras tillräckligt i samband med att eleven tar till sig nytt lärostoff  
och nya färdigheter. Problemet med den diagnostiska bedömningen är att valide-
ringen av testerna är en mycket krävande uppgift.

I följande tabell sammanfattas centrala syften med olika slags utvärdering och 
bedömning. Tabellen innehåller också exempel.
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TABELL 1. Exempel på egenskaper hos testuppgifter för olika ändamål

Syfte Prognostisk Diagnostisk Formativ Summativ
Elevbedömning 
i klassen och 
läroanstalten

Inträdesprov med 
uppgifter som är 
relevanta med 
tanke på kom-
mande bransch.

T.ex. test av inlär-
ningssvårigheter

Uppgift, uppgifts-
serie eller prov 
som läraren, en 
bedömningsgrupp 
eller den som pub-
licerat läromedlet 
utarbetat.

Uppgift, uppgifts-
serie eller prov 
som baserar sig 
på läroplanen eller 
examen och som 
läraren eller en 
bedömningsgrupp 
utarbetat.

Utvärdering på 
nationell nivå

Uppgiftsserier 
eller examens-
uppgifter (t.ex. 
studentexamen) 
som experter 
utarbetat och som 
baserar sig på 
examens- eller lä-
roplansgrunder.

Standardiserade 
test för utredning 
av inlärningssvå-
righeter

Nationella, på för-
hand testade eller 
till svårighetsgra-
den standardise-
rade uppgiftsserier 
eller uppgifter från 
en uppgiftsbank 
eller ett prov som 
visar kompeten-
sen.

Nationell, till svårig-           
hetsgraden stan-
dardiserad eller 
på läroplans- eller 
examensgrunder 
baserad eller stan-
dardiserad uppgift, 
uppgiftsserie eller 
ett prov som visar 
kompetensen (t.ex. 
UBS:s utvärderingar 
av inlärningsresultat 
och studentexa-
men).

Internationella 
utvärderingar

Nivåprov som  
stora utbildnings-
organisationer 
tagit fram (t.ex. 
TOEFL i språk).

Förhandstestade  
uppgiftsserier         
avsedda för en viss 
utvärdering (t.ex. 
PISA) eller stand-
ardiserade prov.

SYSTEMET FÖR UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTATEN I 
DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 

När systemet för utvärdering av inlärningsresultat togs fram för den fi nländska 
grundskolan var ett centralt syfte att hitta en modell som stöder utvecklingen av 
undervisningen och som uppfyller de krav som förvaltningen ställer på effektivi-
tet, resurshushållning och effekter. Efter en jämförelse mellan olika internationella 
system valdes ett sampelbaserat utvärderingssystem som genomförs enligt princi-
pen om att olika läroämnen eller temaområden utvärderas växelvis.1

1 Som ansvarig beredare av ärendet beslutade jag föreslå ett system som baserar sig på urval och årlig rotation 
mellan utvärderingsobjekt, dels på grund av att det systemet uppfyller förvaltningens krav på resurshushåll-
ning, effektivitet och effekter, dels på grund av att det förhindrar att rankinglistor utifrån utvärderingarna av 
inlärningsresultaten utarbetas. När jag bekantade mig med utvärderingssystemen utomlands lade jag näm-
ligen märke till rankinglistornas negativa effekter. Utbildningsstyrelsens ledning bestämde att de föreslagna 
principerna ska utgöra utgångspunkt när det nationella utvärderingssystemet för den grundläggande utbild-
ningen utformas, och de första utvärderingarna enligt detta system genomfördes 1998.
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Utvärderingarna av inlärningsresultaten producerar information om utbildningens 
effekter och är till nytta vid utveckling av utbildningen. Utvärderingarna kan vara 
läroämnesspecifi ka (t.ex. matematik) eller så kan de omfatta både läroämnen och 
mål för fostran (t.ex. umgängesfostran). De kan gälla ett visst temaområde, fär-
digheter i att lära sig lära, kommunikationsfärdigheter eller förmågan till livslångt 
lärande (se Hur utvärdera utbildning? – modell för utvärdering av utbildningens 
resultat 1999). Som underlag för utvärderingarna inom den grundläggande utbild-
ningen används målen för undervisningen, innehållsområdena och kriterierna i 
läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

För utvärderingen av inlärningsresultaten samlas information in bland elever, 
lärare och rektorer. För eleverna konstrueras utvärderingsprov, och i samband 
med dessa ställs också frågor till eleverna om deras attityder till studierna. Lärarna 
besvarar främst frågor som rör undervisningen och läroplanerna, medan rekto-
rerna ger information om undervisningsarrangemangen. Den information som 
lärarna och rektorerna ger används vid analys av hur inlärningsresultaten korrele-
rar med undervisningen och undervisningsarrangemangen.

Utarbetande av utvärderingsprov

De uppgiftsserier som används i utvärderingsproven baserar sig på beskrivningen 
av målen, innehållen och kriterierna i grunderna för läroplanen. En strävan är att 
kvaliteten på uppgiftsserierna säkerställs genom mångsidiga expertbedömningar 
och förhandstestningar. Som en bärande princip för konstruktionen av uppgifts-
serierna har man använt de grundläggande kriterierna för ett validerat prov: provet 
ska mäta det som det är avsett att mäta och det ska vara lämpligt för det avsedda 
ändamålet. (Messick 1980, 1012; Jakku-Sihvonen 2001, 113.)

De uppgiftsserier som används vid den nationella utvärderingen av inlärnings-
resultaten sammanställs så att uppgifterna rör alla delområden i grunderna för 
läroplanen eller enbart vissa delområden som man väljer ut av någon särskild 
anledning. Uppgifterna, bedömningsgrunderna och anvisningarna om poängsätt-
ningen tas fram i grupper som består av experter som är insatta i det aktuella 
ämnets innehåll och didaktik samt lärare som arbetar inom den grundläggande 
utbildningen. För att säkerställa att utvärderingarna är oberoende ingår endast 
oberoende experter i den grupp som utarbetar utvärderingsproven: i gruppens 
arbete deltar varken personer som har ansvarat för utarbetandet av grunderna för 
läroplanen eller personer som har skrivit läroböcker i de ämnen som utvärderas. 
De skolor vars lärare har deltagit i uppgiftskonstruktionen får inte ingå bland de 
sampelskolor som tas ut till utvärderingen.
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Uppgiftsserierna innehåller lätta, medelsvåra och svåra uppgifter. När svårighets-
nivån bestäms används kriteriebeskrivningarna för goda kunskaper (vitsordet 8) 
i grunderna för läroplanen (se Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004, 156–165), olika beskrivningar av kravnivåer och experters 
bedömningar. Förutom att experter används då uppgifternas svårighetsnivå fast-
ställs, inhämtas genom förhandstestning empirisk information om uppgifternas 
svårighetsgrad.

Målsättningen är att det i utvärderingarna ska ingå fl era typer av uppgifter. En 
strävan är att fl ervalsuppgifterna till sitt innehåll ska vara meningsfulla och intres-
santa. I fl ervalsuppgifterna är också antalet svarsalternativ viktigt: ju fl er alterna-
tiven är, desto svårare är det att gissa. Enligt Rantanen (2003, 60 och 190–191) är 
uppgifter med fyra alternativ lämpliga i utvärderingarna, eftersom sannolikheten 
för att gissa är rätt liten då. Flervalsuppgifterna blir intressantare om de innehål-
ler olika kombinations- och kompletteringsuppgifter.

I många utvärderingar är det nödvändigt att använda uppgifter som kräver öppna 
svar, men en strävan är att inte ha alltför många sådana uppgifter, eftersom det 
ofta är svårt att göra upp enhetliga anvisningar för hur uppgifterna ska utföras 
och poängsättas. Detsamma gäller produktionsuppgifterna: sång- eller spelprov, 
idrottsprestationer eller slöjd- och bildkonstarbeten. För att eleverna ska förstå 
vad som krävs när de ska visa sin kompetens innehåller instruktionerna om hur 
uppgifterna ska utföras alltid tillräckligt med avgränsningar.

Som teoretisk grund för konstruktionen av uppgifterna kan man använda olika 
beskrivningar av kravnivåer för kompetens. I utvärderingarna av de allmänbil-
dande ämnena används Blooms taxonomi och den vidareutveckling av den som 
Anderson och Krathwohl (2001) har gjort. I taxonomin klassifi ceras kunskap uti-
från två dimensioner – typen av kunskap och den kognitiva processens natur. I 
klassifi ceringen är nivåerna för den kognitiva processen följande (ordnade efter 
hur krävande de är): minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa. Kun-
skapen indelas i faktakunskap (factual knowledge), begreppskunskap (conceptual 
knowledge), metodisk kunskap (procedural knowledge) och metakognitiv kun-
skap (metacognitive knowledge) (Anderson och Krathwohl et al. 2001, 28; Kärnä, 
Hakonen, Kuusela 2012.). Även de teoretiska referensramarna för PISA-studi-
erna har varit till hjälp när uppgifterna har konstruerats (t.ex. Luonnontieteiden, 
lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi, PISA 2006 Viitekehys; Assessing            
Scientifi c, Reading and Mathematical Literacy, A Framework for PISA 2006).



17

För inlärningen och bedömningen av främmande språk har man bland annat i 
läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen tagit i bruk den europe-
iska skalan för bedömning av språkfärdigheter. Denna skala är till hjälp när man 
bestämmer kravnivåerna vid bedömningen. Till exempel i B-svenska (B1) som 
läses i fi nskspråkiga skolor krävs i fråga om tal och skrivning färdighetsnivån A1.3 
för vitsordet 8 i slutet av årskurs 9 (Grunderna för läroplanen för den grundläg-
gande utbildningen 2004). Nedan ges ett exempel på nivåskalan för språkkun-
skaper.

TABELL 2. Exempel på kriterier för bedömning av muntliga språkfärdigheter

Färdig-
hetsnivå 
A1

Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning
A1.3

Fungerande          
elementär 
språk-
färdighet

Förstår enkla ytt-
randen (personliga 
frågor och alldagliga 
anvisningar, önsk-
ningar och förbud) i 
rutinmässigt samtal 
med stöd av sam-
manhanget.

Kan följa med enkla 
samtal som anknyter 
till konkreta situatio-
ner eller den egna 
erfarenheten.

Förståelsen förut-
sätter också då det 
gäller enkla ärenden 
talat standardspråk 
som är långsammare 
än normalt och riktat 
till lyssnaren

Kan berätta kort om 
sig själv och sin när-
maste krets. Reder 
sig i de allra enklaste 
dialogerna och service-
situationerna. Behöver 
ibland hjälp av samtals-
partnern.

Kan uttrycka sig fl ytan-
de om det mest bekan-
ta, annars är pauser 
och avbrott mycket 
vanliga.

Uttalet kan ibland orsa-
ka förståelseproblem.

Behärskar ett begrän-
sat antal korta utan-
tillärda uttryck, det mest 
centrala ordförrådet 
och grundläggande 
satsstrukturer.

Elementära grammati-
kaliska fel förekommer 
i hög grad också i 
mycket enkelt tal.

Kan läsa bekanta 
och en del obekan-
ta ord. Förstår korta 
meddelanden som 
handlar om vardag 
och rutiner eller 
där det ges enkla 
instruktioner.

Kan hitta enskilda 
behövliga uppgif-
ter i en kort text 
(postkort, väderrap-
porter).

Läser och förstår 
också ett kort 
textstycke mycket 
långsamt.

Reder sig i enkla lätt 
förutsebara skriv-
uppgifter i de mest 
bekanta situationerna 
som anknyter till 
vardagliga behov och 
erfarenheter.

Kan skriva enkla 
texter (ett enkelt post-
kort, personuppgifter, 
enkel diktamen).

Behärskar de allra 
vanligaste orden och 
uttrycken som har 
att göra med detaljer 
eller konkreta behov i 
elevens eget liv. Kan 
skriva några mening-
ar som består av 
enkla satser.

Många slags fel före-
kommer i elementär 
fri skrivning.
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De nivåbeskrivningar som används i bedömningen styr också utarbetandet av 
bedömningskriterierna. Det är lättast att bedöma de uppgiftstyper där det rätta 
svaret har formen 0 = nej eller 1 = ja. I praktiken kan det som bedöms ändå oftast 
hanteras som en kontinuerlig variabel: till exempel bildar svaga, goda och beröm-
liga prestationer ett kontinuum på det sättet att kunskaperna och färdigheterna i 
det ämne som bedöms förs samman i den berömliga prestationen. En prestation 
som defi nierats som en kontinuerlig variabel och som har bedömts med lämp-
liga kriterier kan omvandlas till numerisk form. Då är det möjligt att behandla 
utvärderingsmaterialet med statistiska metoder. I det följande ges ett exempel på 
en lätt uppgift som använts i en matematikutvärdering i årskurs 9 och på dess 
bedömningsanvisning, som möjliggör att prestationen behandlas som en konti-
nuerlig variabel. 

Exempel: Lisa ska gå på bio med sina vänner Anna och Marie. Lisa köper en biobil-
jett och en chokladstång som tillsammans kostade 11,50 euro. Hon betalar med en 
20 euros sedel. Av misstag ger försäljaren tillbaka 11,50 euro till Lisa. Hur mycket 
måste Lisa ge tillbaka till försäljaren för att rätta till felet? 

Redogör för hur du räknat.

För uppgiften kunde eleverna få två poäng. Enbart svar utan uträkning eller någon 
annan korrekt motivering gav en poäng. (Hirvonen 2012, 80–81.)

Bedömningskriterierna konkretiseras i poängsättningsanvisningarna, som innehål-
ler en beskrivning av alla grunder som används vid bedömningen. Poängsättnings-
anvisningarna har stor betydelse för lärarnas bedömning av elevernas prestatio-
ner och därför också för de nationella utvärderingarnas tillförlitlighet och enhet-
lighet. Anvisningarna ska vara detaljerade och tydliga för att bedömningspraxisen 
ska vara så enhetlig som möjligt (se exempel på anvisningar i Laitinen 2011, 155). 

Attityderna till studierna ingår i utvärderingarna

Syftet med de enkätpåståenden som gäller elevernas attityder till studierna är att 
mäta hur nyttigt eleverna uppfattar att ämnet är, hur gärna de studerar ämnet och 
vad de anser om sin egen förmåga att lära sig ämnet. För detta ändamål har Utbild-
ningsstyrelsen tagit fram en indikator som baserar sig på empiriska data. Indika-
torn består av 15 påståenden och skalan är av Likerttyp. (Metsämuuronen 2009, 
20–21 och 37–39.) I indikatorn kan man lägga till delar i enlighet med behoven 
inom det aktuella ämnet, vilket har gjorts i fl era utvärderingar.
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Datainsamling och rapportering

De sampel som tas ut till utvärderingarna omfattar vanligtvis 5–10 procent av års-
kullen. Sampeleleverna väljs från skolor i olika delar av landet så att skolorna repre-
senterar olika verksamhetsmiljöer: städer, tätorter och glesbygd. Inom skolorna 
görs urvalet så att man i de större skolorna använder systematiskt urval medan 
man i de mindre skolorna inkluderar alla elever.

Utvärderingsmaterialen samlas in i skolorna under vissa dagar enligt anvisningar 
som Utbildningsstyrelsen gör upp för varje utvärdering. Rektorn ansvarar för att 
instruktionerna följs och för att skolan på utsatt tid sänder in materialen till Utbild-
ningsstyrelsen. Med tanke på utvärderingsmaterialets kvalitet är det väsentligt att 
eleverna är motiverade att utföra utvärderingsuppgifterna omsorgsfullt och utan 
brådska. Eftersom man i utvärderingen mäter färdighet är det av stor betydelse 
att eleverna har en positiv inställning till att visa sitt kunnande: färdighet defi nie-
ras som förmåga och vilja att vid behov eller på begäran utföra en given uppgift 
eller visa förvärvad kunskap.

I sampelskolorna poängsätter de lärare som undervisar i läroämnet antingen alla 
uppgifter som eleverna utfört eller endast en del av uppgifterna i enlighet med 
instruktionerna. En del av de uppgiftsserier som skolorna sänder in till Utbild-
ningsstyrelsen kontrolleras av censorer. På så sätt säkerställer Utbildningsstyrelsen 
att lärarna i alla skolor har förstått anvisningarna för poängsättningen på samma 
sätt. Efter den här kontrollen utesluts feltolkningar och osakligheter. Därefter 
samarbetar en metodexpert och en ämnesexpert kring analysen av materialet. Alla 
skolor som deltagit i utvärderingen får en rapport med sina egna elevers resultat 
jämförda med de nationella medelvärdena.

De nationella utvärderingsrapporterna skrivs så att de är lättlästa för både lärare 
och beslutsfattare. Rapporterna innehåller information om de viktigaste resul-
taten i ämnet och dessutom data som ger information om jämlikheten inom 
utbildningen och som därför är viktiga med tanke på utbildningspolitiken. Sådan 
information är t.ex. resultatjämförelser enligt region, kön och språkgrupp. Dess-
utom rapporteras skillnaderna mellan skolorna. Utvärderingsrapporterna innehål-
ler även utvecklingsrekommendationer, som ges med tanke på beslutsfattarna på 
nationell nivå men också med tanke på utbildningsanordnare och lärare. För att 
resultaten ska kunna användas av så många som möjligt har de lagts ut på webb-
platsen www.oph.fi .
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Tillförlitlighet

Det krävs en process i fl era steg för att lämpliga uppgiftsserier för utvärderingar 
ska kunna utarbetas. Uppgifternas svårighetsgrad och diskriminationsförmåga 
undersöks genom förhandstestning i skolor. Av de uppgifter som experter tagit 
fram görs två parallella serier, som sedan förhandstestas.

I följande skede skapas en högklassig uppgiftsserie med maximal diskriminations-
förmåga, reliabilitet och validitet av de uppgifter med olika svårighetsnivå som 
fungerar bäst vid förhandstestningen. Utbildningsstyrelsen använder för det här 
arbetet programvaran OPLM, som bygger på modellering enligt Rasch och som 
estimerar en svårighetsnivåparameter för uppgifterna. När den slutliga uppgifts-
serien konstrueras används också metoder som bygger på Pearsons klassiska kor-
relation mellan enskilda uppgifter och hela testets summapoäng, Pearsons Item 
Test Correlation (Metsämuuronen 2009, 22–23). För de indikatorer som används 
beräknas koeffi cienten Cronbachs alfa, som i de utvärderingar som hittills genom-
förts i årskurs 9 har legat över .85. Hittills har de utvärderingsprov som konstru-
erats fungerat väl – fördelningarna av elevernas prestationer har visat att svårig-
hetsnivån i uppgiftsserierna har varit lämplig.

Innehålls- och konstruktionsvaliditeten säkerställs för att utvärderingen ska inne-
hålla så många uppgifter som möjligt inom alla de delområden av läroplansgrun-
derna som man vill beakta i utvärderingen. I allmänhet vill man i utvärderingarna 
av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen täcka alla områden 
som behandlas i grunderna för läroplanen. Som ett grovt mått på kriterievalidi-
teten kan man inom den grundläggande utbildningen också använda elevernas 
betygsvitsord, vilket dock inte till alla delar är lämpligt, eftersom instruktionerna 
om elevbedömningen föreskriver att även andra faktorer än hur goda kunska-
per eleverna har i läroämnet ska påverka vitsordet. I elevbedömningen ska även 
t.ex. elevens arbete påverka vitsordet. (Grunderna för läroplanen för den grund-
läggande utbildningen 2004, 262; Metsämuuronen 2009, 28–29.) När svårighets-
nivån för en uppgiftsserie som ska användas för ett utvärderingsprov fastställs, 
kan man utgå från att svårighetsnivån är rimlig om cirka hälften av eleverna sva-
rar rätt i uppgifterna.

För att den externa validiteten ska vara god ser man till att samplet är tillräckligt 
stort och representativt och att inga skolor vars lärare deltagit i uppgiftskonstruk-
tionen och inga skolor där förhandstestning utförts ingår i samplet.
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SYSTEMET FÖR UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTATEN 
INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

Yrkesproven som grund för utvärderingsdata 

Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten inom den grundläggande yrkesut-
bildningen är kriteriebaserat och arbetslivsorienterat och omfattar alla studerande. 
Det nationella utvärderingssystemet bygger på information om de yrkesprov som 
de studerande genomför efter varje examensdel. Bedömningsdata samlas in i läro-
anstalterna separat för varje studerande. Uppgifterna om varje elevs yrkesprov och 
vitsorden för prestationerna införs i utbildningsanordnarens register, varifrån de 
överförs till en databas där de fi nns tillgängliga för den nationella utvärderingen. 
Denna omfattande information används när de nationella examensspecifi ka utvär-
deringarna genomförs. Vid behov kan de uppgifter som erhållits från läroanstal-
terna i samband med de examensspecifi ka utvärderingarna kompletteras till exem-
pel med ett intervju- eller observationsmaterial.

Trots att systemet med yrkesprov ursprungligen inte var utformat som ett natio-
nellt utvärderingssystem kan den information som erhålls från det användas för 
nationella syften vid utvärdering av kvaliteten på det kunnande som utbildningen 
producerar. Yrkesproven ger information som tillgodoser i synnerhet behoven 
av utvecklingsåtgärder. Eftersom lagstiftningen kräver att även en representant 
för arbetslivet alltid deltar i bedömningen av yrkesproven, kan yrkesproven också 
användas som informationskanal för arbetslivet och för dem som arbetar inom 
utbildningen. Systemet är till nytta även för utbildningsanordnarna och lärarna, 
eftersom lärarna inte bara får feedback under yrkesprovet, utan också tillgång till 
nationella jämförelsedata som beskriver nivån på kunnandet inom branschen i 
fråga och som har analyserats vid Utbildningsstyrelsen. Både lärarna och utbild-
ningsanordnarna kan utnyttja dessa data då de utvecklar verksamheten. Yrkes-
provssystemet bidrar också till att förenhetliga bedömningen av de studerande. 
(Se Räkköläinen 2011, 204–209.)

Inom yrkesutbildningen bygger beskrivningarna av kompetensutvecklingen på 
den europeiska referensramen för kvalifi kationer (EQF). Den ger ganska fria hän-
der i fråga om hur färdigheter klassifi ceras och möjlighet att betrakta varje objekt 
som ett kontinuum statt i utveckling. Den europeiska referensramen för kvalifi -
kationer består av åtta nivåer, som omfattar alla examina från basnivå till avan-
cerad nivå. Nivåerna fastställs på basis av beskrivningar av inlärningsresultaten, 
det vill säga de studerandes kunskaper, färdigheter och kvalifi kationer, obero-
ende av i vilket system examen har avlagts eller kvalifi kationen förvärvats. Krav-
beskrivningen innefattar den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen 
och den högre utbildningen. Till exempel i Sverige har dessa beskrivningar legat 
till grund för målformuleringen i hela utbildningssystemet och för utarbetandet 
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av nya grunder för elevbedömningen. (http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/eqf_en.htm; http:// www.minedu.fi /OPM/Koulutus/artikkelit)
www.minedu.fi /OPM/Koulutus/artikkelit) 

Utvärdering i en autentisk arbetsmiljö 

De studerande bedöms i slutet av varje examensdel. En examensdel utgör ett del-
område inom yrket som går att avskilja från den naturliga arbetsprocessen till en 
självständig helhet som kan bedömas. Bedömningen av prestationerna baserar 
sig på att de olika elementen i arbetet beaktas: arbetsprocessen, behärskandet av 
arbetsmetoderna, redskap och material, behärskande av den kunskap som ligger 
till grund för arbetet och behärskandet av nyckelkompetenser för livslångt lärande. 
För varje föremål för bedömning har man för varje bransch fastställt kravnivåkri-
terier enligt vilka yrkesprovet bedöms. I den på yrkesprov baserade utvärderingen 
av inlärningsresultat är de allmänna föremålen för bedömning och bedömningskri-
terierna desamma i alla examina och examensdelar och de baserar sig på examens-
grunderna. Kraven på yrkesskicklighet som beskrivs i de olika examensdelarna 
koncentrerar sig på de centrala funktionerna och verksamhetsprocesserna inom 
yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De omfattar även färdig-
heter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdigheter. Målen och 
kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Föremå-
len för bedömning anger de områden för kunnande som man vid bedömningen 
fäster särskild uppmärksamhet vid. Defi nitionen av föremålen underlättar också 
bedömningen av den aktuella arbetsprocessen. (Grunder för grundexamen inom 
hårbranschen 2009, 20–21.)

Kunnandet bedöms genom yrkesprov i så autentiska arbetsuppgifter som möjligt. 
Yrkesproven planeras, genomförs och bedöms tillsammans med arbetslivet och 
på basis av examensgrunderna. Yrkesproven ordnas om möjligt i samband med 
inlärning i arbetet, antingen på arbetsplatser eller i läroanstalten. Vid bedömningen 
jämförs den studerandes inlärning och kunnande med de krav på yrkesskicklig-
het och de bedömningskriterier som fastställts i examensgrunderna. Inlärningen 
bedöms genom att de studerande ges muntlig eller skriftlig respons på hur inlär-
ningen framskrider. Den vitsordsskala som används vid bedömningen är tillsvi-
dare nöjaktig 1, god 2 och berömlig 3 (Grunder för grundexamen inom hårbran-
schen 2009, 20–21.)



23

Exempel på bedömning av en examensdel 

Till exempel i utbildningen inom hårbranschen är en av examensdelarna Färg-
behandlingar, och i examensgrunderna anges följande krav på yrkesskicklighet 
som ska användas som grund för bedömningen av denna del:

Den studerande eller examinanden kan
• planera och utföra färgbehandlingar på kundens hår och skägg
• utföra de för- och efterbehandlingar som krävs vid färgning
• färga hår och skägg med hjälp av olika tekniker
• bleka och göra slingor i håret samt avfärga håret
• färga ögonfransar samt forma och färga ögonbryn
• rekommendera och sälja produkter för hemmabruk till kunden och väg-

leda kunden i skötseln av färgat hår hemma
• dra nytta av allmänna principer inom färglära
• färgningsprodukternas kemiska egenskaper och hur de fungerar
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• främja säkerhet och ansvar i sin verksamhet i arbetet
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin när-

het samt sin funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla ergonomi, hygien, sundhet och säkerhet i arbetsmiljön
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och 

arbetsmiljön samt förutse och förebygga dessa
• följa god yrkesetik
• ta hänsyn till hållbar utveckling
• tillämpa matematik och naturvetenskap i arbetet
• utvärdera det egna arbetet.

I tabell 3 ges ett exempel på ett av de föremål för bedömning (behärskande av 
arbetsmetoder, -redskap och material) som används vid bedömning av examens-
delen Färgbehandlingar samt tillhörande bedömningskriterier för tre nivåer av 
kunnande. (Grunder för grundexamen inom hårbranschen 2009, 40–41.)

Exemplet visar vad som avses med att bedömningen baserar sig på kriterier.            
I tabellen beskrivs alla färdigheter som är föremål för bedömning på varje färdig-
hetsnivå, det vill säga vad en nöjaktig, god och berömlig prestation betyder.
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TABELL 3. Exempel på bedömningskriterier för föremålet för bedömning Behärskande av 
arbetsmetoder, -redskap och material

FÖREMÅL FÖR 
BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

Behärskandet av 
arbetsmetoder, 
-redskap och        
material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3
Den studerande eller examinanden

Behärskande av 
färgningstekniker

använder sig av olika 
färgningsmetoder (appli-
cering av färg, avfärgning, 
olika slingtekniker)

använder sig av olika 
färgningstekniker och 
-metoder på ett sätt som 
passar kunden

använder sig självstän-
digt av olika färgnings-
tekniker och -metoder 
på ett sätt som passar 
kunden och motiverar 
sina val

Användning av 
arbetsredskap/        
utrustning

använder olika arbets-
redskap för färgningen 
och använder utrustning 
enligt anvisningarna, 
arbetar på ett prydligt sätt 
(skydd av kunden och 
arbetstagaren)

använder olika arbets-
redskap/typer av utrust-
ning vid färgningen på 
ett skickligt, prydligt och 
hygieniskt sätt (skydd 
av kunden och arbetsta-
garen)

behärskar användning-
en av olika arbets-
redskap/typer av utrust-
ning vid färgningen och 
motiverar användningen 
av dem, arbetar på ett 
prydligt och hygieniskt 
sätt (skydd av kunden 
och arbetstagaren)

Behärskande av 
användning av           
produkter

väljer och använder olika 
färgningsprodukter enligt 
anvisningarna

använder produkter med 
utgångspunkt i den valda 
färgningsmetoden

behärskar de produk-
ter som används vid 
färgningen och använd-
ningen av dem samt 
motiverar sina val

Beaktande av     
hälsa, säkerhet och 
funktionsförmåga

följer de givna anvisning-
arna och förorsakar inte 
fara i sin verksamhet 
samt handlar på rätt 
sätt vid olycksfall samt i 
risksituationer och hotfulla 
situationer

iakttar arbetsplatsens 
anvisningar och tar i sitt 
arbete hänsyn till de 
övriga medlemmarna i 
arbetsgemenskapen

ger akt på och identi-
fi erar faror i arbetet och 
rapporterar dessa

använder tryggt skydds-
utrustning, arbetsredskap 
och arbetsmetoder enligt 
anvisningarna.

säkerställer arbetsred-
skapens och materialens 
säkerhet innan använd-
ningen, lägger undan 
trasiga arbetsredskap 
och lämnar in dem på 
service.

bedömer hur väl skydds-                       
utrustning, arbets-
redskap och arbets-
metoder lämpar sig för 
det aktuella arbetet.

0. 
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Tillförlitlighet

Den grundläggande skillnaden mellan det system som används inom den grund-
läggande yrkesutbildningen och de utvärderingssystem som skapats för nationella 
syften är att inom yrkesutbildningen utarbetar en grupp bedömare för varje yrkes-
prov själv bedömningsplanen. Detta betyder att yrkesproven inte utan förbehåll 
är jämförbara. Detta problem har man försökt åtgärda genom att i grunderna för 
examina fastställa kriterierna för varje examensdel genom att ange vad en nöjak-
tig, god och berömlig prestation är. Den nationella utvärderingsinformation som 
baserar sig på dessa bedömningar tyder på att prestationerna ganska väl uppfyl-
ler kriterierna: till exempel i fråga om en utvärdering inom skogsbranschen kom 
externa censorer fram till att 71 % av de genomförda yrkesproven uppfyllde kra-
ven i examensgrunderna väl och att 29 % var för lätta (Räisänen, Kilpeläinen och 
Väyrynen 2012a, 56). I en likadan utvärdering inom byggnadsbranschen bedöm-
des 78 % av yrkesproven vara lämpliga och 22 % lätta (Räisänen, Kilpeläinen och 
Väyrynen 2012b, 58). Yrkesprovens tillförlitlighet påverkas av förhållandena under 
yrkesprovet och kompetensen hos dem som tar emot yrkesproven, i synnerhet 
deras kännedom om kriterierna.

För de nationella syftena och för den rapport med respons som görs upp för läro-
anstalten erhålls relativt mångsidig information. Utbildningsanordnaren medde-
lar för den nationella uppföljningen bland annat följande uppgifter om de stude-
rande och yrkesproven: avlagd examensdel inklusive koder för statistikföringen, 
när studierna inleddes, kod för yrkesprovet enligt Utbildningsstyrelsens klassifi ce-
ring, vitsorden för yrkesproven, vitsordet för studiehelheten, vitsorden för yrkes-
provet separat för varje bedömningsobjekt, yrkesprovsplats, deltagare i bedöm-
ningssamtalet och uppgifter om huruvida yrkesprovet genomfördes i samband 
med inlärning i arbetet.

Räkköläinen (2011, 209–210) sammanfattar forskningsresultaten vad gäller 
användningen av yrkesprovssystemet även för behoven inom den nationella utvär-
deringen på följande sätt:

"Utvärderingsdata kan sammanställas utifrån de lokalt konstruerade yrkespro-
ven, och de tidigare slutexamina kan ersättas med dem. Men detta är möjligt 
endast om yrkesprovsverksamheten styrs på riksnivå och om det ställs mini-
mikvalitetskrav på yrkesprovsprocessen. Feedback på nyttan med utvärde-
ringsrapporterna och på deras användbarhet visade att kvalitetssäkringen i an-
knytning till utvärderingen av inlärningsresultaten också utvecklar utbildnings-
anordnarnas bedömningsrutiner och bedömningen av de studerande, vilket 
därmed ökar förtroendet för utvärderingsresultaten. Det handlar också om att 
säkerställa att de studerande får en rättvis bedömning." [övers.]
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HUR ÄR UTVÄRDERINGEN AV INLÄRNINGSRESULTAT 
KOPPLAD TILL ANNAN UTVÄRDERING AV UTBILDNINGEN? 

Utvärderingen av inlärningsresultaten producerar information om vårt utbild-
ningssystems effekter både på individuell och samhällelig nivå. All annan utvär-
deringsverksamhet fokuserar i allmänhet på de verksamhetsmässiga, strukturella 
och ekonomiska förutsättningarna för utbildningen, undervisningen och läran-
det. På basis av utvärderingarna har det knappt alls gjorts några undersökningar 
av kopplingarna mellan utbildningsstrukturerna, verksamhetsförutsättningarna 
och inlärningsresultaten. Fastän situationen inte har varit idealisk med tanke på 
det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklingsarbetet har den informa-
tion som utvärderingarna producerat använts, särskilt för planering av fokus för 
utvecklingsprojekt.

Det kvalitetsarbete som utförts inom den lokala utbildningsförvaltningen och i 
skolorna och den information som erhållits från utvärderingarna av inlärningsre-
sultaten har inte hittills kopplats samman särskilt väl, även om det nog i synner-
het till yrkesläroanstalterna har skickats nationella branschspecifi ka jämförelsedata 
och feedback som gäller läroanstalterna. Inom den grundläggande utbildningen 
är situationen mer problematisk: eftersom utvärderingarna baserar sig på stick-
prov omfattas ganska få skolor av utvärderingarna i de olika läroämnena. Där-
för är det osannolikt att en skola skulle råka behöva resultatinformationen från 
den nationella utvärderingen i sitt utvecklingsarbete i läroämnet i fråga, vid den 
tidpunkt när den skickas till skolan. Ganska många skolor som ingått i samplen 
har i alla fall börjat utveckla sin ämnesundervisning utifrån de skolspecifi ka resul-
tatrapporter som de fått. En del av dem som ordnar grundläggande utbildning 
har också tillgång till kommunspecifi k information om elevernas inlärningsresul-
tat, eftersom de mot särskild avgift kunnat ge alla elever i en årskull i kommunen 
möjlighet att delta i Utbildningsstyrelsens utvärderingsprov eller andra nationella 
prov. Med kommunspecifi ka data om inlärningsresultaten som utgångspunkt har 
enskilda utbildningsanordnare och skolor startat utvecklingsprojekt.

Inom yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen har centralförvalt-
ningens styrning av utvärderingen inte varit särskilt effektiv. För yrkesutbildningen 
har rekommendationer getts för kvalitetsledningen (Rekommendation om kvali-
tetsledning för yrkesutbildningen, 2008), med vilken uttryckligen utvärderingen 
av läroanstalternas administrativa processer styrs. I praktiken har kvalitetsutvär-
deringarnas innehåll påverkats av olika modeller för kvalitetssäkring, i dagens läge 
speciellt CQAF (Common Quality Assessment Framework) och CAF (Common 
Assessment Framework), som är en kvalitetsutvärderingsmodell som EU:s med-
lemsstater gemensamt tagit fram för den offentliga sektorns organisationer. (www.
vm.fi /vm/fi /13_hallinnon_kehittaminen/03_palvelujen_laatu/03_caf/index.jsp)
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I fråga om den grundläggande utbildningen har utgångspunkten varit att även 
andra metoder som används för kvalitetsledning och kvalitetsgranskning inom 
kommunerna är lämpliga för utvärdering av utbildningsväsendets egna adminis-
trativa processer. För den grundläggande utbildningen har ministeriet publicerat 
kvalitetskriterier som syftar till att stödja förbättringen av förutsättningarna för 
lärande och till att främja uppfyllelsen av målen för undervisning, lärande och 
utveckling av utbildningens kvalitet, vilket framgår av sammanfattningen i fi gur 
1. Kriterierna är ganska allmänt formulerade beskrivningar, och man beaktar inte 
bedömningen av kopplingarna mellan inlärningsresultaten och ramarna för under-
visningen i kriterierna. (Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, 
morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 
och för skolans klubbverksamhet 2012.)

FIGUR 1. Referensram för kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (Kvalitets-
kriterier för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom 
den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet 2012, 28)
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I läroanstalterna har man som utgångspunkt för kvalitetshanteringen ofta tagit 
Demings modell, i vilken hela verksamhetsprocesser förbättras utifrån fakta: pla-
nering, genomförande, utvärdering och vidareutveckling (t.ex. Kvalitetskriterier 
för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten 
inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet 2012, 
13, Tynjälä et al. 2011). Tänkesättet har inspirerat till framtagning av olika verktyg 
för utvärdering av kvaliteten men framför allt för auditering av kvalitetssystem, 
men inlärningsresultaten och utvecklingen av undervisningen har inte hört till de 
processer som utvecklats. Med det sistnämnda avses exempelvis utvärdering av 
kvaliteten på undervisningen och på undervisnings- och studieförhållandena samt 
utvärdering av om lärmiljöerna är lämpliga med tanke på uppfyllelsen av målen 
för undervisningen och vice versa. Att utnyttja analyserna av inlärningsresultaten 
när utvecklingsplaner utarbetas är dock en väsentlig del av skolans kvalitetshante-
ringsprocess. I detta avseende fi nns det fortfarande behov av att utveckla de kva-
litetssäkringsmetoder som används inom utbildningen.

Utvärderingsinformationen har stor betydelse med tanke på forskningens inrikt-
ning. Redan nu fi nns det positiva erfarenheter av att de fortsatta analyserna av 
utvärderingsdata ger information som är värdefull inte bara vid utveckling av 
undervisningen utan också i det samhälleliga utvecklingsarbetet. Med utgångs-
punkt i utvärderingarna kan man också göra studier som på ett djupare plan ana-
lyserar orsakssamband och som ger information som behövs i lärarutbildningen 
och i lärarfortbildningen och som andra aktörer inom utbildningsväsendet har 
nytta av. Av stor betydelse för utvecklingen av undervisningen är också de peda-
gogiska studier och experiment som har kommit till för att lösa problem som 
utvärderingarna har lyft fram.

SLUTORD

Inom en snar framtid sker både inom den grundläggande utbildningen och yrkes-
utbildningen en övergång till digital insamling av utvärderingsdata. Tack vara detta 
kommer rapporteringen av utvärderingsresultat att bli effektivare än förut. Över-
gången till digital datainsamling kommer inte enbart att medföra att den erhållna 
informationen kan offentliggöras tidigare utan möjliggör också nya typer av 
användningsändamål. Vid utvecklingen av de nationella systemen kommer det 
att bli möjligt att bättre än tidigare beakta möjligheterna att stödja utvecklingen 
av de enskilda läroanstalterna utifrån utvärderingsdata. På grund av informations-
säkerheten förutsätter den digitala datainsamlingen att man för alla studerande 
tar fram en personlig kod som gäller under hela deras livstid. Koden skulle vara 
till nytta vid utvärderingen men också vid registreringen av studieprestationerna 
i skolorna och i de administrativa funktionerna.
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Om man för grundskolans del önskar en mer effektiv användning av den informa-
tion som utvärderingarna av inlärningsresultat ger i de olika faserna av undervis-
ningen, skulle man kunna utveckla ett system som är vägledande och som utnytt-
jar principerna för den formativa bedömningen. Det verkar fi nnas behov av en 
vägledande utvärdering åtminstone i matematik och i modersmål och litteratur.  
Nationella utvärderingsprov för detta ändamål bör utarbetas utifrån de mål och 
kriterier som anges i läroplansgrunderna så att proven är lämpliga för kartläggning 
av elevernas kunskaper i början av årskurs 3 och 7. Den information som pro-
ven ger skulle i första hand vara avsedd att stödja läraren och eleven. Dessa väg-
ledande utvärderingsprov skulle kunna fi nnas tillgängliga för skolorna i ett elek-
troniskt system under vissa veckor. Om systemet förses med lösenord och andra 
säkerhetsåtgärder vidtas, skulle det kunna bli ett verktyg som stödjer främst lära-
ren och eleven i deras arbete. Detta system förutsätter samma slags reglering av 
rätten att använda uppgifterna som man för närvarande har i Danmark. Kon-
struktion av prov med tanke på ett utvärderingssystem av den här typen förut-
sätter att det i de nya grunderna för läroplanerna fastställa kriterier inte bara för 
kunskaperna i slutet av årskurs 9, utan också för kunskaperna i slutet av årskur-
serna 2 och 6. Det skulle vara fördelaktigt för all utvärderingsverksamhet om kri-
terier skulle fastställas inte bara för goda kunskaper (vitsordet 8), utan också för 
försvarliga kunskaper (vitsordet 6).

Både inom den grundläggande utbildningen och inom yrkesutbildningen behövs 
utöver systemet för utvärdering av inlärningsresultaten även information som gäl-
ler anordnandet av utbildningen. En del av denna information kan erhållas genom 
webbenkäter och informationssystem som kan öppnas, men en del av den är det 
nödvändigt att inhämta genom intervjuer med lärarna och eleverna.

I utvärderingen av utbildningen och undervisningen har respons en stor bety-
delse, särskilt enkäter som gäller användarnas tillfredsställelse. Utvecklingen av 
denna utvärderingsform, som används aktivt i synnerhet i högskolorna och inom 
vuxenutbildningen, skulle kräva stora insatser: om man önskar att enkäterna ska 
ge information som verkligen är till nytta vid utveckling av undervisningen bör 
innehållet i enkäterna vara exakt och meningsfullt. Det är också viktigt att i högre 
utsträckning än tidigare se till att de som ansvarar för utvecklingen av verksam-
heten får resultatinformation som baserar sig på en tillräckligt välgrundad analys.

Det fi nska samhället har förändrats sedan utvärderingsverksamheten inleddes. Till 
exempel de observationer som gjorts om att skillnaderna mellan skolorna ökar i 
fråga om inlärningsresultaten i den grundläggande utbildningen (Jakku-Sihvonen 
& Komulainen 2004; Jakku-Sihvonen & Kuusela 2012) ger anledning att överväga 
om produktionen av utvärderingsinformation i sin nuvarande form är tillräcklig 
för att ge underlag för ett utvecklingsarbete som riktar in sig på väsentliga frågor. 
Mångsidig utvärderingsinformation behövs också som underlag för arbetet med 
att trygga jämlikheten mellan regioner, befolkningsgrupper och kön. Med tanke på 
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utbildningspolitiken har det varit viktigt att jämställdheten mellan könen har följts 
upp i alla utvärderingar av inlärningsresultaten. Detta kommer även framöver att 
vara en av de viktigaste uppgifterna. En utmaning inom den närmaste framtiden 
när det gäller utvärderingarna kommer sannolikt att vara behovet av att utveckla 
produktionen av information om hur jämlikheten mellan befolkningsgrupper och 
regioner förverkligats, eftersom åtgärder mot de ökande skillnaderna inte kan pla-
neras utan mångsidig och aktuell utvärderingsinformation.

Även informationen om inlärningsresultaten i gymnasierna och yrkesläroanstal-
terna bör analyseras kritiskt. Är det tillräckligt att inlärningsresultaten i gymnasiet 
utvärderas genom det nationella slutexamenssystemet, vars innehåll utvärderas 
endast sporadiskt? Borde den information som samlas in genom studentproven 
användas mer systematiskt i utvärderingen av utbildningen? Och är det tillräck-
ligt att inom yrkesutbildningen utvärdera kunnandet genom yrkesproven inom 
den grundläggande yrkesutbildningen? Borde det i samband med de branschspe-
cifi ka utvärderingarna också fi nnas nationella prov som mäter behärskandet av 
kunskapsbasen för yrket och dessutom kunskaperna i de ämnen som komplette-
rar yrkesskickligheten eller åtminstone i modersmålet och matematik? Är det inte 
nödvändigt att utvärdera kvaliteten på det kunnande som förvärvats via yrkes-
examina och specialyrkesexamina?

Inrättandet av Nationella centret för utbildningsutvärdering kommer troligen att 
underlätta planeringen av fokus och tidpunkt för utvärderingsprojekten i och med 
att all nationell utvärderingsverksamhet fi nns samlad i samma organisation. Det 
är önskvärt att lägesutvärderingar inriktade på olika utbildningsformer och bran-
scher skulle göras oftare än nu; då skulle också de utbildningspolitiska åtgärderna 
bli mer faktabaserade. Det vore viktigt att till lägesutvärderingarna även koppla 
den information som systemen för utvärdering av inlärningsresultaten producerar.
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 Harri Keurulainen

SPELREGLER FÖR BEDÖMNINGSBESLUT

INLEDNING

Matti Koskenniemi konstaterade 1953 i sin handbok för lärare att ”till lärarens svå-
raste uppgifter hör att bedöma sina elever” (Koskenniemi 1953, 141). Under den 
tidsperioden betraktades bedömning som en betygsättning, som strävar att ”ge 
en objektiv bild av det som eleven hade fått till stånd och som på ett eller annat 
sätt legat till grund för bedömningen” (ibid. 142). Koskenniemi var ändå förargad 
över att betygsättningen till sin karaktär var snäv och endast konstaterande, och 
han påpekade att skolan ”inte heller behöver nöja sig med det nuvarande läget. 
Betygsättningen kan kompletteras – uttryckligen genom att man för in metoder 
som befrämjar elevens individuella utveckling i studierna”. (ibid. 143.)

Koskenniemi hade således redan i början av 1950-talet en föreställning om de 
begrepp som sedan introducerades av Michael Scriven (1967) i slutet av följande 
decennium: den formativa bedömningen (formative assessment) och den summa-
tiva bedömningen (summative assessment). Med denna åtskillnad ville man betona 
tidpunkten för bedömningen: den formativa bedömningen sker under pågående 
undervisnings- och lärprocess, medan den summativa bedömningen genomförs i 
slutet av en överenskommen inlärningshelhet, i slutet av en kurs eller en termin.

Under de sex decennierna efter att Koskenniemi skrev ner sina tankar, har bedöm-
ningen av lärandet utvecklats i den riktning som han önskade. Bedömningen 
betraktas inte längre som endast en summativ aktivitet som sker i slutet av en 
lärandeprocess. Bedömningshelheten har förutom en summativ funktion, även 
en prognostiserande och vägledande funktion i frågor som gäller lärande. Efter 
att Scriven introducerat begreppet, har man även i Finland för denna funktion all-
mänt använt begreppet formativ bedömning i litteratur om utvärdering.
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Begreppet utvärdering /bedömning1 har fått en utvidgad betydelse inte bara på 
det ovan beskrivna sättet utan också med avseende på aktörerna. När Kosken-
niemi skrev sin handbok var bedömningen av eleverna med vitsord den huvud-
sakliga åsyftade betydelsen i ordet bedömning och läraren den enda aktören.                          
I dag kan även andra delta i utvärderingsprocessen: de studerande genomför själv-
värdering och medstuderandena gör kamratbedömningar av varandra. Om man 
önskar ytterligare relevanta synvinklar för det vägledande (feed-forward) behovet 
inom bedömningen – och även stöd för beslutsfattandet – kan även andra bedö-
margrupper involveras. I dag talar vi till exempel om en mångfald av utvärderings-
aktörer (pluralistisk utvärdering) (t.ex. Anttila 2011).  

En av de viktigaste orsakerna till den utvidgade betydelsen för begreppet bedöm-
ning är den förändring som skett – efter att Koskenniemi gjorde sina noteringar 
– beträffande synen på lärande och människan som en lärande individ. Den väg-
ledning av lärande (feed-forward) som baserar sig på konstruktivismens grund-
läggande antaganden förutsätter en annan typ av tänkande gällande bedömningen 
samt andra bedömningsförfaranden och bedömningsinstrument, än den skolverk-
samhet som baserar sig på behaviorismen. Det räcker således inte längre med att 
bedöma inlärningsresultaten kvantitativt utan bedömningen måste kopplas till 
undervisnings- och inlärningsprocessen som en kontinuerlig och pågående akti-
vitet, såsom exempelvis Hakkarainen föreslog redan i början av 1980-talet (1982, 
54–56) när han lade fram principer för den utvecklande bedömningen.

Raivola (1995, 25) konstaterade i sin tur ett tiotal år senare att uppfattningarna om 
värdegrunden för bedömningen, bedömningsobjekten, deltagarna i bedömningen, 
sättet att samla in och tolka material samt användningsändamålen har förändrats i 
sådan utsträckning att man skulle kunna tala om motsatta utvärderingsparadigm. 
Den utvecklande utvärderingen utmanade den konstaterande bedömningen, och 
jämfört med bedömning som genomförs av endast en extern aktör har självvär-
dering nu fått en mycket större roll i bedömningen av lärande.

Denna förändring är dock inte ännu fullt genomförd i det dagliga skolarbetet. 
Jag baserar mitt konstaterande på egna observationer under diskussioner i olika 
utbildningssituationer med lärare i yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor och med 
personer som studerar till lärare samt på observationer jag gjort under de tjugo 
senaste åren vid besök i olika läroanstalter. I många fall uppfattas kontroll av 
det inlärda fortfarande vara bedömningens viktigaste eller till och med den enda 

1 Observera här skillnaden i användningen av begreppen bedömning och utvärdering i svenskan och i fi nskan.
 Elevbedömning, betygsättning eller vitsordsgivning har i fi nskan tidigare benämnts arvostelu, medan man 

numera använder arvionti också för detta område. Detta innebär att arvionti kan beteckna allt från omfattande 
nationella utvärderingar till det småskaliga elevnära bedömningsarbetet. Denna text introducerar begreppet 
ohjaava arviointi, som i det närmaste beskriver tanken feed-forward, dvs. återkoppling som för lärandet fra-
måt. I denna text används bedömning för att beskriva den enskilda lärarens ställningstaganden och värdering 
av elevens utveckling i läroämnet (dvs. traditionell användning av begreppet). Begreppet utvärdering av stu-
derandes prestationer blir på nytt aktuellt senare i detta material till följd av den omfattande och mångsidiga 
utvärdering av studerande som introducerats som en del av yrkeskompetens (Se Poikelas artikel). 
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funktionen. Den huvudsakliga (ofta även enda) aktören vid bedömning är läraren. 
Många lärare har fortfarande den uppfattningen att bedömning bara är en form av 
betygsättning, det vill säga att ge siffror eller vitsord. De livligaste diskussionerna 
i samband med fortbildning för lärare uppstår ofta kring detta problemområde.

Det pågår en förändring i utvärderingstänkandet, och det här gäller inte endast 
Finland. Till exempel i Storbritannien har man under de senaste decennierna fört 
en livlig teoretisk diskussion om bedömningens uppgifter och tyngdpunkter (t.ex. 
Black & Wiliam, 1998; Gardner, 2012). De som vidmakthåller kravet på föränd-
ring vill bland annat fl ytta tyngdpunkten från det traditionella objektet för upp-
märksamhet, det vill säga betoningen på bedömning av det inlärda och betygsätt-
ningen (assessment of  learning) till betoning på bedömning för (FÖR) lärande 
(assessment for learning) [övers.: oppimista ohjaava arviointi], som då innebär att 
bedömningsfunktionen ses som ett led i lärprocessen. I Finland används i många 
sammanhang också termen bedömning av lärande [övers.: fi . oppimisen arviointi].

I sin översikt över utvärderingens historiska utveckling talade Guba och Lincoln 
(1989) i slutet av 1980-talet om en fjärde generation av utvärdering. Kring denna 
tidpunkt etablerade sig också idéerna om bedömning för lärande och utvärde-
ring för utveckling. Utöver dessa idéer ansåg de att det är viktigt att bedömningen 
kopplas till undervisnings- och inlärningsprocessen så att bedömningen i sig ger 
möjlighet till lärande. Senare har detta mål i den engelskspråkiga litteraturen om 
bedömning benämnts med uttrycket ”assessment as learning” (t.ex. Ecclestone 
2012, 141).2

Jag uppfattar det så att förskjutningen av tyngdpunkten i detta bedömnings-
tänkande från summativ bedömning till bedömning för lärande är viktig för att 
bedömningen effektivare ska stödja uppfyllelsen av målen för lärandet. Till exem-
pel Leahy och Wiliam (2012, 52) konstaterar på grundval av en egen omfattande 
forskningsöversikt och egen forskning att inlärningsresultaten förbättras avsevärt 
om det i bedömningshelheten inte enbart ingår bedömning av det inlärda, utan 
också formativ bedömning.

Att man betonar den vägledande bedömningens betydelse ändrar inte på det fak-
tum att det i den formella utbildningen också genomförs summativ bedömning. 
Bedömningsbeslut fattas inte heller längre enbart utgående från kunnande som 
förvärvats i läroanstalter. Det system med fristående examina som byggdes upp 
för den yrkesinriktade vuxenutbildningen i början av 1990-talet grundade sig på 
tanken att det ska vara möjligt att avlägga en yrkesexamen genom att låta vär-
dera kompetens som förvärvats i arbete, det vill säga utan deltagande i en for-
mell utbildningsprocess. Under senare år har också identifi ering och erkännande 
av tidigare förvärvat kunnande börjat tillämpas. Även dessa aktiviteter grundar sig 

2 Esa Poikelas och Pirkko Anttilas artiklar ger en utförligare information om utvärderingens / bedömningens 
s.k. generationer.
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på tanken att till exempel högskoleexamina bör kunna avläggas genom att påvisa 
och låta bedöma bestämda examensdelar, på basis av kunnande som förvärvats 
på annat håll än i formell utbildning. Grunderna för bedömningsbeslutet är av 
stor betydelse också för dessa strävanden.

Även om den teoretiska och metodologiska utvecklingen av den vägledande 
bedömningen är föremål för ett stort intresse, är också frågor om bedömnings-
beslut alltid aktuella. Det är viktigt att undersöka de grundläggande antagandena 
bakom den summativa bedömningen samtidigt som antagandena bakom den for-
mativa bedömningen kritiskt granskas och vidareutvecklas. Därför vill jag i denna 
artikel försöka klargöra de grunder och spelregler på basis av vilka man – som 
Koskenniemi uttryckte det – ger ”en objektiv bild av det som eleven hade fått till 
stånd och som på ett eller annat sätt legat till grund för bedömningen” (Kosken-
niemi 1953, 142).

NORMATIVITET OCH KRITERIER SOM GRUND FÖR 
BESLUTSFATTANDE

Som utgångspunkt för min granskning av beslutsfattandet vid elevbedömning 
gör jag en grov indelning i tre olika faser enligt de bedömningsfunktioner som 
stiger fram vid studium av elevbedömningens historia. I den första fasen, under 
1900-talets första decennier, utgjorde bedömningen svar på frågeställningen: 
Med vilka typer av bedömningsförfaranden och bedömningsinstrument får vi 
den information som behövs vid jämförelse och selektion för urval av personer? I 
den andra fasen, som började före mitten av 1900-talet, var nyckelfrågan följande: 
Vilken typ av bedömningsförfarande och bedömningsinstrument ger information 
om uppfyllelse av målen för lärandet? Under de senaste decennierna har frågan 
varit: Med vilka typer av bedömningsförfaranden och bedömningsinstrument kan 
lärandet vägledas och stödjas? (Keurulainen 1998.) Detta framgår till exempel av 
lagen om yrkesutbildning från 1998, enligt vilken "syftet med bedömningen är att 
leda och sporra de studerande i deras studier och utveckla deras förutsättningar 
att bedöma sig själva" (L 630/1998, 25 §).
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Fråga:

Med vilka typer av bedömnings-
instrument erhålls den informa-
tion som behövs vid jämförelse 
och selektion av personer?

Med vilka typer av bedömnings- 
instrument kan man kontrollera 
om det inlärda / målen har upp-
nåtts?

Med vilka typer av bedömnings- 
instrument kan man "vägleda, 
sporra och utveckla"?

Bedömningens funktion

FIGUR 1. Bedömningens funktion utvidgas

De olika funktionerna har inte ersatt varandra, utan de existerar ofta parallellt i 
vårt nuvarande utbildningssystem. De har alla sina egna "spelregler", och det upp-
står ofta problem när man försöker tillämpa en ”regel” som inte är avsedd för 
bedömningsfunktionen i fråga. Till exempel är standardiserade bedömningsinstru-
ment lämpliga för jämförelse eller selektion av personer. För vägledning av läran-
det behövs egentligen inte standardiserade bedömningsinstrument. Kriterier är till 
hjälp när bedömningsbeslut fattas i samband med kontroll och värdering av inlär-
ningsresultat, men inte nödvändigtvis om bedömningen är inriktad på jämförelse.

Spelregler för den normativa bedömningen

Ibland är syftet med bedömningen att göra jämförelser av personer. Till exempel 
antagningarna av studerande till studier görs i allmänhet detta genom att jämföra 
de sökandes poängtal, varvid poängtalet avgör vem som blir antagen. Den grund-
läggande tanken bakom den så kallade normativa bedömningen är att personer 
jämförs med varandra. Bedömningsbeslutet grundar sig på att resultaten en per-
son får i ett test, en tentamen eller ett prov i jämförelse med referensgruppens, 
till exempel i jämförelse med de övriga som deltog i studentskrivningarna samma 
vår. Bedömningen är i denna modell således relativ.

Elev- eller studerandebedömningarna i skolor och läroanstalter har gjorts, och 
görs fortfarande, för att man med hjälp av resultaten selektivt ska kunna sortera 
exempelvis personer för fortsatta studier på högre utbildningsstadier eller tvärtom 
gallra bort personer från studier med hänvisning till deras egenskaper. Jämförelse-
funktionen har varit dominerande under hela bedömningens historia. Zeng (1999, 
21) konstaterar att redan under Han-dynastin i Kina på 300-talet hade utbild-
ningen en öppet selektiv karaktär: de bästa studerandena belönades genom att de 
tilldelades välbetalda och prestigefyllda statliga tjänster.

Kontrollera
Vägleda

Jämföra, göra urval
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Studentexamen är ett bra exempel på normativ bedömning. Bedömningsbeslu-
ten baseras på jämförelse och normalfördelningen används som hjälp i detta. I 
studentexamens bedömningspraxis fi nns den normativa bedömningens centrala 
spelregler komprimerade. Bedömningsbesluten erhålls ju årligen genom att 1) alla 
abiturienter i Finland som ska delta i bedömningen i ett läroämne 2) samlas på 
samma dag, på samma klockslag och i samma slags lokaler (gymnastiksalen) för att 
utföra samma provuppgifter, som skickats till skolan i ett kuvert. Deras prestatio-
ner 3) bedöms enligt samma kriterier och resultaten ges i form av vitsord (betyg) 
som är beroende av de övriga abiturienternas prestationer och 4) utgångspunkten 
är att bedömningsresultatet inte är beroende av någon enskild persons tolkning 
eller åsikt. Målsättningen är också att 5) den relativa fördelningen av vitsorden i 
de olika läroämnena ska vara ungefär densamma under på varandra följande år.

Dessa spelregler beskriver generellt principerna för den jämförande bedömningen. 
Tabell 1 visar en samlad översikt av principerna.

TABELL 1. Principer för den normativa bedömningen

principen om relativitet:
bedömningsbeslutet grundar sig på en persons prestation i förhål-
lande till andras prestationer

principen om standardisering:
bedömningsuppgifterna och bedömningsförhållandena är så lika som 
möjligt för alla deltagare

principen om mätning och kvantitet:
jämförelser görs genom att använda ett för ändamålet utformat 
mätinstrument; även kvalitativa data omvandlas till kvantitativa

principen om objektivitet:
bedömningsbeslutet grundar sig inte på någon persons subjektiva 
åsikt, utan på den information som mätinstrumentet producerar

tillförlitlighet står för stabilitet och enhetlighet:
ett tillförlitligt mätinstrument ger samma resultat vid olika mättid-
punkter; mätinstrumentets olika delar mäter samma sak.
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Sir Francis Galton upptäckte i slutet av 1800-talet att i en stor grupp av människor 
fördelar sig individernas fysiska egenskaper (t.ex. vikt och längd) och deras genom 
tester fastställda mentala egenskaper (t.ex. intelligens) "enligt en mycket vacker 
form av regelbundenhet" (Galton, 1889, 66). Denna regelbundenhet är numera 
känd som normalfördelningen. Under 1900-talets fem första decennier baserade 
sig bedömningsbesluten på tanken om att också inlärningsresultaten följer samma 
förväntade fördelning. Den relativa och normativa bedömningen har alltså sina 
rötter i denna tidsperiod. Därför har man också under en lång tid ansett att ett 
kriterium för hur bra ett test eller ett prov är, framkommer i hur väl resultaten i 
ett test eller i ett prov överensstämmer med normalfördelningen.

Enligt principen om standardisering är ett ideal att för jämförande bedömning 
kunna skapa likadana bedömningsförhållanden för alla deltagare. Många bedömare 
anser fortfarande att likvärdig behandling av de studerande innebär att bedöm-
ningens olika element ska vara likadana. En bedömning anses inte vara likvärdig 
om man inte har standardiserat de olika omständigheterna kring bedömnings- 
situationen så långt som möjligt (jfr studentskrivningarna). Till exempel inom 
verksamheten med de fristående examina är det i vårt land möjligt att använda 
både på nationell nivå standardiserade och lokalt anpassade material. I en enkät 
som genomfördes 2007 nämnde respondenterna oftast likvärdigheten som en 
styrka i de standardiserade materialen. Svagheten med de lokalt anpassade mate-
rialen ansågs i sin tur vara att dessa inte ger möjlighet till jämförelse. (Raivola et 
al. 2007, 148.)

Fortfarande anses det vara värdefullt att bedömningsuppgifterna och bedöm-
ningsförhållanden är så likadana som möjligt för alla deltagare. Denna princip 
följs ännu, speciellt i läroanstalternas prov- och tentamensförfaranden. Principen 
kan komma till uttryck till exempel i diskussioner mellan lärarna om huruvida en 
omtentamen kan vara längre eller kortare än den egentliga tentamen, om man vill 
att de studerande ska ha samma möjligheter i de olika tentamenssituationerna. 
Den kommer också till uttryck i olika regler som tas fram för prov- och tenta-
menssituationer för att standardisera deltagarnas beteende.

Intresset för mätningar och kvantitativa material fi ck sin början under tidigt 1900-
tal. Utvecklingen av bedömningsmetoderna skedde främst med stöd av E. L. 
Thorndikes forskning om inlärningspsykologi, som utgick från ett naturveten-
skapligt tänkande. Under de första decennierna av 1900-talet var bedömning-
ens viktigaste uppgift att "producera exakt .... kvantitativ information", och för 
att undersöka något skulle man "anamma tanken om mätning" (Thorndike 1921, 
371). När Guba och Lincoln (1989, 23–27) utformar de fyra generationerna inom 
utvecklingen av utvärderingen, beskriver de den första bedömningsgenerationen 
med benämningen ”mätning” för att beteckna årtiondena kring övergången mel-
lan 1800- och 1900-talet. Mätning används ofta även i dag som synonym för utvär-
dering.
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För utförandet av mätning utvecklades en mängd olika tester. Enligt de Lands-
heere (1993, 8–9) fanns det enbart i USA år 1928 cirka 1 300 olika standardise-
rade tester eller mått tillgängliga. Testerna och testningen anlände under de för-
sta decennierna av seklet även till skolorna i Finland. Särskilt J. E. Salomaa utar-
betade till den fi nländska kulturen anpassade tillämpningar av mätinstrumenten, 
på grundval av de utländska testerna. I våra folkskolor användes instrument för 
intelligenstest från och med början av 1920-talet (Salomaa 1939, 5). Från testning 
av egenskaper övergick man under de följande åren till att överväga under vilka 
förutsättningar man skulle kunna använda samma matematiska principer vid elev-
bedömningen i skolorna. Exempelvis Toivo Vahervuos (1957) verk Arvosanojen 
antaminen är en utmärkt presentation av de villkor som enligt matematisk statistik 
ska uppfyllas vid en högkvalitativ normativ bedömning.

Att se objektivitet som ett ideal härstammar från den period då det huvudsakliga 
syftet med bedömningen var att göra jämförelser av elever. Strävan efter objek-
tivitet är förvisso en dygd i situationer som studentskrivningar eller antagning av 
studerande, där syftet är att få till stånd en ordningsföljd. Det är lättare att få till 
stånd en ordningsföljd om man har tillgång till kvantitativa eller motsvarande, 
objektiva indikatorer som beskriver de studerande. Olika test eller poängsatta 
bedömningsinstrument producerar ofta som sådana jämförbara siffror. För jäm-
förelse kan även ett kvalitativt material (exempelvis prov- eller tentamenssvar eller 
ett observationsmaterial) användas, om det förs över till kvantitativa måttenheter 
till exempel genom poängsättning.

Betoningen av objektivitet är också förknippad med ett slags anonymitet. Ju vik-
tigare beslut det är fråga om, desto längre bort befi nner sig beslutsfattaren från 
dem som deltar i bedömningssituationen. Studentexamensnämnden är statione-
rad i Helsingfors och är ansiktslös för de studerande, och de elektroniska system 
som används vid antagning av studerande producerar sitt resultat med hjälp av 
beräkningar utförda av ett datorprogram.

Den normativa bedömningens tillförlitlighet, det vill säga reliabiliteten, följer prin-
cipen om kvantitet. Exempelvis Biggs (2003, 163–165) konstaterar att i de här fal-
len är stabilitet och samstämmighet (konsistens) viktiga faktorer. Stabilitet innebär 
att provet eller testet ger samma resultat vid olika tidpunkter. Det är alltså fråga 
om att måttet är stabilt över tid. Med ett tests konsistens avses att när ett prov 
eller ett test som består av fl era delar delas upp i två grupper av påståenden, så 
mäter båda grupperna samma sak. Då får koeffi cienten för korrelationen mellan 
båda gruppernas totalpoäng ett högt värde. För det tredje nämner Biggs (ibid.) att 
förhållandena hör till de faktorer som påverkar reliabiliteten för ett prov eller ett 
test. Provförhållandena (t.ex. arrangemang, metoder, innehåll, miljö och tid) ska 
vara likadana, det vill säga standardiserade, för att resultaten ska vara tillförlitliga.
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Normativ bedömning är på sin plats när man vill ha svar på frågan: Med vilka 
typer av bedömningsinstrument kan man få den information som behövs vid jäm-
förelse och selektion av personer? Och vidare: principerna och reglerna för den 
normativa bedömningen är relevanta när syftet med bedömningen är att jämföra 
deltagare till exempel i olika urvals- och tävlingssammanhang.

Den normativa bedömningen och dess spelregler har sin egen plats i bedömnings-
systemet: i situationer när det är nödvändigt att jämföra personer i något avse-
ende. När det gäller bedömning av inlärningsresultat har den normativa bedöm-
ningen dock sina begränsningar. Hiebert et al. (1994) har sammanfattat kriti-
ken av den normativa utvärderingen i fyra punkter. För det första kan man med 
de traditionella bedömningsförfarandena kartlägga endast förenklade kunskaps-               
områden. De kan inte användas exempelvis för utvärdering av den komplexa kom-
petens som behövs i dagens arbetsliv och samhälle eller för värdering av kompe-
tens i informationsbehandling på hög nivå. För det andra har de normativa proven 
och testerna en negativ inverkan med avseende på läroplanen, eftersom de begrän-
sar lärostoffet till endast sådant som kan mätas. För det tredje har man konstaterat 
att proven har en passiverande effekt, som beror på att bedömningen görs som en 
extern värdering. De studerande är i dessa provsituationer bara bedömningsobjekt, 
inte aktiva deltagare i bedömningsprocessen. Och för det fjärde ger de standardi-
serade, normbaserade testerna beslutsfattare på olika nivåer ett enkelt, men ensi-
digt underlag för beslutsfattandet i frågor som gäller utveckling av utbildningen. 
Alla dessa begränsningar har under de senaste åren med jämna mellanrum förts 
fram, när man i offentligheten då och då har diskuterat till exempel studentexa-
mens natur och behoven av att utveckla den.

 

Kriteriebaserad bedömning och dess två regler

Sammankopplingen av elevbedömningen med målen för utbildningen fi ck sin 
början i USA, där man ville ta reda på om idéerna inom den så kallade progressiva 
pedagogiken var fungerande. För bedömning av undervisning och inlärningsresul-
tat utarbetades nya tester. Kontrollfunktionen fi ck i detta en mer systematisk roll. 
Förutom att kontrollera inlärningsresultat fokuserade man också på att omsorgs-
fullt utforma målen för utbildningen. Denna utveckling kulminerade 1956 i den 
första måltaxonomin som introducerades av Blooms arbetsgrupp. (De Lands-
heere 1993, 10.)

På 1960-talet uppstod det en konkurrent till den kritiserade normativa bedöm-
ningen i den kriteriebaserade bedömningen som utgår från inlärningsmål. Sär-
skilt Robert Stakes (1967) och Michael Scrivens (1967) ställningstaganden satte 
fart på debatten om grunderna för den normativa respektive den kriteriebaserade 
bedömningen.
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Den grundläggande principen för den kriteriebaserade bedömningen är att elever-
nas prestationer inte bedöms i relation till kamraternas prestationer, utan bedöm-
ningsbeslutet baserar sig på hur väl prestationerna överensstämmer med vissa på 
förhand fastställda kriterier. Enligt Virtanen (2007, 37) är bedömningskriterierna 
en praktisk referensram för den som utför bedömningen, det vill säga en grund 
för slutsatser om värdet på den aktivitet som är föremål för bedömning. Begrep-
pet värde (worth) introducerades av Robert Stake (1967) i bedömningsverksam-
heten, som tidigare hade ansetts vara värdefri.

Biggs (2003, 143–146) beskriver förskjutningen från normativ bedömning till kri-
teriebaserad bedömning med hjälp av en jämförelse av den använda terminolo-
gin. Tabell 2, som bygger på Biggs beskrivning, illustrerar skillnaderna mellan den 
normativa och den kriteriebaserade bedömningskulturen med hjälp av en jämfö-
relse av karaktäriserande termer.

TABELL 2. Bedömningens två ordlistor (Biggs 2003, 146)

Normativ bedömning

kritik, betygsättning, procenttal, 
ordningsföljd, summativitet

prov, fl ervalsuppgifter, korta svar, 
standardisering, "rättvisa"

kvantitet, medelvärde, normalför-
delning, standardavvikelse

statistik som baserar sig på para-
metrar, tillförlitlighet betyder sta-
bilitet

urval, konkurrens, framgång, skick-
lighet

Kriteriebaserad bedömning

bedömning, kontextualitet, kri-
terier, formativitet och sum-
mativitet

portfölj, begreppskarta, inlär-
ningsdagbok, individualisering, 
elevcentrering

kvalitet, nivåbeskrivningar, mål 
i läroplaner, beslutsfattande

icke-parametrisk statistik, inga 
spridningar

lärande, kunnande, färdigheter, 
behärskande av saker, expertis
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Biggs jämförelse av termer återspeglar inte bara förskjutningen från normativ till 
kriteriebaserad bedömning, utan kanske i högre grad förskjutningen från kvanti-
tativ till kvalitativ bedömning. Den kriteriebaserade bedömningen är inte nödvän-
digtvis kvalitativ. Detta framkom i den debatt om skillnaderna mellan kvantitativ 
och kvalitativ bedömning som tog fart i början av 1960-talet.

Denna diskussion var i sin tur förankrad i en paradigmdiskussion om den länge 
förhärskande synen på lärande som baserade sig på den behavioristiska psykolo-
gin och om den frambrytande synen på lärande som baserade sig på den kognitiva 
psykologin. Den kvalitativa bedömningen har sitt ursprung i den senare uppfatt-
ningen. Det bör noteras att på den tiden var de mest kända målbaserade bedöm-
ningsmodellerna kvantitativa, till exempel Magers (1962) kriterier, som baserade 
sig på beskrivningar av slutprestationer, och Blooms (1971) mastery learning-kri-
terier. Detta konstaterande gör Biggs och Collis (1982, 8) när de granskar de syn-
sätt som 1960- och 1970-talets mest infl ytelserika kriteriebaserade bedömnings-
modeller bygger på.

 

Kvantitativ kriteriebaserad bedömning

Spelreglerna inom den kvantitativa kriteriebaserade bedömningen förblev till 
väsentliga delar desamma som inom den normativa bedömningen. Den största 
förändringen hänför sig naturligtvis till den ovannämnda första principen: rela-
tivitet ersätts med absoluthet. Den grundlägganden tanken inom den kriterie-       
baserade bedömningen är ju att de studerandes inlärningsresultat jämförs med kri-
terier som fastställs på förhand och som härleds från inlärningsmål. Det bedöm-
ningsbeslut som då fattas är absolut – i motsats till den normativa bedömning-
ens relativa värdering.

Principerna om mätning och kvantitet är centrala inom den kvantitativa kriterie-
baserade bedömningen. På förhand fastställs ett kvantitativt kriterium mot vilket 
de studerandes prestation jämförs. Ett sådant kriterium kan till exempel vara ett på 
förhand överenskommet poängtal som ger ett visst vitsord, vilket tillämpas bland 
annat i fl ervalsprov. Provet kan också bestå av delar som poängsätts, och genom 
att summera delarnas poängtal får man ett poängtal som berättigar till ett visst 
vitsord. I många fall har en felfri prestation betytt fulla poäng och fel har straffats 
genom att subtrahera poäng.
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I den kvantitativa kriteriebaserade bedömningen strävar man efter att följa prin-
cipen om objektivitet. Det är viktigt att bedömningsbeslutet baserar sig enbart på 
bedömningsinstrumentet och inte på tolkning av en bedömare. Till exempel i fl er-
valsprov bildar de rätta svaren provets slutresultat och varken läraren eller någon 
annan kan genom sin tolkning förändra beslutets objektivitet. Sanningen om det 
som bedöms fi nns alltså i bedömningsinstrumentet.

Tekniken med modellsvar är också en slags variant av strävan efter att bedöm-
ningsbeslutet ska vara oberoende av subjektiva tolkningar. Modellen kan bestå 
av det som står i boken eller det som sagts på lektionen om den fråga som ställs 
i provuppgiften. Modellen kan också bestå av ett modellsvar som läraren skrivit. 
Bedömningsbeslutet grundar sig på hur väl elevens svar överensstämmer med 
modellen. Avvikelser från modellsvaret, antingen så att något fattas eller något 
har lagts till, betyder minuspoäng. Det är förmodligen många som av läraren fått 
kommentaren "Frågades det här???" skriven med rödpenna när de infogat egna 
refl ektioner i svaret.

Den kriteriebaserade kvantitativa bedömningen följer till följd av sin kvantitativa 
natur samma principer som den normativa bedömningen, i synnerhet när det gäl-
ler stabilitet och standardiserade förhållanden. I fråga om stabiliteten är det vär-
defullt att provet är tillförlitligt på ett sådant sätt att samma person får samma 
resultat vid olika tillfällen.

Principerna inom den kvantitativa kriteriebaserade bedömningen har således på 
grund av deras kvantitativa natur även likheter med principerna inom den norma-
tiva bedömningen. Följaktligen tenderar de även att upprätthålla den normativa 
bedömningens bedömningskultur. Det karaktäristiska är således att bedömningen 
är konstaterande till sin natur, att den grundar sig på tanken om att likvärdighet 
betyder enhetlighet, att självvärdering används endast i liten utsträckning och att 
man med verksamhetens tillförlitlighet avser reliabilitet. Man kan alltså anse föl-
jande principer vara centrala när beslut fattas inom den kvantitativa kriteriebase-
rade bedömningen:
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TABELL 3. Principer inom den kvantitativa kriteriebaserade bedömningen

principen om absoluthet:
bedömningsbeslutet grundar sig på en persons prestation i förhållande 
till kvantitativa bedömningskriterier

principerna om standardisering och likvärdighet:
bedömningsuppgifterna och bedömningsförhållandena är så enhetliga 
och lika som möjligt för alla deltagare

principerna om mätning och kvantitet:
bedömningsbesluten fattas genom att man jämför kvantitativa resultat 
med kvantitativa bedömningskriterier

principen om objektivitet:
bedömningsresultatet grundar sig inte på någons subjektiva åsikt utan 
bedömningsbeslutet ges (ofta) direkt med hjälp av bedömningsinstru-
mentet

principen tillförlitlighet betyder reliabilitet:
samma mätinstrument förväntas ge samma resultat vid olika mättillfällen.

Olika bedömningsinstrument som möjliggör kvantitativ analys uppfyller prin-
ciperna inom den kvantitativa kriteriebaserade bedömningen. De bedömnings-
instrument – tentamina, tester, prov – som har tagits fram för behoven inom den 
normativa bedömningen har tillgodosett behoven även inom den kvantitativa kri-
teriebaserade bedömningen. Flervalsuppgifterna är ett bra exempel på ett sådant 
bedömningsinstrument som en gång i tiden kom till som ett möjligt svar på utma-
ningen inom den (kvantitativa) kriteriebaserade bedömningen.

Kvalitativ kriteriebaserad bedömning

Utvecklingen av de kriteriebaserade kvalitativa bedömningsmodellerna har ett nära 
samband med framväxten av den kognitiva psykologin och den relaterande synen 
på lärande. Blooms (Bloom et al. 1956) måltaxonomi var den första kriterieupp-
sättningen med stor spridning. I denna delades inlärningsresultaten upp i sex kva-
litativa nivåer – veta, förstå, tillämpa, analysera, skapa syntes och värdera. Den var 
dock främst avsedd för utarbetande av provuppgifter, det vill säga läraren gjorde 
med hjälp av klassifi ceringen upp frågor som mätte nivån i lärandet. Kriterierna 
användes således inte i första hand för en kvalitativ bedömning av ett fritt utfor-
mat alster, utan det var snarare fråga om en kvalitativ klassifi cering som användes 
för att kontrollera att eleverna hade lärt sig en noggrant avgränsad helhet.
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På 1960- och 1970-talet tog till exempel Schroders arbetsgrupp (1967) i USA och 
Marton och Säljö (1976) i Sverige fram bedömningsmodeller som grundade sig 
på den kognitiva inlärningspsykologin. Schroders arbetsgrupp var intresserad av 
nivån i den begreppsliga strukturen i studerandes texter. Marton och hans kolle-
ger i sin tur närmade sig bedömningen ur ett tolkande perspektiv: de studeran-
des lärandeprestation kan bedömas endast ur deras perspektiv. Genom analys av 
de studerandes essäer om vad de hade förstått av lärostoffet under ett undervis-
ningsavsnitt skapades en indelning i fyra nivåer med ledning av hur djup förstå-
else de studerande visade i ämnet. Biggs och Collis (1982) utvecklade en kvalitativ 
kriteriebedömning som byggde på den kognitiva inlärningspsykologin. Deras kva-
litativa kriterier, som baserar sig på SOLO-taxonomin, möjliggjorde bedömning 
av strukturen hos de studerandes skriftliga alster enligt fem nivåer som beskri-
ver kvalitet av tänkande. Dreyfus och Dreyfus (1986) novis-expert-strukturering, 
som hör samman med expertisforskningen och som beskriver expertisnivåer, har 
också använts vid utarbetandet av kvalitativa bedömningskriterier.

De kvalitativa kriterierna för bedömning har sedermera blivit vanligare i vårt 
land. I dag innehåller till exempel våra nationella grunder för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen en beskrivning av goda kunskaper, och för slut-          
bedömningen innehåller grunderna nationella kriterier för den kunskaps- och 
färdighetsnivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning defi -
nieras profi len för goda kunskaper till nivån för vitsordet åtta. (Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.) Inom den grundläggande 
yrkesutbildningen bedöms kunnandet och inom de fristående examina examens-
prestationerna alltid i relation till kraven på yrkesskicklighet och bedömningskri-
terierna i examensgrunderna. (Bedömningsguide 2013.) Yrkeshögskolorna och 
universiteten bestämmer själva sina bedömningsförfaranden. Även här fokuserar 
man i bedömningsverksamheten alltmer på bedömning i relation till mål och kri-
terier genom att föra samman det kunnande som utbildningen producerar med 
den gemensamma europeiska beskrivningen av kvaliteten på kunnande.

Med ledning av de ovannämnda egenskaper som Biggs anger för den (kvalitativa) 
kriteriebaserade bedömningen kan man beskriva principerna för denna bedöm-
ning på följande sätt. Beslutfattandet vid bedömning har en absolut karaktär, med 
vilket avses att beslutet baserar sig på bedömningskriterier som fastställs på för-
hand. Kravet på standardisering vid den kvantitativa bedömningen ersätts av prin-
cipen kontextualitet. Principen om mätning och kvantitet ersätts av principen om 
kvalitet. De studerandes inlärningsresultat jämförs med kriterier som beskrivs uti-
från kvalitet och bedömningsmaterialet är i regel kvalitativt.

Till principen om kontextualitet hänför sig egenskapen autenticitet. Detta inne-
bär att de förhållanden där kunnandet bedöms ska vara så lika de förhållanden 
där kunnandet kommer till uttryck som möjligt (t.ex. Crotty 1994). Det väsentliga 
är alltså inte att förhållandena för alla studerande är så likadana som möjligt vid 
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bedömningstillfället. Det är viktigare att bedömningsförhållandena och bedöm-
ningsmetoderna är så ändamålsenliga som möjligt med tanke på det som är före-
mål för bedömningen. Till principen om kontextualitet kan också hänföras bedöm-
ningsmetodernas ändamålsenlighet med avseende på det som bedöms. Även om 
bedömningsbesluten för varje studerande fattas genom att jämföra en observation 
mot samma absoluta kriterier, behöver inte bedömningsmetoderna vara så stan-
dardiserade att de är samma för alla. I den traditionella kvantitativa bedömningen 
betyder likvärdighet i praktiken likhet, medan man i en kontextuell bedömning 
ofta uppnår likvärdighet genom att behandla de studerande olika. Bedömnings-
metoderna och bedömningsuppgifterna kan således variera beroende på de stu-
derandes särdrag, även om föremålet för bedömning är detsamma.

Principen om kvalitet innebär också att föremålet för bedömning – det kunnande 
som inlärningen resulterat i – oftast är av kvalitativ natur. Smidighet och adekvat 
hantering i dess olika varianter är exempel på kunnandets kvantitativa egenska-
per, av vilka den förra kan mätas med en klocka och den andra med olika mät-
instrument. I stället för olika mätinstrument används i den kvalitativa bedöm-
ningen främst öppna inlärnings- och provuppgifter som dokumenterats på olika 
sätt. Med öppenhet avser jag frågor som tillåter fl er än ett svar eller fl er än en slut-
ledningskedja för att komma fram till det "rätta" svaret, som kontrolleras (jfr t.ex. 
modellsvar). Även observationer och annat bedömningsmaterial, såsom portföl-
jer, självvärdering, kamratbedömningar, handlednings- och bedömningssamtal är 
kvalitativa bedömningsinstrument.

Den kvalitativa bedömningen har också ett starkt inslag av tolkning. De som fattar 
bedömningsbeslut är tvungna att jämföra sina observationer direkt med bedöm-
ningskriterier, det fi nns inget bedömningsinstrument (t.ex. fl ervalsprov) som 
direkt anger resultatet. Till exempel bedömningsinstrumenten öppna prov- och 
inlärningsuppgifter eller portföljer producerar inga poäng eller andra mått som 
skulle ge bedömningsbeslutet direkt. Den som gör bedömningen är tvungen att 
själv tolka sin observation i relation till bedömningskriterierna. Beslutsfattaren är 
på samma gång också bedömningsinstrument. Bedömningen är inte längre objek-
tiv på det sätt som man inom den kvantitativa bedömningen ser på objektivitet.

Den här beslutsprocessen kan nyttja exempelvis Scheins (1999, 86–94) ORJI-
cykel som mall. Bokstäverna hänvisar till olika steg i processen. O (observa-
tion) betecknar bedömarnas observation av föremålet för bedömningen, R (reac-
tion) den känslomässiga reaktionen på denna observation, J (judgement) ratio-
nell bedömning av observationen samt beslutsfattande och I (intervention) åtgär-
derna efter beslutet, t.ex. återkoppling. Efter att bedömarna har gjort sin observa-
tion av bedömningsobjektet fattar de således inte alls sitt beslut omedelbart eller 
ger återkoppling refl exmässigt, utan Schein (ibid.) hävdar att de först bearbetar 
observationen känslomässigt och först därefter rationellt.
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Den här cykeln är förenad med vissa felrisker, som det är bra att bedömaren kan 
identifi era. För det första kan observationen vara felaktig. Tidigare erfarenhe-
ter och antaganden styr observationen. Vi ser vad vi förväntar oss att se. För det 
andra så kan vår känslomässiga reaktion vara felaktig, eftersom även den baserar 
sig på tidigare erfarenheter. Den person vars lärande eller kunnande vi bedömer 
kan påminna om någon person i det förfl utna, i positiv eller negativ bemärkelse. 
Vi reagerar på den nya personen på samma sätt som vi skulle ha reagerat på perso-
nen från det förfl utna, vilket styr våra handlingar i de följande stegen i processen.

Den tredje risken för fel uppstår i beslutsfasen. Om observationen av bedöm-
ningsobjektet är felaktig, till exempel på grund av de felaktiga förväntningar som 
nämndes ovan, eller om observationen av någon anledning är bristfällig, kan 
beslutet trots ett noggrant övervägande bli felaktigt. Den fjärde felrisken i pro-
cessen består av att innehållet i återkopplingen blir felaktigt på grund av att något 
av de tidigare nämnda felen har gjorts.

Det är viktigt att försöka hantera dessa uppenbara risker, som hänför sig till den 
subjektivitet som är en del av utgångspunkten för bedömningsbeslutet. För att 
ett bra bedömningsbeslut ska kunna fattas är det mycket viktigt att den som fat-
tar beslutet är medveten om sina egna utgångspunkter, antaganden och förvänt-
ningar i beslutsprocessen. Det är också viktigt att ha god kunskap om kriterierna 
och att ha förmåga att fl exibelt tillämpa dem i olika miljöer. Bedömningsbeslu-
tet får högre tillförlitlighet om också andra personers synpunkter beaktas. Själva 
bedömningsbeslutet fattas inte av en mångfald utvärderingsaktörer, men olika 
aktörers synvinklar i fråga om bedömningsobjektet vidgar i bästa fall beslutsfat-
tarens förståelse av det material som bedöms. De studerande själva, kamraterna 
och andra som eventuellt deltar i undervisnings- och lärprocessen ger med sina 
kommentarer på bedömningsobjektet sådan information som beslutsfattaren inte 
kan få fram om han eller hon försöker tolka bedömningsmaterialet som sådant.

Biggs (2003, 163–164) förknippar två drag med frågan om tillförlitlighet vid fat-
tande av bedömningsbeslut: inre koherens i bedömningen och koherensen mel-
lan olika bedömare. Med det första menar han att samma bedömare fattar samma 
bedömningsbeslut om samma bedömningsobjekt vid olika bedömningstillfällen. 
Med koherens mellan bedömare avses att olika bedömare kommer till samma 
beslut beträffande samma sak.

Bristfällig koherens som beror på att bedömare gör olika tolkningar är en av de 
största felriskerna i den kvalitativa kriteriebaserade bedömningen (t.ex. Black & 
Wiliam 2012b, 243–248). Tillförlitligheten är således inte en egenskap hos bedöm-
ningsuppgiften, såsom i den traditionella synen på reliabilitet, utan det är fråga om 
bedömarnas förmåga att göra samstämmiga bedömningar. För att höja tillförlitlig-
heten är det viktigt att bedömarna har en klar uppfattning av bedömningskriteri-
erna och att de diskuterar tolkningen av kriterierna och av den observation som 
utgör bedömningsmaterial tillräckligt så att de kan komma fram till en samsyn.
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Principen om koherens gäller också bedömningsmaterialet. Man kan säga att 
bedömningsbeslutets kvalitet också är kopplad till bedömningsmaterialets kvali-
tet. Bedömningsmaterialet (t.ex. tentamenssvaret) kan vara av dålig kvalitet också 
av den anledningen av uppgiften är dåligt utformad. En verbal provuppgift i mate-
matik som är formulerad på ett komplicerat sätt, kan mäta studerandes språk-
liga begåvning i högre grad än kunskaper i matematik. Med hjälp av ett fl ervals-
prov som bedömer kunskaperna i historia kan man få reda på hur många saker 
studeranden minns, men det är inte möjligt att dra slutsatser om huruvida stude-
randen insett sambandet mellan de historiska faktauppgifterna. (Black & Wiliam 
ibid. 243–244).

Inom den kvantitativa bedömningen anses tillförlitligheten vara en fråga om relia-
bilitet. Inom den kvalitativa bedömningen däremot är det tillförlitlighet i betydel-
sen validitet som är det viktiga. I stället för att huvudsakligen fokusera på stabi-
liteten i den information som bedömningsinstrumenten producerar, ligger fokus 
på att de bedömningsinstrument som används faktiskt bedömer det som de ska 
bedöma. I anslutning till bedömningens kontextualitet diskuteras också ekolo-
gisk validitet (t.ex. Bronfenbrenner 1977, 516). Med detta avses överensstäm-
melsen mellan bedömningsresultatet och exempelvis den kompetens som krävs i 
arbetslivet. Man kan försöka öka bedömningens ekologiska validitet bland annat 
genom att se till att bedömningsförhållandena är så likadana de reella förhållan-
dena som möjligt.  

Huvudprinciperna för den kvalitativa kriteriebaserade bedömningen kan sam-
manfattas på följande sätt:
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TABELL 4. Principer inom den kvalitativa kriteriebaserade bedömningen

principen om absolut bedömningsgrund:
bedömningsbeslutet grundar sig på en persons prestation i förhållande 
till fastställda bedömningskriterier

principen om kontextualitet:
vid bedömningen används bedömningsinstrument som är avpassade 
enligt dem som bedöms, och bedömningsförhållandena är så autentiska 
som möjligt

principen om kvalitet:
bedömningen baserar sig på kvalitativa bedömningskriterier och i regel 
på ett kvalitativt bedömningsmaterial

principen om tolkning:
bedömningsbeslutet baserar sig på beslutsfattarens tolkning av bedöm-
ningsmaterialet och dess förhållande till bedömningskriterierna; när 
bedömningsbeslutet fattas beaktas olika parters synpunkter på det som 
bedöms

tillförlitligheten i betydelsen koherens och ekologisk validitet:
bedömningsbesluten är tillräckligt koherenta, det vill säga oberoende av 
bedömaren och bedömningstidpunkten; bedömningsinstrumenten bedö-
mer det som avsågs bedömas och resultaten överensstämmer med den 
kompetens som kommer till uttryck i det reella livet.

Kvalitet i fråga om inlärningsmål och bedömningskriterier syftar på bedöm-
ningsverksamhetens kvalitativa natur. Kvalitet i fråga om bedömning gäller också 
bedömningsförfarandena. Den normativa bedömningen kräver bedömnings-
instrument som direkt producerar kvantitativa mätresultat, till exempel poäng, 
eller verktyg som ger upphov till kvalitativa material som med rimliga ansträng-
ningar kan omvandlas till jämförbara kvantiteter. Inom den kriteriebaserade 
bedömningen tar man oftast inte reda på något annat än hur kvaliteten på läran-
det eller kunnandet står sig i relation till ett överenskommet kvalitativt kriterium. 
Det enda kravet på bedömningsmetoderna är att de ska ge den information som 
behövs för det här ändamålet. Ett tillräckligt material erhålls vanligen i form av 
inlärningsuppgifter, observationer, samtal, portföljer och självvärderingar som ger 
möjlighet till kvalitativ tolkning. Om det som bedöms är av kvantitativ natur, är 
naturligtvis mätningar det lämpligaste bedömningssättet.
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OM FORMEN PÅ ÅTERKOPPLINGEN I SAMBAND MED 
BEDÖMNINGSBESLUT

Studier tyder på att formen för återkoppling inverkar på inlärningsmotivationen. 
Den etablerade praxisen är ju att återkopplingen ges i form av siffror eller andra 
bedömningar, och skalan är vanligen 1–3 eller 1–5, som ofta används i våra hög-
skolor. Skalan kan också ha formen godkänd/underkänd, som används till exem-
pel vid bedömningar i samband med yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Till exempel Butler (1988) fann att kvaliteten på återkopplingen inverkar på elever-
nas studiemotivation: verbal återkoppling har en positiv inverkan på motivationen 
både hos dem som är högpresterande och hos dem som är lågpresterande. Butler 
fann också att det fi nns en negativ korrelation mellan numerisk återkoppling och 
studiemotivation hos dem som klarar studierna sämst, även när båda förfarandena 
används samtidigt. När det gäller hur återkopplingen inverkar på inlärningsresul-
taten observerades att verbal återkoppling har en positiv inverkan på inlärnings-
resultaten i olika grupper av studerande. Denna inverkan försvinner när numerisk 
återkoppling införs, både i grupper av studerande som klarar sig bra och i grup-
per av studerande som klarar sig dåligt. Black (2007, 19) preciserar på grundval 
av en studie utförd av Gorard och Smith (2005) att enbart bristen på siffror inte 
förklarar den verbala återkopplingens effekt, utan det väsentliga är kvaliteten på 
den verbala återkopplingen.

I Finland har man undersökt sambandet mellan metoderna för att ge återkoppling 
och motivationen, i synnerhet i läroämnet gymnastik. Malmberg et al. (2004) fann 
att ett lågt vitsord i gymnastik var förknippat med mindre fysisk aktivitet i vuxen 
ålder. Tammelin (2003) fann i sin tur att ett lågt skolvitsord i gymnastik korrele-
rade med låg grad av fysisk aktivitet i 31-årsåldern.

Även den numeriska bedömningens samband med självbilden har undersökts. 
Exempelvis Penttinen (2003) fann att ju lägre vitsord i gymnastik personer har, 
desto sämre uppfattning har de om sig själva och om sin fysiska förmåga. Soini 
(2006, 66) uppmanar i sin studie om bedömningsförfarandena i gymnastik i års-
kurserna 7–9 till att överväga nya bedömningsmetoder. Enligt honom vore det 
värt att pröva ett bedömningssystem där eleverna ges en skriftlig bedömning av 
sina personliga framsteg och där siffervitsord fås endast på begäran till elever som 
behöver det, till exempel för ansökan till fortsatta studier.

Pulfrey et al. (2011) visade att det fi nns ett samband mellan numerisk återkoppling 
och orientering mot ett undvikande beteende i inlärnings- och bedömningssitua-
tioner. En person som har denna orientering försöker klara studierna med en så 
liten arbetsinsats som möjligt. I två av de undersökningar som de rapporterade gavs 
verbal återkoppling i stället för siffror, men korrelationen med den undvikande 
orienteringen var fortfarande större än korrelationen med uppgiftsorienteringen. 



52

Med uppgiftsorientering avses att en person upplever inlärningssituationen och 
uppgifterna i anknytning till den som meningsfulla utmaningar och försöker lära 
sig och förstå lärostoffet. Undersökningarna visade också att den undvikande 
orienteringen överförs till den uppgift som utförs efter en numeriskt bedömd 
uppgift.

Biggs (2003, 153) resonerar kring skälen till att det verkar vara svårt att upphöra 
med användningen av siffror, trots att de har en skadlig effekt på i synnerhet moti-
vationsfaktorerna. Det första skäl han nämner är att denna praxis är så självklar. 
Siffrorna har alltid hört till en "riktig" bedömning, och denna praxis gör man sig 
inte besväret att ifrågasätta. Ett annat skäl han nämner är att användningen av 
siffror möjliggör ändamålsenlighet, vilket gäller både förvaltningen och undervis-
ningsarbetet. Det förstnämnda skälet har att göra med till exempel det att använd-
ningen av siffror med en noggrannhet på tiondelar eller till och med hundrade-
lar är ägnad att skapa en illusion om att verksamheten är noggrann och tillförlit-
lig. Även hårt kontrollerade arrangemang för tentamens- eller testsituationer är 
ägnade att upprätthålla denna illusion.

Den förvaltningsmässiga ändamålsenligheten är också förknippad med att siffror 
i betyg eller resultat i standardiserade tester ger en användbar grund för jämfö-
relser mellan läroanstalter och för uppgörande av rankinglistor. Till denna ända-
målsenlighet hör också till exempel att urvalssystemet i det fi nländska utbild-
ningssystemet till väsentliga delar bygger på användningen av sifferbetyg eller på 
vitsord i studentexamen. Den ändamålsenlighet som anknyter till undervisnings-
arbetet gäller bland annat att det är lätt att summera numeriska bedömningar och 
vid behov räkna ut medelvärden. Men, som Manninen (1982, 17–18) konstate-
rar, att ge ett klassrum en markör med en siffra berättigar oss inte att använda de 
grundläggande räkneoperationerna på dessa tal, eftersom talen i detta fall endast 
är beteckningar för klasserna.

Det tredje skälet till att användningen av siffror lever vidare är enligt Biggs (ibid.) 
att för lärarna är siffrorna ett medel för maktutövning. Sifforna kan vid behov 
användas för att belöna och för att bestraffa. Att överge siffrorna skulle för många 
lärare innebära en betydande minskning av de tillgängliga verktygen för styrning 
av elevernas beteende. Det sista skäl som Biggs (ibid.) nämner som en faktor som 
bevarar sifferbedömningen är att en del av lärarna helt enkelt anser att det hör 
till deras uppgifter att jämföra de studerande och göra urval bland dem, även om 
detta inte hör till läroanstaltens uttalade mål.
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DEN SUMMATIVA BEDÖMNINGENS MÖJLIGHETER SOM 
VERKTYG FÖR DEN VÄGLEDANDE BEDÖMNINGEN

Den kriteriebaserade bedömningen är i grunden konstaterande och summativ, 
oberoende av om den är kvantitativ eller kvalitativ. Inom det framväxande tän-
kandet kring bedömning verkar det som om bedömningens fokus allt mer hål-
ler på att förfl yttas från denna bedömning av lärande (assessment of  learning) till 
bedömning för lärande (assessment for learning) eller rentav till en bedömning 
som i sig utgör en möjlighet till lärande (assessment as learning). Bedömnings-
beslut behövs dock fortfarande, och de fattas när examina avläggs eller behörighe-
ter ges. En intressant fråga är under vilka förutsättningar den konstaterande sum-
mativa bedömningen kan stödja förskjutningen av detta fokus bort från sig själv.

James et al. konstaterar att material avsett för summativ bedömning under vissa 
förutsättningar kan användas för formativa syften. Det väsentliga är i detta fall 
att till exempel en lärare som har fattat ett bedömningsbeslut återvänder till den 
stund i sin beslutsprocess när bedömningen gjordes och bedömningsmaterialet 
tolkades. Ur det tillgängliga bedömningsmaterialet kan läraren då dra slutsatser 
om vilken typ av handlednings- och inlärningsuppgifter den studerande behöver 
för att förbättra sitt kunnande. (James et al. 2006, 9.)

Stobart (2010, 239) påminner dock om den risk som fi nns i en kriteriebaserad 
bedömningsmiljö: om och när man har fastställt nivåer för kunnande fi nns en 
risk för att den ovannämnda handledningen kommer att riktas in på hur den stu-
derande ska kunna nå följande nivå. Detta kan leda till att lärandet och handled-
ningen av lärandet avsnävas till att endast tjäna bedömningskriterierna.

Black och Wiliam (2012a, 17–19) ger förslag på hur man kan använda summa-
tiva prov även för behoven inom den formativa bedömningen. Det första sättet 
är att planera provet tillsammans med de studerande så att dessa på förhand kan 
komma med önskemål om vad provet ska vara fokuserat på. Tanken här är att de 
studerande uppmuntras att bedöma var deras största utmaningar i lärandet fi nns 
och koncentrera sig på dem i sina studier. Forskning har visat att bedömnings-
uppgifter som de studerande själva har gjort effektivt främjar lärresultaten. Utar-
betande av uppgifter förutsätter – och utvecklar därmed – uppfattningen av läro-
stoffet som helhet, vilket som sådant främjar kvaliteten på lärandet.

Att koppla självvärdering och kamratbedömning till underlaget för bedömnings-
beslutet är också effektivt med tanke på lärandet. Black & Wiliam (ibid.) nämner 
exempelvis Whites och Fredriksens studie (1998), som visade att självvärdering 
och kamratbedömning ökar de studerandes kännedom om bedömningskriteri-
erna och i och med detta främjar de studerandes hantering av sitt eget lärande och 
utvecklar deras metakognitiva färdigheter. De studerandes kännedom om bedöm-
ningskriterierna hade också en positiv inverkan på lärresultaten.
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Självvärderingarna och kamratbedömningarna är till god hjälp för dem som fat-
tar bedömningsbeslutet – de kan tillföra bedömningsobjektet sådana synvink-
lar som beslutsfattaren inte själv observerar. Det slutliga beslutet fattas dock av 
någon annan än den studerande eller medstuderande. Det är viktigt att se till att 
makt- och ansvarsfrågorna i anknytning till bedömningsbesluten är så klara och 
tydliga som möjligt.

Ovan behandlades redan den numeriska återkopplingen. Även om det inte har 
någon betydelse om återkopplingen ges numeriskt eller på något annat sätt med 
tanke på lärresultaten verkar det nog ha betydelse med tanke på motivationen att 
lära sig. Skalan godkänd–underkänd är enkel och är det sätt att fatta bedömnings-
beslut som orsakar minst diskussioner före och efter beslutet såväl ur den stude-
randes som ur lärarens synvinkel. Denna skala ger dock inte nödvändig informa-
tion för till exempel selektion av studerande inom utbildningssystemet eller andra 
rekryteringsbehov, vilket ofta anses vara problemet med en så här grov bedöm-
ningsskala.
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SLUTORD

Med  stöd av det ovan anförda kan grunderna för bedömningsbesluten delas 
in enligt normativa och kriteriebaserade utgångspunkter. Den kriteriebaserade 
bedömningen kan i sin tur vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Det väsent-
liga enligt min mening är att spelreglerna för bedömningen, bedömningsmateria-
len och bedömningsinstrumenten är lämpliga med tanke på bedömningens syfte.       
I bedömning där syftet är att skapa möjlighet till jämförelse och urval bör spel-
reglerna och instrumenten för den normativa bedömningen användas. Om syf-
tet med bedömningen är att kontrollera lärresultaten kvalitativt, vilket är lämpligt 
exempelvis vid lärandeprocesser som utformats enligt konstruktivistiska principer, 
är bedömningsprinciperna i väsentliga delar av en helt annan karaktär.

Även bedömningsmaterialen och bedömningsinstrumenten är av en annan karak-
tär i en kvalitativ bedömning än i en kvantitativ bedömning. En viktig övning som 
bör utföras vid övergång från kvantitativ till kvalitativ bedömning är att utvärdera 
de bedömningsinstrument som används. I bedömningens historia är tidsperioden 
med kvantitativa tillvägagångssätt lång, och många av de bedömningsinstrument 
som utvecklats under denna tid används fortfarande. Spelreglerna och principerna 
inom den kvalitativa bedömningen ger tillgång till bedömningsinstrument som är 
mycket mer mångsidiga och innovativa än tidigare.

I de kvalitativa tillvägagångssätten inom den summativa bedömningen ingår också 
egenskaper som kan vara till nytta inom den vägledande formativa bedömningen. 
Detta kräver enligt min mening att man öppet accepterar det inslag av tolkning 
som oundvikligen ingår i en kvalitativ bedömning. Det förefaller också vara en god 
idé att öppet diskutera om det ändamålsenliga i att se återkoppling genom siffror 
eller vitsord som självklart, om bedömningens primära syfte är att stödja lärandet.
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 Esa Poikela 

UTVÄRDERING SOM UTVECKLAR LÄRANDE OCH 
KUNNANDE 

"Strävan efter att sätta upp mål som lätt kan uppnås och mätas leder till att organisa-
tionen börjar syssla med oväsentliga saker: man gör mycket och resultat uppnås effek-
tivt, men man undviker risktagande och kreativa lösningar. På lång sikt mister orga-
nisationen sin innovationsförmåga, när den läg ger resurserna på den operativa verk-
samheten och glömmer att beakta investeringssynpunkten, som är en förutsättning för 
överlevnad.” (Raivola 2000, 94)[övers.].

INLEDNING

I grunden innebär utvärdering produktion av information, men inte vilken slags 
information som helst, utan den förväntas vara användbar och till nytta. Nyt-
tig information har ett bruksvärde, och då är det viktigt att fråga vem som har 
användning för den. Hur kan utvärderingsinformation vara till nytta för stude-
rande och lärare, och för utvecklingsansvariga och beslutsfattare?

I fråga om så kallade vetenskapliga mätningar är utgångspunkten att nyttofördelen 
uppkommer i bruket av kontrollmätningar. De motiverar i sin tur åtgärder för att   
få till stånd förändring eller utveckling hos utvärderingsobjektet. Både beslutsfat-
tarna och de som utvärderas ska indirekt få nytta av den information som tolkas 
av en kontrollör. Utvärdering handlar ändå inte bara om kontroll, utvärderings-
information inrymmer också en utvecklande funktion. Utvärderingsinformatio-
nen har med andra ord, ett omedelbart bruksvärde för personerna inom ifråga-
varande verksamhet, där de är delaktiga som genomförare och beslutsfattare. De 
är därför de rätta personerna att utföra utvecklingsarbete, eftersom de är de bästa 
experterna på sina egna arbetsprocesser och verksamhetskontext.

Utvecklande utvärdering är till nytta både på kort och på lång sikt. Utvärderings-
informationen ska vara lämplig med avseende på sitt ändamål och sitt objekt och 
användbar i sitt sammanhang. Utvärderingen ska genomföras enligt principerna 
om att den ska vara korrekt och rimlig – den ska inte såra eller skada någon och 
den ska respektera individens rättigheter, även om den står för kritik. För att utvär-
deringsprocessen, utvärderingsmetoderna och resultaten ska vara tillförlitliga och 
slutsatserna korrekta är det nödvändigt att i genomförandet följa standarder för 
exakthet. (Raivola 2000, 91–94)
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I denna artikel behandlar jag den teoretiska grunden för den utvecklande utvär-
deringen inom en referensram bestående av kontextuell analys och kontextbase-
rad utvärdering. Utvärdering är en process i vilken fl era aktörer är involverade, 
och den är relaterad till historia, tid och rum samt till olika situationer och bak-
grundsförhållanden. Den externa och den interna kontexten för händelser påver-
kar både utvärderingsprocessen och utvärderingsresultaten. Utvärderingsproces-
sen har sina delaktiga, aktörer och ägare i processen, vilkas gemensamma uppgift 
är att fi nna utvärderingssätt och utvärderingsmetoder.

I artikeln beskriver jag processer som genererar lärande och kunnande och hur 
dessa kan användas i process- och produktbedömning.1 Artikeln ger en inblick i 
hur den kontextbaserade utvärderingen kan tillämpas och erfarenheter av prak-
tiska försök att genomföra detta inom utbildning och särskilt inom yrkesutbild-
ning och fortbildning. Artikelns fokus betonar mer frågan om hur kvalitet pro-
duceras, än bedömning av resultat av lärandet. Slutligen presenterar jag en sam-
manfattning av den kontextbaserade utvärderingens uppgift.

UTGÅNGSPUNKT: DEN KONTEXTUELLA ANALYSEN

I sin bok Information: The New Language of Science (fi : Informaatio – tieteen uusi kieli) 
presenterar Hans Christian von Baeyer (2005) de stora fi losofi ska frågorna inom 
naturvetenskaperna2 – ursprungligen formulerade av John Wheeler. Med dessa 
förknippar samhällsvetare samt forskare inom lärande och utbildning problemet 
med delaktighet, betydelse och bitar.3 Delaktighet och deltagande har sin sociala 
dimension medan betydelse och ändamål hänför sig till människans intentionella 
agerande. Bit syftar i sin tur på den binära grundenheten inom information och 
till former för att observera, mäta och använda information. Baeyers defi nition 
av information säger att i humanistens perspektiv innebär det uppgifter om rela-
tioner (ibid., 55).

1 Utvärdering beskrivs i denna artikel med ett perspektiv som betonar arbete och verksamhet, och följaktligen 
är användningen av begreppen processutvärdering och produktutvärdering ett övervägt val. Det fi nns en 
uppenbar överensstämmelse mellan processutvärdering och formativ bedömning, medan sambandet mellan 
produktutvärdering och begreppet summativ bedömning är ganska problematiskt och denna relation kom-
mer inte att behandlas i detta sammanhang.

2 Hur är existens möjlig? Varför fi nns kvanta? Är vi en utomstående iakttagare eller oundvikligt del i och med-
verkande i universum? Hur uppstår mening? Finns allt i en bit? (von Baeyer 2005, 15–16). Den mest svind-
lande slutsatsen gäller uppfattningen av ursprunget till allt som fi nns till: i början fanns information – inget 
mer, inget mindre.

3 I detta sammanhang kan ”bit” uppfattas som den minsta observerbara beståndsdelens problematik – i rela-
tion till skapandet av kunskap.
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Kommunikation handlar inte bara om data eller fakta, information eller informa-
tionsöverföring, utan om något som får dem som är involverade i sociala aktivite-
ter att intressera sig för informationens betydelse. Utvärderaren kan dra nytta av en 
metafor om metodologi som hämtats ur naturvetenskaplig forskning: På nanonivå 
(kvanta) interagerar observationsverktyget, observationsobjektet och observatö-
ren. Upprepning av ett test ger aldrig samma resultat, utan ger alltid mer informa-
tion. Likaså kan en enkät-, fall-, aktionsforsknings- eller utvärderingsstudie som 
är knuten till en tidpunkt, en plats och en situation betvivlas i fråga om reliabili-
tet, validitet eller kompetens hos den som utför undersökningen. (Poikela 2008.)

Mångfalden av approacher, forskningsgrepp, metoder och tekniker ger en fi nger-
visning om svårigheten att mäta något exakt. I stället kan varje studie, experiment 
eller prov ge ny information, som i relation till tidigare resultat ger möjligheter 
till slutsatser. Detsamma gäller utvärdering. Värdefullare än att organisera fakta 
och utföra exakta mätningar är att i ljuset av den nya informationen förstå utvär-
deringens relation till mänskliga handlingar, händelser och strävanden. Utvärde-
ringens uppgift är således inte bara att ta fram information för kontrolländamål, 
utan också att skapa meningsfull information som är till nytta för alla som på ett 
eller annat sätt är delaktiga i den utvärderade verksamheten.

Världsförklaringar

Utvärdering kan granskas med stöd av "hypoteser som förklarar världen", med 
hjälp av grundmetaforerna formism, mekanism, organism och kontext. Enligt Pet-
tigrew (1985) är hypotesens uppgift att skapa ordning i ett kaos, och varje hypo-
tes har sin egen grundmetafor. Den formistiska teorin använder sig av likhet som 
grund för kategorisering av fenomen. Den mekanistiska metaforen söker per-
manenta orsakssamband mellan fenomen, varvid man handlar som en maskin. 
Metaforen som utgår från organism ger teorier som handlar om verksamhetssys-
temets harmoni och enhetlighet. Den kontextuella metaforen skiljer sig från teo-
rin om organism genom att beakta tidsaspekten, och dess metafor är en historisk 
händelse. (Poikela 1999.)

I läroplanerna kommer formismen till uttryck i form av likhet: den statliga utbild-
ningsförvaltningen sörjer med hjälp av normer och i synnerhet inspektionsverk-
samhet för att alla skolor inom samma bransch och på samma nivå har likadana 
läroplaner. Detta tänkande frångicks till vissa delar när staten övergick till att fast-
ställa endast grunderna för läroplanerna och delegerade delar av beslutanderätten 
till regional och lokal planeringsnivå. I utvärderingen yttrar sig formismen i form 
av krav som ställs genom formella bedömningsmål och bedömningskriterier, var-
vid utvärderingen får en kontrollerande innebörd. Målen och kriterierna ska vara 
lika för alla, eftersom bedömningen genomförs på samma sätt.
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Mekanismen kommer till uttryck i att utbildningens mål- och innehållskrav fram-
ställs som motsvarigheter till de kvalifi kationer4 som behövs i samhället och 
arbetslivet. Då och då är man tvungen att förhandla om förhållningssättet mellan 
utbildningen och samhället på nytt, eftersom utbildningen har en tendens att släpa 
efter övrig utveckling. Detta har yttrat sig bland annat så att läroplansdokumen-
tets lärarinriktade delar alltid med några års mellanrum granskas och uppdateras. 
Den mekanistiska utvärderingen är kontrollerande och jämförande: man mäter 
den funktionella överensstämmelsen mellan arbete och utbildning och uppfyllel-
sen av de kvalifi kationer som angivit som mål.

Den organistiska läroplanen integreras till ett system i vilket helheten består av 
delar och delarna bildar en helhet. Läroplanen är en struktur i vilken man inte-
grerar systemets vertikala och hierarkiska nivåer samt horisontella, arbetsfördel-
ningsdelar. I helheten ingår också det samarbete mellan lärarna, som har till syfte 
att utvärdera och utveckla något delområde av systemet, såsom en utbildnings-
modul eller en studiehelhet. Den organismbaserade utvärderingens uppgift är att 
producera information för systemets interna och externa kontroll, för jämförelse 
och beslutsfattande.

Kontextualismen strävar efter att överskrida ramvillkoren för likhet i läroplanen, 
kvalifi kationsöverensstämmelse och reglering av strukturerna. Planeringsarbetet 
fokuserar i första hand på de processer som producerar lärande och kunnande, 
med andra ord de kompetenser som behövs i arbetet, arbetslivet och i samhället. 
I dessa processer ingår delaktiga, aktörer och ägare, och samarbete mellan dessa 
ger bästa resultat. Läroplanen betraktas således som en verksamhets- och utveck-
lingsprocess, i vilken även utvärdering ingår som en integrerad funktion. Osäker-
het, möjligheter och hot i verksamheten betraktas som faktorer som möjliggör 
lärande och utveckling, vilket innebär att de studerandes intentioner, strävanden 
och eventuella misstag samt olikheter i lärande, lärande i olika takt och olikheter 
i interaktionssätt inte betraktas som störande faktorer, utan uttryckligen som en 
potential för utveckling av lärandet. Den kontextbaserade bedömningen baserar 
sig på partnerskap, vilket betyder att den studerande är genuint delaktig och en 
medaktör i utvärderingsprocessen och i utvecklingen av denna.

4 Man anser att en kvalifi kation uttrycker en viss kunskaps-, färdighets- och attitydkomponent som arbetsli-
vet behöver och som utbildningen ska frambringa. Kompetens däremot uttrycker potential och färdigheter 
som förvärvas genom lärande och arbete och som möjliggör fortlöpande kompetensutveckling.
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Kontexter, processer och resultat

Pettigrew (1997) fäster vikt vid förändringsprocessernas sociala, politiska och eko-
nomiska dimensioner som utgångspunkter för den kontextuella analysen. Analy-
sens viktigaste komponenter är den externa och den interna kontexten, proces-
sen och resultatet (se fi gur 1). Pettigrew nämner följande utgångspunkter för den 
kontextbaserade forskningen:

 – teoretiskt sammankopplade allmänna och specifi ka analysnivåer och de vid-
hängande begreppskategorierna med beaktande av studiens inriktning

 – beskrivning av den process som är objekt med avseende på förfl uten tid, 
nutid och framtid samt mål och verksamhet

 – analys av processerna med stöd av teori som drivande kraft
 – sammankoppling av vertikal och horisontell analys, vilket kräver att de olika 

analysnivåerna på ett genuint sätt binds till processen.

FIGUR 1. Huvudkomponenterna i en kontextuell analys (jfr Pettigrew 1985; 1997)

Området där de två kontextnivåerna möter varandra och också verksamhetspro-
cessen bör beskrivas noggrant. När och varför börjar och slutar processen? Hur 
är studien placerad tidsmässigt, vilka är de avgörande faktorerna? Har det funnits 
variation eller stabilitet i kontextnivåerna och i processen och hur kommer de till 
uttryck? Analysen kan bygga på tidigare teorier som beskriver processer eller så 
kan man skapa en ny teori.

Utvärdering är en verksamhet som i historiskt perspektiv har utformats efter 
tidens, platsens och situationens krav. Den har uppfattats, konceptualiserats och 
genomförts enligt rådande samhälleliga intressen och rådande praktiska tillämp-
ningar. Utvärderingsprocessen och de resultat den producerat har uppmärksam-
mats på olika sätt vid olika tidpunkter. Den externa, föränderliga socio-ekono-
miska kontexten inverkar inom samhället först på en nivå och sedan till en annan: 
först förändrar organisationens intressegrupper sitt beteende och därefter föränd-
ras den interna kontexten (även Pye & Pettigrew 2005). Vi behöver inte bege oss 
långt i letandet efter praktiska exempel, Finland kan väl fungera som ett sådant. 
Under de senaste decennierna har modellen för ny offentlig förvaltning (NPM) 
slagit rot även i Finland, med åtföljande konsekvenser i form av resultatstyrning 
inom olika områden.

Extern

Process

Intern

Kontext

Resultat

Kontext
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Det är klart att förvaltningen påverkar, både på gott och ont, hur utvärderingen 
utvecklas. Den så kallade Bolognaprocessen är ett exempel på hur en extern, 
internationell kontext inverkar på den fi nländska högskolan. De utvärderingar 
och auditeringar som gjorts i dess efterföljd har fört med sig ett behov av att för-
nya läroplaner och bedömningsmetoder, vilka i sin tur är sammanbundna med 
utbildningsformernas och läroanstalternas interna kontext, de rådande systemen 
och verksamhetspraxis. Så småningom förändrar dessa processer tänkandet och 
rådande praxis och påverkar i slutändan enskilda lärares och studerandes arbets-
sätt.

Generationsövergångar

Den kontextuella ansatsen kan motiveras med Gubas och Lincolns (1989) beskriv-
ning av de fyra utvärderingsgenerationer som följt på varandra. Enligt denna 
beskrivning utgör det vetenskapliga mätandet, kausalitetsantagandena och objek-
tiveringen av bedömningsobjektet gemensamma drag för den första, andra och 
tredje utvärderingsgenerationen.

Enligt den positivistiska vetenskapens utvärderingsparadigm utgör eleven ett 
bedömningsobjekt5, som är föremål för extern bedömning. Om utbildningen inte 
ger önskat resultat, ligger felet hos eleven, programmet, målen eller verksamhets-
grunderna. Problemet fi nns alltså i mätobjektet och inte i mätinstrumentet eller 
den som utför mätningen, eftersom reliabiliteten och validiteten har säkerställts 
på ett vetenskapligt sätt.

Det är först med den fjärde utvärderingsgenerationen som det sker ett paradigm-
skifte: eleven ingår som subjekt i bedömningsprocessen och bedömningsproces-
sen baserar sig mer på interaktion, förhandling och avtal än på mätning. Enligt det 
refl ekterande bedömningsparadigmet är eleven ägare av sin lärprocess och bedömer 
också sitt eget lärande och sina lärresultat. Elevens och handledarens bedömnings-
relation har egenskapen av ett partnerskap6 i vilket båda parter förbinder sig att 
främja det gemensamma arbetet. Bedömningen bygger på förtroende och dialog, 
där alla som är delaktiga kan använda sig av den information som bedömnings-
processen producerar.

Problemet med den refl ekterande bedömningen är dess relativitet, det vill säga den 
gemensamt överenskomna bedömningen är relativ, eftersom resultaten inte nöd-
vändigtvis är möjliga att jämföra med andra motsvarande resultat. Inom arbets-
livet har man uttryckt osäkerhet beträffande jämförbarheten i examensbetyg för 
personer som utexamineras från olika läroanstalter men inom samma bransch. 

5 I allmänt språkbruk märks objektiveringen i uttrycken elevbedömning eller bedömning av eleven, det vill 
säga bedömningsföremålet är inte elevens kunnande eller elevens arbete.

6 Samtidigt önskar man fl ytta fokus från undervisning till handledning. Läraren ska också utvärdera sitt eget arbete 
eftersom undervisningssituationerna ständigt förändras och eftersom det också sker externa förändringar.
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Även den alltför kraftiga betoningen av elevens /de studerandes roll som subjekt7 
har väckt kritik. I stället för att vara en studerande som ger läraren eller kamrater 
direkt återkoppling är den studerande plötsligt en kund8 som via webben sänder 
anonym kritik och som lärarna därefter borde betjäna på bästa sätt.

Många forskare talar om den femte utvärderingsgenerationen, vars syfte är att 
åtgärda problemen i den fjärde generationen och skapa en syntes av de tidigare 
utvärderingsgenerationerna. Representanter för detta nya synsätt är bland annat 
teorierna och modellerna för den realistiska (Pawson & Tilley 1997), den hållbara 
(Boud 2000) och den kontextbaserade9 (Poikela 2004) utvärderingen. När de håll-
bara principerna, synsätten och metoderna inom det vetenskapliga och det refl ek-
terande utvärderingsparadigmet integreras och ett utvecklande perspektiv anam-
mas kan man börja betrakta den utvecklande utvärderingen till och med som en 
självständig utvärderingsvetenskap, som har sina forskningsobjekt och sitt kun-
skapsområde samt en egen specifi k utvecklingsfunktion bland samhällsvetenska-
perna.

KONTEXTBASERAD UTVÄRDERING

Den kontextuella ansatsen kräver omsorgsfull granskning av de ram- och läges-
faktorer som påverkar verksamhets- och utvärderingsprocessen. Utvärderingens 
syfte är att producera information till alla som är parter både i den verksamhets-
process som är föremål för utvärderingen och i själva utvärderingsprocessen, obe-
roende av om de är deltagare, aktörer eller processägare. Utvärderingens uppgift 
är att koppla samman två sfärer: utbildningens sfär och den personliga utveck-
lingens sfär. Dessa är åtskiljda, men är samtidigt beroende av varandra (se fi gur 2).

7 Den studerandes /elevens delaktighet är den avgörande faktorn i en bedömningsprocess. När de studerande 
bedöms enbart utifrån externa kriterier, har de gjorts till objekt i en kontrollerande bedömning och har ingen 
egen roll i bedömningen av kunnandet. Denna bedömningsmetod kan kallas kasernmodellen, och i dag hör 
den lyckligtvis till historien. Dess legitimitet är svår att motivera ens i slutna institutioner. Kasernmodellen 
håller på att ersättas av en anonym varuhusmodell, i vilken den studerande blir subjekt och en kund som 
ger återkoppling på undervisningen. Det blir i stället lärarna och deras kompetens att tillhandahålla de stu-
derande innehåll som blir föremål för bedömning och kritik. I partnerskapsmodellen däremot är de stude-
rande och lärarna ömsesidiga aktörer. (Poikela 2007.)

8 Konstellationen efterfrågan – utbud, som betonar kundrelationer, blir utförligt kompletterad med hjälp av 
den nya informationstekniken. Den uppnår en helt ny nivå tack vare de virtuella forum som samlar feedback 
på föreläsningar och kurser. Det positiva med modellen är att de studerande fritt kan framföra sina synpunk-
ter på undervisningen, men feedbacken inkluderar inte feedback på lärprocesserna. En negativ följd är att 
man försöker behaga den studerande-kunden, och det fi nns en uppenbar risk för att man gör avkall på kva-
litetskraven på lärandet. (Poikela 2007.)

9 Context-Based Assessment, CBA (Poikela 2004).
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FIGUR 2. I utvärderingen integreras kunskap från utbildning och arbetslivet (jfr Poikela 2009)

Figur 2 visar i ett nötskal vad lärande och utveckling av kunnande i grunden hand-
lar om. Information omvandlas i lärandeprocessen när teori och praktik integre-
ras, till erfarenhetsmässig och personlig kunskap. Före denna process är både teo-
rin och praktiken ur de lärandes synvinkel enbart en potentiell kunskap, som man 
utgår från att de vill ta del av. Potentiell kunskap har både en teoretisk och prak-
tisk dimension, och i den verksamhetsprocess som förenar dessa två dimensio-
ner är lärandet effektivt.

Detta är just vad utbildningen borde göra, det vill säga skapa integrerad erfaren-
hetsbaserad kunskap10 som är hållbar kvalitativt sett och som är en lämplig grund 
för det fortsatta lärandet i arbetslivet. I vardagen på arbetsplatsen och under stu-
derandens praktikperioder (arbetsobjekt, verktyg, material osv.) utvecklar inläraren 
sitt kunnande, som i allt större utsträckning består av så kallad tyst kunskap och 
är knutet till individuellt arbete, till det gemensamma arbetet och också till orga-
nisationens arbete. Processen resulterar i professionell sakkunskap på hög nivå 
som också ger möjlighet till arbete som egenföretagare.

10 I grunderna för kunskapsbildningen delas teori och praktik vanligen in i propositionell kunskap (påstående-
kunskap) och procedurkunskap (metodkunskap). Liknande uppdelningar är uppdelningen mellan begreppslig 
(deklarativ) och praktisk kunskap och uppdelningen mellan symbolisk och materiell kunskap. Uppdelningarna 
gör inte någon distinktion mellan epistemologi och ontologi. Den begreppsliga kunskapen antas fi nnas både 
i mycket teoretiska texter och i medvetandet hos dem som använder texterna. På samma sätt antas den prak-
tiska kunskapen förekomma både i föremålet för en aktivitet och i själva aktiviteten. När man gör åtskillnad 
enligt var kunskapen är belägen förändras den dikotoma uppdelningen i teoretisk och praktisk kunskap, till 
formen av en triangel (se fi gur 2), där den erfarenhetsbaserade kunskapen bildar triangelns tredje dimension. 
Kunskap delas inte längre upp i teoretisk vad-kunskap och praktisk hur-kunskap utan i vad-kunskap som är 
förankrad i både teori och praktik och i erfarenhetsbaserad hur-kunskap. Samtidigt klargörs vad i kunskapen 
som är objektivt, utanför individen, och vad som är subjektivt, allt mer personligt förankrade erfarenheter 
och kunnande som ingår i personens vetande. (Poikela, E. & Poikela, S. 2005.)
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I utbildningens kontext styrs lärandet av läroplanen, som borde eftersträva det 
kunnande som behövs i arbetslivet. I arbetslivet fortsätter lärandet, men styr-
ningen/ handledningen är underordnad arbetet och organisationens ledningssys-
tem. Den professionella utvecklingen baseras på utövandet av arbetet och delta-
gande i arbetsgemenskapen och på att den professionella utvecklingen är inklu-
derad i ledningssystemet.

Utbildningens dilemma är frågan om hur man redan under studietiden ska kunna 
nå det tänke- och arbetssätt som den yrkesverksamma personen besitter. Det är 
inte rimligt att förvänta sig att man ska göra de professionella hierarkierna och 
utbildningshierarkierna likadana, att skapa en mekanistisk fullständig motsvarighet 
mellan de kvalifi kationer som krävs i arbetslivet och de som utbildningen produ-
cerar eller att kräva att man ska slå samman arbets- och utbildningsstrukturerna11 
Endast genom att fästa uppmärksamhet vid de planerings- och utvärderingspro-
cesser som fi nns och påverkar inom utbildningen och i arbetslivet är det möjligt 
att skapa ett förtroende och den dialog som är en förutsättning för att man ska 
kunna utveckla de utbildningsprocesser som producerar lärande och kunnande. 
Den kontextbaserade utvärderingens uppgift är att producera information för 
användning inom utveckling och planering på verksamhetens alla nivåer: allt från 
de studerande, handledarna och utvecklarna till arbetslivets representanter och 
dem som fattar utbildningspolitiska beslut.

Refl ektion, lärande och utvärdering

Mezirow har defi nierat begreppen refl ektion, refl ektering och refl ektivitet på ett 
mycket heltäckande sätt (1981; 1991). Han ser refl ektionen som en förutsätt-
ning för lärande. Refl ektionen börjar med att affektion, känslor och förnimmelser 
observeras och identifi eras och sträcker sig via begreppsbildning ända till refl ekti-
vitet på teoretisk nivå. Refl ekteringen omfattar lärostoff  och verksamhetsproces-
ser samt kunskapsstrukturer, antaganden, värderingar och övertygelser som i bak-
grunden påverkar verksamheten. Via kritisk refl ektion kan lärandet nå en transfor-
mativ nivå som transformerar individens meningsscheman och meningsperspektiv. 
Meningar och meningsstrukturer styr i sin tur förvärvande av kunskap, lärande, 
utveckling och aktiviteter i en individs livsskeden.

11 Till exempel i teorin om läroplansbaserade ekosystem vill man inte göra åtskillnad mellan arbete och utbild-
ning, utan man anser att lärande är möjligt inom ramen för det ekologiska system som förenar dessa (Barab 
& Roth 2006).
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Enligt Kolb (1984) innebär refl ektion både observation av och refl ektion över tidi-
gare eller förvärvade erfarenheter, och den studerande kan göra refl ektionen både 
ensam och tillsammans med andra studerande och handledaren. Konkreta erfa-
renheter utgör både utgångspunkt för lärande och resultat av lärande (se fi gur 3), 
och resulterar i en cyklisk lärprocess som är anknuten till tid och rum. Mellan den 
refl ekterande observationen efter en erfarenhet och den studerandes externa akti-
vitet, utprövande eller experimenterande med det inlärda, existerar ett spännings-
förhållande. Dess uppgift är att upprätthålla lärprocessen som en relation mellan 
aktivitet och tänkande. Efter den refl ekterande observationen följer skapandet av 
abstrakta begrepp, som kan ske genom att kombinera tidigare kunskap och foga 
in ny information. De abstrakta begreppen står i ett dialektiskt förhållande till den 
tidigare erfarenheten och till den förväntade erfarenheten, som man får genom  
utprövande och experimenterande verksamhet. Resultatet av processen är en ny 
erfarenhet som berikar, fördjupar eller förbättrar den tidigare erfarenheten och 
skapar grund för en fördjupad upprepning av lärcirkeln.

FIGUR 3. Refl ektering i det upplevelsebaserade lärandets stadier (Poikela 2005) 

Enligt Kolb ingår ingen refl ektering i stegen för begreppsskapandet eller det 
utprövande skedet. Schön (1983) däremot anser att refl ektion även sker paral-
lellt med handlingen, eftersom handling också alltid innehåller avbrott och situ-
ationer under vilka man hinner tänka. Refl ektion är således möjlig både under 
handling (refl ection in action) och efter handling (refl ection on action). Enligt 
Boudin et al. (1985) och McAlpinen et al. (1999) kan refl ektion ske också under 

Förstå

Testa

Erfara

Reflekterande observation
- reflektion handlingefter

(reflection action)on

Handling /
- reflektion handlingunder

(reflection action)in

Konkret erfarenhet

Abstrakt konceptualisering/

- reflektion handlingföre
(reflection action)for

Reflektera



69

begreppsskapandet, varvid det innebär noggranna mentala förberedelser inför 
handling (refl ection for action). Bilden av det erfarenhetsbaserade lärandet (fi gur 
3) kan således förtydligas genom att refl ektering infogas i alla de steg som produ-
cerar lärande (Poikela 2005).

När lärandet alltigenom betraktas som en refl ektiv process vars uppgift är att 
producera erfarenhet och kunnande, är också handledningen transparent och har 
ett grepp som stöder de studerandes refl ektering. Lähteenmäki (2004) presente-
rar en refl ektiv handledningsmodell (jfr fi gur 3) för inlärning i arbete12 som inklude-
rar av handledaren stödd analys av refl ektion i det erfarenhetsbaserade lärandets 
alla steg (refl ection on, for & in action). I lärprocessens steg ”refl ection-on-action” 
kräver refl ekteringen att handledaren har förmåga att aktivera tankar som ankny-
ter till de studerandes erfarenheter och är medveten om hur handledningen och 
återkopplingen påverkar de studerande på en känslonivå. I steget ”refl ection-for-
action” är en av handledarens viktigaste uppgifter att aktivera de studerande att 
hitta nya källor för kunskap och att planera genomförandet av sin uppgift. I ste-
get ”refl ection-in-action” är den refl ektiva handledningens centrala moment för-
mågan att organisera lärsituationerna, rådgivning och att skapa en positiv stäm-
ning i lärsituationen.

Den som handleder lärandet är snarare faciliterare än lärare, i högre grad tränare 
än läromästare och hellre kollega än en som ger kundservice. Som helhet utvecklas 
den pedagogiska kvaliteten på lärandet och handledningen, och man kan utnyttja 
utvärderingsinformation i utbildningen under beaktande av både de studerandes 
och arbetslivets utvecklingsbehov.

Utvärderingsprocessen – zoner och speglar

Refl ektion och utvärdering utgör en väsentlig del av handledningen. Utvärde-
ringen är ett handledningsverktyg men även en indikator som visar kunskaps-
nivån, vilket anknyter till både process- och produktutvärderingen (Poikela & Räk-
köläinen 2006). Vid processutvärdering söker, får och ger den studerande mång-
sidig återkopplingsinformation13. Produktutvärderingen kan med stöd i sina kri-
terier dels fungera som jämförelseobjekt för mätning av kvaliteten på kunnandet 
med en fastställd skala och dels jämföras med målformuleringarna. Den verbala 
processbedömningen tjänar således de studerandes personliga utveckling, medan 
den sifferbaserade produktutvärderingen ger en realistisk bild av kunskapsnivån.

12 Med inlärning i arbetet avses i detta sammanhang studiebaserad arbetspraktik som ordnas i nära anslutning 
till utbildning.

13 Jämför med Harri Keurulainen och Pirkko Anttilas artiklar i denna bok. De behandlar begreppen assessment 
of/for/as learning när de diskuterar förskjutningen av fokus i förhållningssättet till bedömning.
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Refl ektionen utgör lärandets kärna och är en nyckel till både handledningen av 
de studerande och till förståelse av bedömningen. Refl ektion ger möjlighet att 
både processa informationen och till handledning av läraktiviteter. När det gäller 
bedömning är refl ektionen ett sätt att inhämta information och en utgångspunkt 
för självvärdering och kollektiv bedömning. Den omfattar till och med medveten 
målformulering och kritisk bedömning av resultat. Refl ektion kan således betrak-
tas som den minsta gemensamma beståndsdelen för kunskapsskapande, lärande, 
handledning och bedömning (se fi gur 4).

Handledningens syfte är att utveckla de studerandes förmåga till refl ektion, bland 
annat förmågan att refl ektera över sitt eget arbete, objekt och innehåll, att ge och 
ta emot kamratbedömning, att delta i återkopplingssamtal med handledare och 
att sätta upp mål för att nå resultat.

FIGUR 4. Utvärderingens zoner och konstruktion av spegling (Poikela 2004) 

Processutvärderingen utgör grund för den utvärdering som producerar lärande 
och kunnande, och den inverkar på både självvärderingen och den målbaserade 
produktutvärderingen. Den refl ektiva lärcirkeln (jfr fi gur 3) kan beskrivas som 
utvärderingens kärna. Kring kärnan fi nns zoner som representerar utvärderings-
verksamhetens olika kontexter, först självvärdering, sedan processutvärdering och 
produktutvärdering och ytterst arbetslivet och samhället, som utgör den vidaste 
kontexten. Mellan zonerna fi nns kontexternas mötes- och gränsområden, speg-
lingspunkterna, med hjälp av vilka man tar reda på djup och riktning i fråga om 
den studerandes utveckling av refl ektions- och bedömningsförmågan.
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Mötesplatsen mellan självvärdering och processutvärderingen ger en punkt för 
spegling, där de studerande lär sig att refl ektera, bedöma sig själva, sina presta-
tioner och sin relation till andra aktörer. Det viktigaste är den återkoppling som 
de studerande skaffar genom observation, till exempel med hjälp av en loggbok 
över sin lärprocess, och återkoppling som de får av handledaren, studiekamrater, 
sin grupp eller av andra som är involverade i lärprocessen.

Uppgiften för den speglingspunkt som fi nns mellan process- och produktutvärde-
ringen är i sin tur att undersöka metoder som är relaterade till målformuleringen 
och att skapa kriterier för utvärderingen av resultat. Metoder för detta är person-
liga portföljer, analys av arbetsprocesser, gemensam planering och utveckling av 
kriterier. De studerande kan engageras i målformuleringen och i planeringen av 
arbetshelheter, liksom i framtagandet av kriterier för lärande och kunnande. Slut-
resultatet är utvecklad förmåga att ställa egna mål och att bedöma kvaliteten på 
det egna arbetet.

Den tredje speglingspunkten fi nns mellan produktutvärderingen och den externa 
kontexten, och med den bedöms hur den studerandes kunnande har utvecklats 
under studierna med avseende på kompetenskraven i samhället och arbetslivet. I 
bedömningen behövs synpunkter från tre parter: den studerande själv, lärare och 
arbetslivsrepresentanter. Arbetslivet är främst intresserat av de kompetenser som 
utbildningen producerat och som betygsatts. Till dessa hör också de färdigheter 
som behövs i arbetslivet. Det väsentliga är att arbetslivet får realistisk och jäm-
förbar information om den nyutexaminerades kunnande, vilket också innebär att 
nivåskillnaderna mellan läroanstalterna inte blir stora.

Den traditionella utvärderingen, som fokuserade på mätning av kvalifi kationer, 
har sin speglingspunkt endast i gränsområdet mellan produktutvärderingen och 
kontexten, varvid endast lärresultatet mäts. Resultatet är ett kontrollsystem där 
kraven ställs direkt på den studerande och säkerställs genom en så detaljerad kon-
troll som möjligt. Det återkopplings- och utvärderingssystem som baserar sig på 
produktion av lärande och kunnande skapar däremot möjligheter att granska hela 
utbildnings-, undervisnings- och lärprocessen och motivera de pedagogiska för-
ändringar som behövs i handlednings-, undervisnings- och ledningsarbetet. Den 
mest grundläggande förändringen är att de studerande involveras i utvärderings-
processen och att man med hjälp av återkopplingen under processen får infor-
mation om utvecklingsbehoven. Utvärderingen blir också ett test av läroplanens 
kunskapssyn och synen på lärande: här avslöjas om detta endast är läroplansreto-
rik eller något som omsatts i verklighet.
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Processer som producerar lärande och kunnande

Kolb (1984) beskriver lärandet som en individuell process: konkret erfarenhet – 
refl ekterande observation – abstrakt begreppsbildning – aktivt utprövande (se 
fi gur 3 ovan). I Nonakas och Takeuchis (1995) modell av organisatoriskt kun-
skapsskapande ingår samma inlärningssteg, men i detta fall är det fråga om en 
gemensam kollektiv process: utbyte av erfarenheter – kollektiv refl ektion – ”nät-
verkande” av konceptuell kunskap – lära genom att göra. Samma steg kan hittas 
på organisationsnivå även hos Crossan, Lane och White (1999), även om dessa 
använder andra begrepp: uppkomsten av insikt – tolkning av insikten – integre-
ring av den tolkade insikten – institutionalisering av den integrerade kunskapen.

I Kolbs lärcirkel fi nns en strävan efter universalitet, och då är avsikten med den 
att förklara individernas läraktiviteter i vilken kontext som helst. Nonakas och 
Takeuchis beskrivning lyfter fram de processer vid kunskapsbildning som är nöd-
vändiga för både det individuella och det organisatoriska lärandet. I Crossans, 
Lanes och Whites modell klär individer sina insikter i tankar, som tolkas och för-
medlas av en grupp, varefter den uppnådda kunskapen kan integreras och institu-
tionaliseras så att den blir hela organisationens gemensamma egendom och egen-
skap (se fi gur 5). (Järvinen & Poikela 2000; 2001).

Den högra sidan av fi gur 5 visar skapandet av refl ektions-, återkopplings-, utvär-
derings- och evalueringsdata och läraktiviteternas kontexter. I konstellationen har 
refl ektionen en dubbel funktion. Å ena sidan produceras genom refl ektionen 
kunskap för problemlösning, utveckling och innovationer, å andra sidan fungerar 
refl ektionen som källa för individers, gruppers och organisationens lärande och 
kunnande. Utan refl ektion, inklusive tyst kunskap, sker inget hållbart och djupt 
lärande. Det viktigaste i fråga om skapande av lärande och kunnande är inte så 
mycket vad som sker på individ-, grupp- eller organisationsnivå, utan snarare vad 
som sker mellan dem. Med andra ord kan lärande och utveckling inte begränsas 
till någon särskild hierarkinivå, utan det är fråga om en integrerande, tidsmässig 
process som integrerar olika verksamhetskontexter. I stället för att tala om nivåer 
är det mer fruktsamt att tala om arbets- och inlärningskontexter för individen, kollek-
tivet och organisationen – kontexter i vilka aktivitets- och lärprocesser som påver-
kas av situation, tid och plats förenar sig (se fi gur 5).

I kontexten individens arbete styrs lärandet av återkoppling som erhålls från fl era 
nivåer och som individen själv kan begära av kamrater, handledare, kunder och 
andra aktörer. Den kommunikativa utvärderingsinformation som producerats i 
kontexten kollektivt arbete utgör källa för idéer, val och slutsatser och används när 
man söker lösningar på egna och gemensamma problem. I kontexten organisatio-
nens arbete behövs evalueringsdata, vilket betyder systematisk insamling av data 
för att få stöd för utveckling och beslutsfattande, till exempel i form av enkäter, 
kartläggningar eller intervjuer. I kontexten att utveckla begrepp och benämningar 
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utgör forskningsdata nyckeln till innovativ verksamhet och till utnyttjande av lär-
nätverk i arbetslivet och inom andra samhällssektorer. (Poikela & Järvinen 2007.)

FIGUR 5. Processer som producerar lärande och kunnande, kontexter och former av bedöm-
ningsinformation

Processerna som producerar lärande och kunnande14 kan bestämmas genom att 
kombinera de dimensioner i de ovannämnda teorierna som motsvarar varandra. 
När det gäller de sociala processerna observeras och bedöms de studerandes för-
måga att arbeta ensamma och tillsammans med andra, deras beroende av andras 
stöd och deras förmåga att arbeta i grupp, som gruppmedlem och ledare. Utifrån 
detta kan man börja utveckla utvärderingskriterier för den sociala kompetensen, var-
vid objektet kan vara interaktion, samverkan och sätt att leda. De refl ektiva pro-
cesserna ger en uppfattning om de studerandes användning av olika handlings-
modeller, deras förmåga att hantera olika problemsituationer, söka lösningar eller 
vara kreativa. Bedömningen fokuserar på den refl ektiva kompetensen. 

14 Också Pirkko Anttila beskriver i sin artikel i denna bok de sociala och refl ektiva processerna, liksom operativa 
färdigheter och kunskapshantering.

KONTE XT LÄRPROCESSER REFLEKTION/ KUNSKAP

INDIVIDENS ARBETE

ÅTERKOPPLING

KOLLEKTIVT

ORGANISATIONENS

ATT UTVECKLA BEGREPP NÄTVERK FÖR LÄRANDE UNDERSÖKNING
OCH BENÄMNINGAR
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T I
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ARBETE

ARBETE

BEDÖMNING

UTVÄRDERING

1) Sociala processer: konkret (K ) – utbyte av erfarenheter (UE) – (UI),erfarenhet E uppkomsten av insikt
reflekterande observation (RO) – kollektiv reflektion (KR) – tolkning av in (TI),2) Reflektiva processer: sikter
abstrakt (A ) – organisering av kunskap (OB) – integrering av3) Kognitiva processer: konceptualisering K konceptuell

tolkad in (IT) oche sikter
aktiv (A ) – lära (L ) – institutionalis kunskap (IK).4) Operativa processer: itet T genom att göra G ing av
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Den traditionella bedömningen fokuserade främst på behärskande av informa-
tion och konkreta färdigheter, med andra ord på bedömning av kunnande som 
genereras i kognitiva och operativa processer. Lärarna bedömer mängden av och 
kvaliteten på kunskapen i samband med undervisningen och verksamma i arbets-
livet bedömer aktiviteter och arbete, till exempel i samband med arbetspraktik 
eller yrkesprov. Problemet är att vid bedömningen talar parterna sällan samma 
språk. Som ett resultat av detta fjärmar sig den teoretiska och den praktiska värl-
den från varandra, såsom lätt sker till exempel i läroavtalsutbildningen. De stude-
rande kan inte heller förena teori och praktik, eftersom de endast slumpmässigt 
refl ekterar över sambandet mellan dem. De refl ektiva och sociala processerna, 
som producerar individuellt och kollektivt lärande, är oftast utom räckhåll och 
kan inte bedömas.

MOT PRAXIS FÖR UTVECKLANDE UTVÄRDERING

Att konkretisera uppgifterna för utvärderingsprocessens element, de zoner 
som uttrycker kontext och de speglingspunkter som fi nns i gränsytorna mellan 
zonerna, och att därtill defi niera ansvarsområdet för de delaktiga i en process är 
relativt besvärligt både inom process- och produktutvärderingen. Bland annat 
inom pilotprojekt vid yrkeshögskolan Rovaniemen ammattikorkeakoulu (Arvola 
2012; Kangastie, Kylänen & Kärnä 2012) har man arbetat med att defi niera de 
element som bidrar till utvecklande utvärdering. Syftet med pilotprojekten är att 
utveckla en aktivitetspedagogik, som baserar sig på problembaserat15 lärande (Pro-
blem-Based Learning, PBL).

15 Kärnan i den problembaserade pedagogiken är organiseringen i grupper på 7–9 studerande som får hand-
ledning av en "tutorlärare". Den här handledningen skapar utrymme för arbete på epistemologisk nivå, där 
refl ektion, återkoppling och kommunikativ utvärdering spelar en avgörande roll för att främja de studerandes 
motivation, engagemang och personliga ansvar. Den tid som används för denna handledning utgör endast 
en bråkdel av den totala studietiden. Trots detta utgör tutorlärarens handledning nyckeln till hela lär-, under-
visnings- och utbildningsprocessen, eftersom den övriga undervisningen integreras med den problemlös-
ningsprocess som tutorläraren strukturerat för denna handledning.
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TABELL 1. Den utvecklande bedömningens process: fastställande av ansvarsområden och 
metoder

Zoner:  involverade, aktörer 
och utvecklingsansvariga/ägare 
av bedömningsprocessen

Speglar: bedömningssätt, -medel och -metoder
1. Spegel: nyckel 
återkoppling

2. Spegel: nyckel 
kriterier

3. Spegel: nyckel 
kompetenser 

De studerande
- studeranden
- medstuderande
Lärarna
- handledaren
- andra lärare
De utvecklingsansvariga
- undervisningsteam
- arbetslivet och andra berörda 
parter

Utvärderingsprocessens element kan beskrivas med hjälp av tabell 1 genom att 
man först tar ställning till vilka personer som är delaktiga: studerande, lärare och 
utvecklare. Därefter söker man med hjälp av speglingspunkterna lämpliga utvär-
deringssätt och -medel. Den första speglingspunktens nyckel är återkoppling, den 
andra speglingspunktens kriterier och för den tredje punkten kompetens. Utveck-
lingens kärngrupp består av lärarna, som ansvarar för planering, genomförande 
och utvärdering av utbildnings- eller studiehelheten. Dessutom är det nödvändigt 
att de studerande och arbetslivsaktörer deltar i kartläggningen och genomföran-
det av utvärderingsprocessen. En gemensam kartläggning ger framför allt medel 
för en mångsidig processutvärdering och förtydligar samtidigt grunderna för pro-
duktutvärderingen.

Inom ramen för den kontextbaserade utvärderingen, den kompetensbaserade 
läroplanen och den problembaserade pedagogiken lär sig de studerande framför 
allt att refl ektera, att arbeta i grupp och som grupp, att söka och processera infor-
mation, att lösa problem och att öva upp tänkande och handlande på samma sätt 
som en yrkesverksam person. De får med andra ord de grundläggande kunska-
per och färdigheter som behövs i yrket.

De studerande vill också ha på mätningar baserad information om sin yrkeskom-
petens så att de kan sätta upp mål som rör den yrkesmässiga substansen, kun-
skaperna och färdigheterna och hitta medel att uppnå målen. Detta kräver att de 
förstår grunderna för de kriterier som mäter kvaliteten på kompetensen och kri-
teriernas användbarhet. Det är nödvändigt att varje ny grupp av studerande ska-
par nya bedömningskriterier eller omarbetar tidigare framtagna kriterier, så att 
kriterierna blir internaliserade och så att de studerande ska kunna refl ektera över, 
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utvärdera och utveckla sitt och det gemensamma kunnandet. Genom kriterierna 
blir det också klart vilka kompetenskrav som fi nns i arbetslivet och vilka förvänt-
ningar samhället har på de studerande.

Att konstruera utvärderingskriterier

Kompetens och kvalitet uppkommer i processer. Därför kan resultaten inte lösgö-
ras från processerna och vice versa16. Kvaliteten på inlärningsresultaten beror på 
hur bra inlärningsprocessen är. Processutvärdering och tillhörande återkoppling 
är ett nödvändigt element när man önskar uppnå kollektiv och personlig utveck-
ling hos de studerande och förbättra deras resultat. Detta ska inte förväxlas med 
produktutvärdering, vars uppgift är att ge så entydig information om kvaliteten på 
de studerandes kompetens som möjligt. Med andra ord så är bedömningskriteri-
erna meningslösa om man i dem inkluderar kringeffekter som rör bra eller dåligt 
uppförande, aktiv eller passiv kommunikation eller som påverkar bedömarna på 
olika sätt, till exempel i samband med övningar eller uppträdanden.

Kompetens är en ”stillbild” som bestäms av tid, plats och mätsituation eller ett 
tvärsnitt av den process till vilken den är nära knuten. Lärande och utveckling är 
emellertid pågående processer, om de inte avsiktligt avbryts, till exempel genom att 
man fl yttar till en kontext som kräver en helt annan kompetens. Lärandet fortgår 
intensivt ända till de gränser som själva yrkesarbetet eller arbetsorganisationen sät-
ter. Individerna måste själva bestämma om de ska nöja sig med att lösa rutinpro-
blem i sitt arbete eller rikta in sig på uppgifter som kräver kompetensutveckling.

I ett pilotexperiment i yrkeshögskolan i Rovaniemi tog man för vissa utbildnings-
områden fram kriterier för utvärdering av kompetens (Arvola 2012; Kangastie et 
al. 2012). Kriterierna bildades utifrån en tregradig skala (nöjaktiga, goda, beröm-
liga). Inom ett visst kompetensområde fastställdes föremål för utvärdering och 
utvärderingskriterier för bedömning av operativ, social, refl ektiv och kognitiv kom-
petens (se tabell 2). Lärarna, handledarna och de studerande själva var utvärde-
rare. Under utvärderingssamtalet bör det råda samförstånd om slutsatserna, och 
därför är det nödvändigt att de studerande deltar i framtagningen av kriterierna. 
Den blankett som används kan förses med en plats där man efter utvärdering med 
den studerande kan anteckna dennes styrkor och utvecklingsbehov inom varje kri-
terieområde. Experimentet genomfördes dock inte riktigt på detta idealiska sätt. 
I ett av de tre pilotexperimenten deltog de studerande i utarbetandet av utvärde-
ringskriterierna. Gemensamma beslutsdiskussioner mellan gruppen och lärarna 
fördes i viss mån, men inga slutdiskussioner med varje studerande genomfördes 
(Arvola 2012).

16 En utvärdering som fokuserar enbart på lärresultaten kan på allmän nivå visa var det fi nns utvecklingsbehov, 
men den utvecklar i och för sig inte utvärderingen. Därför måste utvärderingen även omfatta de processer 
som producerar kvaliteten. Då får man den information som behövs för utveckling.
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TABELL 2. Fastställande av kompetens som ska bedömas och framtagning av kriterier

Kompetensområde som ska bedömas: studie- eller arbetshelhet

Bedömning av 
lärande och kom-
petens

Föremål för 
bedömning
  

Nöjaktig 
(klarar un-
der hand-
ledning)

God  
(arbetar 
själv-
ständigt)

Berömlig
(kan på ett 
kritiskt och in-
novativt sätt)

Resultat
(bra/
behöver     
utvecklas)

Operativ kompetens 
(arbete och aktivi-
teter)
Social kompetens 
(deltagande och inter-
aktion)
Refl ektiv kompetens 
(problemlösning och 
insikt)
Kognitiv kompetens
(komma ihåg och 
förstå)
Numerisk skala                           1          2           3          4          5

Ett liknande utvecklingsarbete har gjorts redan tidigare i anknytning till Utbild-
ningsstyrelsens nationella utvärdering av inlärningsresultaten inom turism-, kost-
hålls- och ekonomibranschens utbildning (Nuotio, Backman, Pernu & Sisättö 
2001). Utvärderingskriterierna vidareutvecklades i ett projekt där det nationella 
yrkesprovsbaserade utvärderingssystemet utvecklades (Räkköläinen 2005; Räk-
köläinen & Ecclestone 2005; Poikela & Räkköläinen 2006; Räkköläinen 2011). 
I den föregående utvärderingen visade det sig att kriterierna var för detaljerade. 
Utmaningen i den senare utvärderingen var däremot att hitta kriterier som på ett 
optimalt sätt mäter kompetensen. Utvecklingsarbetet borde fortsätta, till exempel 
inom ramen för en studie av designtyp.

Optimala utvärderingskriterier eftersträvades även i fortbildningen Tarinamestari 
(2009–2012), som organiserades av Lapplands universitet för att utbilda perso-
ner i konsten att berätta historier. Kriterierna togs fram tillsammans med de stu-
derande, och efter några försöksomgångar användes de vid tillfällen där de stu-
derande visade sin kompetens. En del av dessa tillfällen var autentiska publik-     
evenemang, där de studerande visade sin kompetens i historieberättande. Kriteri-
erna visade sig vara goda mått på kompetensen (se bilaga 1). De studerande ansåg 
att den viktigaste nyttan med kriterierna var att de med hjälp av kompetenspro-
ven fi ck kännedom om sina starka sidor och sina utvecklingsbehov. (Poikela, E. 
& Poikela, S. 2012.)
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Resultat i pilotexperiment

Den utvecklande utvärderingens funktionalitet testades i tre pilotprojekt. Ett av 
projekten gällde grundstudierna, ett projekt de fördjupade studierna och ett pro-
jekt lärdomsprovet. (Arvola 2012.)17 I projekten fastställdes först mål för kom-
petensen, föremål för utvärdering och utvärderingskriterier samt sätt att genom-
föra utvärderingen i enlighet med principerna inom den kontextbaserade utvär-
deringen (se tabellerna 1 och 2 ovan).

Många olika sätt, medel och former utvecklades för processutvärderingen: tutorial 
och annan muntlig återkoppling, självrefl ektion och grupputvecklingsdiskussio-
ner, träffar, övningar och arbetslivspraktik, orientering, verkstäder och slutdiskus-
sioner, inlärningsdagböcker och sammanfattningar av dem, falluppgifter, skrift-
lig återkoppling efter studieperioder och verktyg för arbete på webben (Optima, 
wikier och bloggar). För bedömningen av kompetensen valdes aktiviteter som 
också kunde bedömas som produkter eller resultat enligt de framtagna utvärde-
ringskriterierna.

Allt som allt användes som bedömningsgrunder och bedömningssätt tentamina, 
essäer, referat och falluppgifter, inlärnings- och föreläsningsdagböcker samt själv-
bedömning av dem och sammanfattningar, tutorial- och informationssöknings-
uppgifter, praktiska övningar och presentationer samt framträdanden, bloggdis-
kussioner och wikiessäer, skrivande av gemensamma teoriavsnitt och lärdoms-
provsarbeten samt mellan- och slutbedömning av en studiehelhet. Det fanns skill-
nader mellan pilotprojekten i fråga om vilka prestationer som ansågs höra till pro-
cessbedömningen och vilka till produktbedömningen eller till dem båda. Följden 
blev att vitsorden bestämdes på lite olika sätt i projekten, vilket också berodde 
på hur väl man hade tillägnat sig principerna inom den kontextbaserade bedöm-
ningen.  

I sin studie beskriver Arvola (2012) logiken för hur de studerandes vitsord fast-
ställdes i varje projekt. Även om det fi nns skillnader mellan projekten är utgångs-
punkten i grunden lika. De sociala, refl ektiva, kognitiva och operativa proces-
serna utgjorde utgångspunkt för genomförandet av utvärderingen. De tillväga-
gångssätt som användes i dem varierade något mellan projekten och projektens 
utbildningsprogram. I sin sammanfattning av resultatet av pilotprojekten beskri-
ver Arvola först speglingspunkten mellan självvärderingen och processutvärde-
ringen genom den muntliga och skriftliga återkopplingen. I projekten var själv-
refl ektionen, återkopplingen av medstuderande och återkopplingen till lärarna de 
viktigaste för de studerande. Läraren i sin tur riktade sin återkoppling främst till 
studiegruppen och delvis också till de enskilda studerandena. Arbetslivet hade en 
liten roll i återkopplingen. Man antog att denna förmedlas via lärarna och i sam-
band med de uppdrag och möten som hörde till studierna.

17 Uppgifterna baserar sig på Anna Arvolas pro gradu-avhandling (Arvola 2012). Artikelförfattaren var själv 
involverad i arbetet med avhandlingen i egenskap av handledare.



79

När det gäller speglingspunkten mellan process- och produktutvärderingen är det 
målen, objekten och kriterierna samt tillvägagångssätten i anknytning till dem som 
är viktiga. Det fi nns också skillnader i fråga om hur de studerande och arbetsli-
vet deltar och engageras när man tar fram och bearbetar utvärderingskriterierna, 
som är det viktigaste i detta sammanhang. Det svåraste i pilotprojekten var att 
fastställa de olika tillvägagångssätten och betoningarna i fråga om dem. Det enk-
laste sättet som användes för att fastställa betoningarna var att stödja sig på lära-
rens intuition och det mest invecklade sättet var att använda procenttal som vik-
tade kompetensområdena. Till exempel i det pilotprojekt som gällde lärdoms-
proven (se fi gur 6) tog man fram värden för viktning av de tillvägagångssätt som 
benämndes kompetensprov. Dessa bör dock inte tillskrivas ett alltför stort värde, 
eftersom pilotprojekten vid tidpunkten för Arvolas studie inte var avslutade. Både 
viktvärdena och grunderna för fastställandet av vitsorden kan komma att föränd-
ras under arbetets gång.

FIGUR 6. Bildandet av vitsordet i ett pilotprojekt som gällde lärdomsprov (Arvola 2012) 

Kompetens-
processer som
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I kärnan av speglingspunkten mellan produktutvärderingen och arbetslivet fi nns 
kompetensbedömning. Till denna anknyter både metoderna inom processutvär-
deringen och produktutvärderingens kriterier och bildandet av det slutliga vits-
ordet. I pilotprojekten hade de studerande möjlighet att delta i framtagningen av 
kriterierna och i återkopplingssamtal under processen, men de hade ingen bety-
dande roll i bildandet av vitsordet, som gav information om kvaliteten på kom-
petensen. Inte heller arbetslivet hade, med undantag för uppdrag, någon specifi k 
roll i bildandet av vitsorden. Arvola sammanfattar sina forskningsresultat med en 
helhetsbild av den utvecklande utvärderingens element (se bilaga 2). Med hjälp av 
denna bild kan man få en uppfattning om ett utvärderingssystem och en utvärde-
ringsprocess som baserar sig på metoderna för problembaserad pedagogik och 
som byggts upp för en studiehelhet. (Arvola 2012.)

Det är naturligt att överlåta ansvaret för utvärderingen på lärarna. Ansvaret bör 
dock inte vila på enskilda lärare utan på de undervisnings-, utvecklings- och utvär-
deringsteam som ansvarar för studiehelheterna, och inte enbart på dem. Även 
de studerande och framför allt arbetslivet, som ständigt utvecklas och förändras, 
borde delta i utvärderingsprocessen. Då blir det möjligt att genomföra en både 
utvecklande och realistisk utvärdering. Utvärderingen får dock inte tjäna bara de 
omedelbara behoven i arbetslivet. Läroanstalterna har också ansvar för att produ-
cera den kompetens som arbetslivet och samhället behöver inom den närmaste 
framtiden. Utbildningens interna processer som genererar lärande och kunskap 
och grunderna för det pedagogiska ledarskapet, bör ägnas uppmärksamhet.
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SLUTORD

Traditionellt har utvärderingen varit ett medel för extern kontroll, och den har 
dominerats av antagandena om kausalitet mellan utbildning och inlärningsresul-
tat samt en tro på utbildningssystemets förmåga att generera den kompetens som 
behövs i samhället och arbetslivet. Dessa axiom har numera ifrågasatts, efter-
som de studerande vill och också bör kunna kontrollera sig själva och bedöma 
sitt lärande. Det mekanistiska orsakssambandet verkar inte fungera i dagens sam-
hälle, och ständig sanering av systemet ger inte heller önskade resultat. Behovet 
av kontroll försvinner inte, men dess funktion förändras, eftersom utvärderings-
information behövs för reglering av personliga och gemensamma aktiviteter och 
för kompetensutveckling. Trots detta är man tvungen att förlita sig på den funk-
tionella kausaliteten, annars är det över huvud taget ingen idé med utbildning18.

Informationen förmedlar uppgifter om relationer som är kontextuella till sin natur 
och inte direkta orsak-och-verkan-relationer. När det gäller lärande och pedago-
gik kan man sålunda tala om en kapacitetsgivande relation som innebär att de stu-
derandes potential, kapacitet och möjligheter öppnas upp och skapas med hjälp 
av utbildning (jfr Raivola 1997). Det viktigaste är att ge kapacitet och kompetens 
som gör det möjligt för de studerande att utvecklas även i en oförutsebar fram-
tid inom arbetslivet.

På motsvarande sätt är det i högst komplicerat att utvärdera läroanstaltens peda-
gogiska processer med avseende på förmågan att utveckla de färdigheter som de 
studerande behöver för att klara sig i framtiden.

En utvärdering som förenar lär- och kompetensprocesserna innebär att den tradi-
tionella bedömningen, som baserar sig på mätning av kvalifi kationer, ersätts med 
en utvärdering vars uppgift är att skapa förtroende och dialog mellan dem som är 
delaktiga i värderingsprocessen. Den bygger på den kompetens som krävs i sam-
hället och i yrkena nu och i framtiden. Den utvecklande, kontextbaserade utvär-
deringen innehåller två fundamentalt olika funktioner, som dock är beroende av 
varandra: för det första utvecklande processutvärdering och för det andra produkt-
utvärdering som mäter kunnande. För att man ska kunna utvärdera kunnande och 
inte bara prestationer är det viktigt att förstå skillnaden mellan dem.

Den helhetsinriktade, utvecklande utvärderingens uppgift är att producera infor-
mation till alla som behöver den: de studerande för sitt lärande, lärarna och hand-
ledarna för planering och genomförande av lärprocesserna, utvecklare och ledare 
för utveckling av läroanstalter och utbildning samt de som fattar utbildningspoli-
tiska beslut för utveckling av lär- och examenssystem som överskrider gränserna 
mellan utbildningen och arbetslivet.

18 Eller skulle alternativet vara ett samhälle utan skola (Illich 1972) - Behovet av lärande och utvärdering kvarstår 
i alla fall.
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BILAGA 1. Defi nition av kunnande som ska utvärderas och kriterier för detta 

Exempel: Kriterier för kunskapsprov inom utbildningen för historieberät-
tare
Inlärningsresultat/
kompetens

Föremål för        
bedömning

Godkänd Goda (+) Berömliga 
(++)

Operativ kompetens
• gör
• handlar
• illustrerar

Artikulation
Uppträdande
Iscensättning
Helhetsintryck

Talar tydligt Illustrerar, använ-
der sin kropp och 
rummet som stöd 
för berättandet

Anknyter den 
omgivande 
verkligheten till 
historien 

Social kompetens
• involverar
• interagerar
• inspirerar

Interaktion med 
publiken
Involvera i historien

Får kontakt 
med publiken

Använder interak-
tion, t.ex. frågor, 
avbrott i berättan-
det

Involverar 
och inspirerar 
lyssnarna att 
göra en gemen-
sam historia

Refl ektiv kompetens
• förutser
• kommer till insikt
• löser situationer

Känsla för situa-
tionen
Förmåga till insikt 
Kreativa lösningar
Påhittighet

Behärskar 
situationen

Har förutsett och 
upptäcker den möj-
lighet som ligger 
i en situation, en 
vändning eller en 
överraskning 

Dessutom:    
modifi erar, 
skapar eller 
hittar på en (ny) 
historia utifrån 
situationen

Kognitiv kompetens
• kommer ihåg
• vet
• förstår

Historiens struktur:
• dramatisk båge
• typ av historia

Utbildning och 
kunskap om 
Lappland:
• norr, arktisk
• lappländsk,          
allmän
• historia, tradition, 
vardag
• natur, miljö,      
mytologi

Vet vad han/
hon talar om

Kan berätta en 
gammal historia på 
ett aktuellt sätt: kan 
utnyttja olika kun-
skapsunderlag

Visar att han/
hon i fråga om 
Lappland och 
historieberättan-
de har omfattan-
de och djupa 
kunskaper och 
kan kombinera 
kunskap



BILAGA 2. Utvärderingshelhet som beaktar elementen i den utvecklande utvärderingen
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Pirkko Anttila

FRÅGOR OM BEDÖMNING AV FÄRDIGHETER OCH 
BEDÖMNING INOM KREATIVA BRANSCHER

INLEDNING  

Vi lever i ett prestationsinriktat samhälle som glorifi erar jämförbara, mätbara och 
konkurrenskraftiga lärresultat. Vi kan utvärdera och värdesätta dessa mätbara pre-
stationer. Men hur ska vi utvärdera – och samtidigt bestämma ett värde för – en 
lärprocess som baserar sig på kreativitet, individuellt arbete och känslomässiga sin-
nesförnimmelser eller överlag bara på en prestation som befunnits vara bra? Det 
kan vi inte lära oss i böcker eller få färdigt någonstans; ett väsentligt resultatmått 
är den känsla som resultatet väcker hos individen, det vill säga upplever individen 
resultatet som lyckat och betydelsefullt. En extern kvalitativ bedömning av ett 
resultat är i dessa fall alltid mer eller mindre tolkningsbaserad och relativ. Även om 
en läruppgift är mycket vardaglig och anspråkslös, kan den innehålla mycket stora 
utmaningar i lärhänseende. Minimikravet på en prestation är att arbetet inleds och 
slutförs, men arbetet kan också innehålla omfattande oförutsedda dimensioner: 
det kan uppkomma nyskapande idéer och man kan gå över eller förbi planerna. 
Även om de direkta, observerbara resultaten kan bedömas konkret, är det den 
som utfört arbetet som bäst kan bedöma lärerfarenheterna.

De faktiska resultaten och deras effekter kan bedömas först i ett senare skede, när 
resultatets psykiska, tekniska, sociala, ekonomiska eller kulturella hållbarhet och 
effekter har kunnat prövas i verkligheten. Detta är möjligt först när de studerande 
senare i fortsatta studier eller i samhället och arbetslivet kan ta i bruk och tillämpa 
färdigheterna. Den pågående omfattande diskussionen om att ungdomar margi-
naliseras och om att de förlorar perspektivet på färdigheter för att klara sig i livet 
anknyter till den utvärderingsfråga som behandlas här.
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PÅ VAD BASERAR MAN BEDÖMNING AV FÄRDIGHETER?

När man diskuterar bedömningen av de funktionella [övers.: fi . toiminnalliset tai-
dot], operativa färdigheterna i det kontinuum som vårt skolsystem bildar väcks 
fl era frågor. Vad exakt är en lärprocess där färdigheter utvecklas och där man 
behöver kunna arbetstekniker, vara kreativ och ha förmåga att lösa problem? Vad 
betyder att lära genom att göra? Hur stor andel har själva lärandet vid utföran-
det av en arbetsprocess, det vill säga den stegvisa förbättringen av färdigheten, 
och hur stor andel har den producerade produkten i detta? Hur ska man kunna ta 
hänsyn till de kognitiva, sociala och ofta även innovativa processerna i dessa akti-
vitetsinriktade processer? Är det möjligt att fi nna gemensamma metafärdigheter 
inom de branscher som har anknytning till lärandet av funktionella färdigheter? 
Hur beaktas vid bedömning av en färdighetsprestation de samtidiga tekniska, kul-
turella, psykiska, sociala och etiska kompetenserna? Kan man ta fram nationella 
(allmänna) kriterier för dem? Vilken typ av bedömningsteknik behöver utvecklas 
för att man ska kunna beakta dem?

 
FIGUR 1. Färdighetsfält (Anttila 2007)

 

-

Know-how, t.ex.

Psykofysiska färdigheter, t.ex.
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Man kan närma sig begreppet färdighet ur många olika synvinklar. Ett möjligt 
angreppssätt erbjuder fyrfältet, där färdigheterna delas upp dels i färdigheter där 
information hanteras versus färdigheter som baserar sig på sinnesförnimmelser 
och erfarenheter och dels i färdigheter som förutsätter individuellt arbete versus 
färdigheter som behövs vid arbete med andra, i grupp eller i interaktion med andra. 
(Figur 1.) Färdigheterna kan i enlighet med detta fält beskrivas som olika senso-
motoriska, manuella, intellektuella, sociala och andra liknande färdigheter enligt 
den färdighetsmodell som krävs för den ifrågavarande aktiviteten. Enligt denna 
logik kan de delas upp i exempelvis följande grupper: läs- och skrivförmåga, kog-
nitiva färdigheter, ledningskompetens, manuella färdigheter o.s.v. Mycket använd 
är också uppdelningen i interaktionsförmåga, i förmåga att hantera information 
och i fysiska, det vill säga praktiska färdigheter. I samarbets- och interaktionsför-
måga ingår bland annat förmåga att lyssna, att arbeta i grupp, att arbeta ensam och 
att nå överenskommelser. Till förmåga att utföra praktiskt arbete hör till exem-
pel förmåga att planera och organisera arbete, förmåga att använda verktyg och 
maskiner, förmåga att arbeta med händerna, förmåga att upprätthålla ordning 
samt förmåga att beakta estetiska frågor. Informationssöknings- och informa-
tionsbehandlingsförmåga innefattar förutom förmåga att skaffa och söka infor-
mation även förmåga att bedöma och jämföra information samt att lösa problem.

Problemet med denna uppdelning som gör åtskillnad mellan exempelvis infor-
mationsbehandling, social interaktion och praktiska färdigheter är att man vanli-
gen inte tillräckligt beaktar de olika bakgrundsfaktorer som en färdighetsbaserad 
prestation förutsätter. En given färdighet är till sin natur mycket komplex och kan 
inte reduceras till exempelvis manuella aktiviteter uteslutande element som infor-
mationsbehandling, planering, problemlösning och bedömningsförmåga. Det är 
inte så länge sedan begreppet färdighet var starkt förknippat med vissa verktyg och 
material, till och med med en person och det kön som använder färdigheten. Det 
fanns kvinnliga och manliga färdigheter, husliga färdigheter, hantverksfärdigheter, 
tekniska färdigheter osv. Det är först under den senaste tiden som också forskarna 
har börjat omfatta uppfattningen av färdigheterna som integrerade, om deras uni-
versalitet. Färdigheter besitter gemensamma drag och dessa präglas av allmänna 
lagbundenheter beträffande hur de kan utövas, läras och utvärderas och så vidare.
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The European Qualifi cations Framework (EQF), som är en europeisk referensram för 
främjande av livslångt lärande och som syftar till att knyta samman de olika län-
dernas examenssystem, har erbjudit en ny infallsvinkel på frågan om färdigheter-
nas betydelse i utbildningssystemet. Utgångspunkten för det här är vad en stude-
rande vet, förstår och kan göra som resultat av lärande. Lärresultaten är indelade 
i tre kategorier: kunskaper, färdigheter och kompetens. Färdigheterna har erhål-
lit en egen viktig plats bland de övriga utbildningsmålen. I detta system betraktas 
färdigheterna å ena sidan som kognitiva (användning av logiskt, intuitivt och kre-
ativt tänkande) och å andra sidan som praktiska, operativa (som i allmänhet inbe-
griper manuell skicklighet och användning av metoder, material, verktyg och red-
skap samt behärskande av olika arbetsuppgifter, arbetsaktiviteter och arbetspro-
cesser). Det speciella med detta system, jämfört med det fi nländska utbildnings-
systemet som behandlas här beträffande bedömningen av inlärningsresultaten, är 
att kvalifi kationsnivåerna för färdigheterna är kumulativa.

 

Nedan följer en koncis beskrivning av vad man enligt EQF förväntar sig på de 
olika utbildningsnivåerna i fråga om de kumulativt ökande operativa färdigheterna:

0. 

1. grundläggande färdigheter för att utföra enkla uppgifter
2. färdigheter som behövs för att använda enkla regler och verktyg för att lösa 

rutinmässiga problem
3. färdigheter som behövs för att välja och tillämpa grundläggande metoder, verk-

tyg, material och information
4. färdigheter som behövs för att skapa lösningar på specifi ka problem inom 

ett område
5. färdigheter för att hitta kreativa lösningar på abstrakta problem
6. färdigheter i att skapa innovationer för att lösa komplicerade eller oförutsäg-

bara problem
7. specialiserade färdigheter för problemlösning för att utveckla nya förfaranden 

inom forsknings- och/eller innovationsverksamhet
8. användning av de mest avancerade och specialiserade färdigheterna och 

metoderna för utvidgande och omdefi niering av kunskaper eller yrkespraxis inom 
forsknings- och/eller innovationsverksamhet.
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I EQF beskrivs den kompetens som färdigheterna ger med avseende på mäng-
den ansvar, självständighet, kreativitet och innovation som krävs på varje nivå. 
Med tanke på vårt skolsystem ställer det krav på både bedömningen av arbetet 
och på de studerandes självvärdering. I nivåbeskrivningen anges vilka kompeten-
ser som ska uppnås på de olika nivåerna och hur mycket övervakning, ansvars-
tagande, självständighet, problemlösningsförmåga, innovationsförmåga, besluts-
förmåga, ledningsförmåga samt utveckling och bedömning av arbetet som krävs 
på nivåerna.

0. 

1. studier i en strukturerad miljö under direkt övervakning
2. studier under övervakning med viss självständighet
3. ta ansvar för fullgörande av uppgifter och det egna beteendet vid problem-

lösning
4. arbeta självständigt, övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för bedöm-

ning och förbättring av verksamheten
5. utöva ledning och övervakning i arbets- eller studiemiljöer som förändras 

på ett oförutsägbart sätt, se över och utveckla egna och andras prestationer
6. leda komplicerade tekniska och yrkesrelaterade aktiviteter eller projekt, ta 

ansvar för beslutsfattande, ta ansvar för ledning av individers och gruppers 
yrkesutveckling

7. hantera och omvandla krävande arbets- eller studiesituationer, ta ansvar för att 
bidra till yrkesrelaterade kunskaper och praxis och/eller ta ansvar för att se 
över arbetslagens strategiska prestation

8.  uppvisa betydlig auktoritet, innovationsförmåga, självständighet, akademisk och 
yrkesrelaterad integritet och varaktigt engagemang för utveckling av nya idéer 
eller förfaranden i de viktigaste arbets- eller studiesituationerna, inbegripet 
forskning.

Att placera dessa nivåer direkt i det fi nländska utbildningssystemet stöter på vissa 
svårigheter. Nivå 1 skulle kunna motsvara den lägsta nivån inom den grundläg-
gande utbildningen, nivå 2 den högre nivån inom den grundläggande utbild-
ningen, det vill säga det före detta högstadiet. Nivåerna 3 och 4 skulle kunna mot-
svara den grundläggande yrkesutbildningen, i yrkeshögskolorna skulle man kunna 
nå nivåerna 5 och 6 och i universiteten och högskolorna nivåerna 7 och 8. Att 
ange direkt motsvarighet är svårt eftersom vi i det fi nländska utbildningssystemet 
i allmänhet ställer upp och även når mer krävande mål på de nämnda nivåerna. Ur 
utvärderingssynvinkel är det inte avsaknaden av kriterier som är problemet utan 
hur man tillförlitligt ska kunna bedöma om målen har nåtts.
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FIGUR 2. EQF-systemets kompetenskriterier inplacerade i det fi nländska utbildningssyste-
met.

Finlands utbildningssystem fokuserar i relativt hög grad på de funktionella färdig-
heterna i kontinuumet från den grundläggande utbildningen till yrkesutbildningen 
och därefter till yrkeshögskolan. Det blir dock delvis ett avbrott i detta på utbild-
ningsvägen från den grundläggande utbildningen till gymnasiet och därefter till 
universitetsstudier. Gymnasierna i Finland i gemen satsar inte särskilt mycket på 
att utveckla de studerandes praktisk-funktionella kompetens. Ett undantag från 
detta utgör dock de gymnasier som är inriktade på konst och framställning och de 
gymnasier som erbjuder kurser som är inriktade på praktiskt arbete och framställ-
ning. Ett undantag utgör också de yrkesgymnasier där det är möjligt att avlägga 
både yrkesinriktad grundexamen och studentexamen. I fråga om lärandet av fär-
digheter bildas ett kontinuum tydligast inom utbildningsvägen från grundskolan 
till grundläggande yrkesutbildning och vidare till yrkeshögskolan.

Det fi nns dock stora problem på varje utbildningsstadium vad gäller att bedöma 
färdigheterna på ett korrekt och jämförbart sätt. Bedömningen av kunskap har dis-
kuterats och undersökts en hel del och många lösningar har presenterats, och även 
krävande kompetenser är möjliga att defi niera, men när det gäller färdighetspro-
cesserna fi nns det behov av mycket mer omfattande diskussioner om målen och 
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kompetenskriterierna. I synnerhet skulle det krävas ett svar på frågan om man kan 
fastställa kvalitetsstandarder på metanivå för färdigheter och hur detta kan göras 
möjligt. Dessutom kan man ställa frågan om det är möjligt att ta fram sådana cen-
trala och jämförbara innehåll som man kan bedöma med allmänna mått? Hur ska 
utvärderingen utvecklas så att utvärderingsresultaten kan överföras och utnyttjas 
även när eleven eller den studerande går vidare på sin lärostig, från ett steg till ett 
annat i utbildningssystemet? Hur ska man kunna utveckla bedömningen så att den 
dessutom sporrar och motiverar eleven?

HUR UPPNÅ FUNKTIONELLA FÄRDIGHETER    
Inom den grundläggande utbildningen 

Med avseende på målen i läroplanen överensstämmer undervisningen i konst- och 
färdighetsämnen inom den grundläggande utbildningen i Finland inte särskilt väl 
med nivåerna 1–2 i det ovan beskrivna EQF-systemet. Överlag överskrider den 
de lägsta kvalifi kationsnivåerna som fastställts inom EU. I den fi nländska grund-
skolan förvärvar eleverna – eller åtminstone är målsättningen att de ska förvärva 
– minst de grundläggande färdigheter som behövs för att lösa rutinmässiga pro-
blem och för att utföra enkla arbetsuppgifter med hjälp av grundläggande arbets-
metoder och verktyg, läroböcker och lärarens instruktioner samt allmänna regler. 
Målen gäller den för alla obligatoriska undervisningen i slöjd i årskurserna 1–7 
och i huslig ekonomi i årskurs 7. Undervisningen i bildkonst är också obligatorisk 
och genomförs i samma årskurser. Denna ger mycket extra stöd för de operativa 
färdigheterna. De valfria studierna i dessa läroämnen i årskurserna 8–9 fördjupar 
de funktionella färdigheterna och ger specialkompetens.

I skolorna fi nns välutrustade klassrum och eleverna har i princip en välutbildad 
lärare som övervakar dem. Dessutom krävs åtminstone en viss självständighet av 
eleverna. Utöver kompetensförväntningarna på de lägre nivåerna har man utfor-
mat läroplanerna för den fi nländska grundskolan, särskilt för slöjdundervisningen 
i årskurserna 7–9, så att de färdigheter som uppnås i fråga om exempelvis plane-
rings- och problemlösningsuppgifter skulle kunna motsvara till och med nivå 3 
i EQF. De fi nländska eleverna förväntas redan i årskurserna 1–6 ha förmåga att 
välja och tillämpa grundläggande metoder och använda mångsidigt, om än endast ett val-
fritt urval, verktyg, material och information av många olika slag. Eleverna förväntas 
ha förmåga att skapa lösningar på många typer av specialproblem som de möter, 
och i de högre årskurserna förväntas de ha förmåga att hitta kreativa lösningar på 
till och med abstrakta problem. Undervisningen präglas av praktiska aktiviteter och 
av metoden lära genom att göra så att eleven arbetar självständigt utan lärarens 
direkta handledning och övervakning ensam eller i grupp. (GGU 2004.)
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I slöjdundervisningen, som har en viktig roll i utvecklingen av elevernas opera-
tiva färdigheter, lär sig eleverna att arbeta systematiskt, långsiktigt och självstän-
digt, och dessutom utvecklar undervisningen deras kreativitet, estetiska, tekniska 
och psykomotoriska färdigheter, problemlösningsfärdigheter och förståelse för 
teknologiska fenomen i vardagen. Slöjdundervisningens uppgift är att i enlighet 
med läroplanen utveckla elevernas färdigheter i slöjd på ett sätt som ökar deras 
självkänsla och ger dem glädje och tillfredsställelse över sitt arbete. Elevernas 
ansvarskänsla för arbete och materialanvändning ska öka. Dessutom ska eleverna 
lära sig att uppskatta arbete och material av god kvalitet och att förhålla sig kri-
tiska både till sina egna val och till de impulser, produkter och tjänster som står 
till buds. (GGU 2004.)

I undervisnings- och kulturministeriets promemoria Perusopetus 2020, som gäl-
ler den fi nländska grundläggande utbildningen år 2020, det vill säga framtidens 
skola, behandlas färdighetsämnena på ett ganska allsidigt sätt och det ges möj-
lighet till en mer omfattande och krävande defi nition av undervisningsuppgiften 
genom läroämneshelheten "konst och hantverk". I promemorian defi nieras och 
grupperas de medborgarfärdigheter av ny typ som behövs i samhället (21st cen-
tury skills). Följande fem färdighetsgrupper nämns: 1) färdigheter i tänkande, 2) 
färdigheter i arbete och interaktion, 3) handens färdigheter och uttrycksförmåga, 
4) färdigheter i deltagande och påverkande samt 5) självkännedom och ansvars-
tagande. Avsikten är att formulera dessa medborgarfärdigheter som allmänna mål 
för den grundläggande utbildningen och även att inkludera dem i målen för läro-
ämneshelheterna och läroämnena, vilket betyder att de också skulle beaktas i läro-
ämnesgruppen konst och hantverk. I synnerhet för denna läroämnesgrupp skulle 
följande mål vara centrala: handens färdigheter och uttrycksförmåga, färdigheter i arbete 
och interaktion samt självkännedom och ansvarstagande. (UKM 2010a.)

Begreppen i promemorian Perusopetus 2020 utvidgar i hög grad innehållet i 
begreppet operativa aktiviteter, som används i EQF. I promemorian inkluderas i 
färdigheterna i arbete och interaktion (Ways of  working and interaction) utöver 
individuellt arbete i synnerhet färdigheter i interaktion och kollaborativt lärande 
samt arbete i nätverksbaserade sociala miljöer och samarbetsnätverk. Till detta 
anknyter också IT-färdigheterna (ICT literacy), som behövs för den teknologiska 
kompetensen, informationsfärdigheterna (information literacy) och förmågan att 
tillägna sig den framväxande teknologin och använda den mångsidigt. Till dessa 
mål för de funktionella färdigheterna kan man dessutom hänföra medvetenhet om 
sin egen identitet, självförtroende och ansvarstagande samt olika kulturella färdig-
heter, i synnerhet den kulturella medvetenheten. Den medborgardebatt som inletts 
har utökat denna imponerande lista med andra värdefulla synpunkter, såsom till 
exempel innovationsförmåga, som hör samman med kreativitet, fantasi och påhit-
tighet, samt färdigheter som behövs för entreprenörskap, såsom förmåga att han-
tera osäkerhet, initiativrikedom, fl exibilitet och ihärdighet. (Jfr Seitamaa-Hakka-
rainen 2011.)
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Dessa nya planer och de erfarenheter som erhållits hittills innebär stora utmaningar 
för bedömningen av lärandet och kompetensen i de färdigheter som eleverna ska 
förvärva i grundskolan. I en utvärdering som Utbildningsstyrelsen genomförde 
2011 undersöktes för första gången elevernas kunskaper och färdigheter i musik, 
bildkonst och slöjd i slutskedet av grundskolan. Information samlades in från 152 
grundskolor genom sampling. I dessa utvalda skolor tog man genom systematisk 
sampling ut elever i årskurs 9 för utvärderingen. Studien omfattade 4 792 elever, 
varav 2 411 fl ickor och 2 381 pojkar. De fl esta eleverna hade en positiv inställ-
ning till studierna i musik, bildkonst och slöjd, men det visade sig vara en stor 
variation i deras kunskaper och färdigheter. Deras kunnande var inte på den nivå 
som krävs i fortsatta studier och de behärskade inte heller de centrala innehållen 
i läroämnena. Detta gällde för cirka en tredjedel av eleverna, och av dessa hade 
en del bestämt att de ska fortsätta med teoretisk inriktade studier, men en del var 
inte heller intresserade av de teoretiska ämnen som man kunde studera i skolan. 
Dessutom ansåg ungefär en tredjedel av dem som gick ut grundskolan att studi-
erna i de här ämnena inte är viktiga för dem själva, varken i arbetslivet eller i var-
dagen. (Laitinen et al. 2011, 238.)

Enligt denna utvärdering är inlärningsresultaten i grundskolan – trots de högt 
ställda målen och trots att vissa mål till och med överskrider EQF:s kvalifi kations-
klassifi ceringar – inte på en tillräckligt hög nivå hos alla elever i fråga om den kul-
turella, kunskapsmässiga och färdighetsmässiga kompetensen i musik, bildkonst 
och slöjd. När samtidigt gruppen ungdomar som inte inleder fortsatta studier eller 
börjar arbeta blir allt större i vårt samhälle fi nns det skäl att fråga sig om läropla-
nerna för de ämnen som är viktigast med tanke på de funktionella färdigheterna 
ger elever som riskerar bli utslagna tillräckligt med stöd och om bedömningen är 
tillräcklig sporrande.

I det fi nländska utbildningssystemet är målen för grundskolans färdighetsämnen 
och inlärningsresultaten i dem – i synnerhet i fråga om slöjd – inte heller helt i 
balans med den grundläggande yrkesutbildningen. Enligt lärarna i yrkesläroan-
stalterna har de som inleder yrkesutbildning stora brister både i de grundläggande 
färdigheterna och i attityderna till ansvarsfullt arbete (t.ex. Ekami 2012). Både i 
yrkesläroanstalterna och i gymnasierna är lärarna tvungna att ägna mycket tid åt 
repetition av de grundläggande frågorna i grundskolans färdighetsämnen för att 
kunna framskrida i undervisningen. Den största skillnaden mellan målen för den 
grundläggande utbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen verkar 
ligga i hur eleverna tar ansvar för uppgifterna – något som kan noteras även vid 
jämförelse av målen för undervisningen i slöjd i grundskolan med EQF:s krav på 
färdigheterna. Andra frågor är bl.a. de allmänna grundläggande färdigheterna som 
behövs vid arbete, planeringsförmåga och förmåga till arbete i grupp.
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En förklaring till detta kompetensproblem kan vara att när den för alla obligato-
riska undervisningen i slöjd upphör i årskurs 7 i grundskolan är inte alla elever 
beredda att lägga ner mer arbete på detta i de valfria studierna. Eventuellt hör 
dessa elever till dem som kommer att välja det teoretiskt orienterade gymnasiet 
efter grundskolan. Denna utbildningsväg kan emellertid senare leda till studier 
som kräver praktiska färdigheter, såsom formgivning, arkitektur, ingenjörsveten-
skaper och andra liknande branscher. Även inom de akademiska yrkesområdena 
noteras ofta brister i de grundläggande funktionella färdigheterna.

Det vore viktigt att diskutera dessa frågor å ena sidan med avseende på det inter-
nationella EQF-systemets kvalifi kationsnivåer, å andra sidan med avseende på 
vad man ska fokusera på vid bedömningen och vilka utvärderingsmetoder som 
ska användas. Om man beslutar utvidga målen för läroämnena konst och slöjd 
i grundskolan i enlighet med målpromemorian Perusopetus 2020 bör bedöm-
ningens fokus läggas på gemensamt arbete och elevernas attityder. Utvecklingen 
av elevernas självbild och ansvarstagande bör ägnas mycket mer uppmärksam-
het än nu. Det är också nödvändigt att diskutera hur man ska bedöma elevernas 
beredskap att arbeta, det vill säga både om de har vilja och om de har förmåga 
att utföra en uppgift.

 

Inom den grundläggande yrkesutbildningen

På basis av EQF:s klassifi cering kan den grundläggande yrkesutbildningen pla-
ceras på nivåerna 3 och 4, men på basis av praxis i utbildningen kan den delvis 
placeras på nivå 5. Senast då bör de studerande ha förmåga att välja och tillämpa 
grundläggande metoder, verktyg, material och information, förmåga att hitta lös-
ningar på specialproblem samt i specialsituationer förmåga att ta fram kreativa 
lösningar på även abstrakta problem. Utöver dessa baskrav förväntas av de stude-
rande inom den grundläggande utbildningen ansvarstagande för utförande av upp-
gifter och egen aktivitet vid problemlösning. De ska kunna arbeta självständigt, över-
vaka andras rutinarbete och ta ett visst ansvar för bedömning och förbättring av 
även andra studerandes aktiviteter. På den mest krävande nivån kan den grund-
läggande yrkesutbildningen även ge kvalifi kationer för ledning och övervakning 
i en sådan arbets- eller studiemiljö där arbetet utförs på ett ganska rutinmässigt 
sätt. Då skulle den studerande kunna se över och övervaka egna och andras prestationer.



97

Den grundläggande yrkesutbildningen i Finland och den kvalifi kation som den 
ger motsvarar i sig ganska väl nivåkraven i EQF. Målen för undervisningen inom 
den grundläggande yrkesutbildningen har getts dels i form av krav på yrkesskick-
lighet, dels i form av de nyckelkompetenser för livslångt lärande som behövs vid 
ständigt lärande, vid hantering av framtida och nya situationer samt vid arbete i 
det föränderliga arbetslivet. Dessa nyckelkompetenser ingår i målen för de exa-
mensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) samt i 
kraven på yrkesskicklighet och i bedömningskriterierna i de yrkesinriktade exa-
mensdelarna. Utvärderingsobjektet är nivån på den yrkesskicklighet som den stu-
derande visar. De studerande bedöms enligt i hur hög grad de kan agera, åtmin-
stone under övervakning, men också enligt hur självständigt, ansvarsfullt, jämlikt 
och samarbetsvilligt de agerar. Yrkesproven, som genomförs i en verklig arbetslivs-
kontext, har gett en betydande möjlighet till en autentisk och tillförlitlig utvärde-
ring. (Jfr Räkköläinen 2011.)

De studerande visar sin yrkesskicklighet i en sådan omfattning att man kan ta 
ställning till om kraven på yrkesskicklighet uppfylls. När det gäller behärskande 
av arbetsprocessen ska de studerande visa att de behärskar arbetshelheten, i vilket 
ingår bland annat planmässigt arbete, beaktande av säkerhet och funktionsför-
måga samt ekonomi och kvalitet i arbetet. De studerande ska visa att de behärs-
kar arbetsmetoderna och användning av verktyg och material men också de estetiska 
och etiska faktorerna i arbetet och arbetsmiljön. De ska också visa att de behärs-
kar den kunskap som ligger till grund för arbetet. När det gäller de operativa fär-
digheterna är särskilt följande nyckelkompetenser av intresse: lärande och problem-
lösning, interaktion och samarbete, säkerhet och funktionsförmåga, initiativförmåga och 
företagsamhet. (UBS 2009.)

Inom yrkeshögskolan

Det övergripande målet för yrkeshögskoleutbildningen är att utbilda personer som 
är kapabla till självständigt beslutsfattande, som sätter upp egna kriterier och som 
utvärderar sitt arbete med hjälp av dem. I de fi nländska yrkeshögskolorna är det 
vanligt att man följer kvalifi kationsklassifi ceringen i EQF-systemet. I största delen 
av dem pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att införa ett arbetssätt som utgår från 
de studerande, är kompetensbaserat och stöder det europeiska samarbetet. Enligt 
kompetenskriterierna ska utbildningen ge teoretisk och praktisk kompetens inom 
området i fråga, för en expert kännetecknande förmåga att läg ga fram hållbara och 
välgrundade lösningar, förmåga att lösa problem, bedömningsförmåga samt förmåga att 
även beakta sociala och etiska faktorer i arbetet. Som övergripande mål nämns själv-
utveckling, internationalitet, uppfyllande av villkoren för hållbar utveckling, kvali-
tativ och kundorienterad verksamhet, utnyttjande av teknologi och informations-
teknik, konsumentkunnande, entreprenörskap samt beaktande av arbetarskydd 
och hälsa. (T.ex. Annala 2002; Opinto-opas, Kyamk 2012.)
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I allmänhet används också kriterierna på nivå 6 i EQF som grund för bedöm-
ning av lärresultaten. Enskilda studiehelheter och studieperioder bedöms utifrån 
de mål som satts upp för dem och utifrån de allmänna kompetensmålen i utbild-
ningsprogrammet. Som bedömningsmetoder används tentamina och studieupp-
gifter samt självrefl ektering, kamratbedömning och bedömningssamtal. Under 
studierna utvärderar de studerande sin egen kompetensutveckling. Utifrån denna 
utvärdering uppdateras den personliga studieplanen under andra och tredje stu-
dieåret. (Se t.ex. Opinto-opas, Kyamk 2012.)

TYNGDPUNKTER I LÄRANDET AV FÄRDIGHETER 
OCH I BEDÖMNING AV KOMPETENS PÅ DE OLIKA 
UTBILDNINGSSTADIERNA 

För lärandet av funktionella färdigheter har många förslag till teoretiska modeller 
tagits fram under historiens gång. Även utvärderingen kan sägas vara en mix av 
fl era orienteringar inom lärande, eftersom det på varje utbildningsstadium råder 
fl era, även motstridiga uppfattningar om vilken typ av lärprocess det är när man 
lär sig aktiviteter som kräver kreativa processer, uppövning av färdigheter och 
behärskande av arbetstekniker och samtidigt arbetsprestationer som kräver tek-
nisk, kulturell, psykisk och social kompetens. Lärarna har mycket olika uppfatt-
ningar om detta beroende på utbildningsbakgrund, kännedom om yrkeslivet och 
lärarerfarenhet, men deras uppfattningar påverkas också mycket av det pedago-
giska klimatet i läroanstalten. Lärarna i grundskolan har tack vare sin grundut-
bildning och återkommande fortbildning en rätt så god kännedom om de senaste 
synerna på lärande och har börjat tillämpa dem i sitt arbete. När det gäller lärarna 
inom den grundläggande yrkesutbildningen fi nns det mer problem i det pedago-
giska greppet.

Den traditionella, behavioristiska, lärarledda inlärningsteorins lämplighet för 
lärande som kräver förmåga att planera och producera blev föremål för kritik 
redan i början av 1900-talet när den pragmatiska synen vann insteg. Även om för-
delarna med metoden ”lära genom att göra” (Learning by Doing, Dewey 1933) 
erkändes och även om den började tillämpas i många läroanstalter fi ck den sitt 
stora pedagogiska genombrott i vårt land först i samband med att grundskolan 
infördes, det vill säga på 1970-talet. Dewey sammanfattade fem principer – experi-
mentell aktivitet, fokus på eleven, skolan som ett samhälle i miniatyr, principen om 
naturliga aktiviteter och skolan som förverkligare av det demokratiska samhället – 
som sedermera blivit allmänt accepterade även i det fi nska undervisningsklimatet.
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I motsats till pragmatismen betonar behaviorismen individuellt arbete, lärande 
genom kopiering, lärande av aktiviteter som man har exakt kännedom om och 
därmed ”gör så här”-arbete, varvid den har en klar betydelse i studier som övar 
upp grundläggande färdigheter. Lärandet anses främst vara inriktat på kunskaper 
och färdigheter, medan attityder och övriga faktorer som inverkar på arbetet ägnas 
mindre uppmärksamhet. En färdighet lär man sig genom fortlöpande övning 
under lärarens eller arbetshandledarens övervakning och med stöd av erhållen 
information och givna exempel. Lärresultatet kan bedömas genom att slutpres-
tationen jämförs med utgångssituationen. Även om man offi ciellt har övergett 
den förlegade behaviorismen och nyare synsätt har vunnit mark, påverkar den 
fortfarande undervisningspraxisen i synnerhet inom den grundläggande yrkesut-
bildningen och åtminstone på ett omedvetet plan. Poikela bedömer att yrkeslä-
roanstalternas lärare har förvärvat sin yrkesutbildning och ofta även pedagogiska 
grundutbildning med behavioristiska metoder (Poikela 2003, 112). Situationen 
skulle kunna beskrivas så att vi har en slags uppsättning av syner på lärande och 
undervisning som erhållits från olika riktningar, och denna uppsättning vilar på 
den gamla behavioristiska synen, visserligen i en något nyare form.

Vid sidan av behaviorismen började den så kallade kognitiva inriktningen växa 
fram på 1950-talet. Denna inriktning betonar förståelse, perception och uttrycks-
förmåga även vid lärandet av färdigheter, bland annat verbal och visuell framställ-
ning (t.ex. Dreyfus 2004). Kognitivismen har börjat påverka lärprocesserna i slöjd, 
bland annat genom ett forskningsprojekt där man undersökte planeringsproces-
serna i slöjd och deras resultat (Seitamaa-Hakkarainen 2000). Den kognitiva synen 
på lärande betonar förmågan till problemlösning, och arbetet fokuserar på plane-
ring och genomförande av planer i praktiska arbetsprocesser.

Denna syn har emellertid redan nu förändrats av den konstruktivistiska synen på 
lärande (Brunder 1968), som betonar de studerandes egen aktivitet i lärprocessen. 
Inte heller lärandet av färdigheter består av upprepning av modeller som ges av 
någon annan och på kopiering av arbete, utan den studerande måste ha en aktiv 
roll i utförandet av arbetet. Att lära sig en färdighet kräver fortlöpande observa-
tioner samt utveckling och eventuell förändring av arbetet utifrån observationer 
och erfarenheter. Sociokonstruktivismen betraktar lärandet av färdigheter utifrån 
den sociala verkligheten och konstruktionen av betydelser. Uppövningen av en 
färdighet gäller inte bara individen utan har en stark anknytning till den omgivande 
verkligheten. Denna syn betonar den studerandes egen refl ektion och självvärde-
ring och att man vid bedömning av lärandet och resultat av arbetet bör beakta den 
sociala omgivningen och det betydelsegivande som hör ihop med aktiviteter. Sär-
skilt stor betydelse har dessa faktorer i begreppet upplevelsebaserat och refl ektivt 
lärande, i vilket den kumulativa effekten av aktörens egna erfarenheter spelar en 
stor roll. (Jfr t.ex. Schön 1990; Mezirow 1995; Anttila 2007a.)
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Både den konstruktivistiska och den sociokonstruktivistiska synen har emeller-
tid fått mycket kritik från yrkesutbildningens håll. Bland annat Kotila (2003) och 
Kalli (2003) anser att det centrala problemet med synsätten är att de fokuserar för 
mycket på kunskapsmässigt och begreppsligt lärande – lärandet av färdigheter blir 
sekundär. Kritik har riktats mot den alltför snabba förändringen och det okontrol-
lerade genomförandet av lärandeparadigmet. Man antar att den sociokonstrukti-
vistiska synen introducerades för snabbt inom den i utveckling stadda yrkesutbild-
ningen och utan pedagogisk fortbildning. När det gäller yrkeshögskolorna har det 
konstaterats att övergången inte ännu år 2003 hade genomförts enligt de offi ciella 
målen. (T.ex. Herranen 2003, 113–131.) I diskussioner om hur snabbt synerna på 
lärande har förändrats och vilka effekter de haft har också konstaterats att många 
syner har prövats: från behaviorismen har man via kognitivismen och konstruk-
tivismen gått vidare till realismen (Auvinen et al. 2005, 14).

Realismen är den nya pedagogiska inriktningen inom synen på lärande (t.ex. Puo-
limatka 2002; Kalli 2003; Anttila 2007b). Enligt begreppet realistiskt lärande är 
undervisningens syfte att hjälpa de studerande att skaffa sådana kunskapsmäs-
siga uppfattningar, färdigheter, vanor och attityder som motsvarar verkligheten 
och dess krav. Realistiskt lärande omfattar både aktiv konstruktion av kunskap 
och inövning av färdigheter, och i arbetssättet ingår utvärdering av resultatet. Man 
bedömer till exempel om produkter och tjänster som behövs för praktiska ända-
mål är funktionella, relevanta och godtagbara.

Den realistiska synen på lärande har fört med sig begreppet realistisk utvärdering, 
som sammanbinder utvärderingen med kontexten (jfr t.ex. Räkköläinen 2011, 
50–53; Anttila 2007b). Vid utvärdering av aktiviteter och deras resultat beaktas 
aktörernas aktiva deltagande i planering och genomförande samt betydelsen av 
den refl ektiva interaktionen, det vill säga interaktion i vilken man ger, tar emot 
och drar nytta av återkoppling. Den realistiska utvärderingen baserar sig på att 
aktörerna själva skaffar och utnyttjar kunskap i interaktion med sin omgivning. 
Denna syn har redan börjat tillämpas i många yrkeshögskolor, men också i allt 
fl er yrkesläroanstalter. Den innebär en stor förändring för utvärderingen: de stu-
derande har i lika hög grad ansvar för sitt lärande och för läranderesultaten som 
de lärare som leder arbetet, handledarna och uppdragsgivarna. (Anttila 2007b, 31.)

Till de syner på lärande som ligger nära den realistiska synen måste man också hän-
föra – i synnerhet i fråga om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
inom yrkesutbildningen på högre nivå – kravet på behärskande av innovativ pro-
jektverksamhet, vilket för med sig begreppet projektbaserat lärande (t.ex. Anttila 
2010). Jämfört med de övriga synerna på lärande fokuserar detta mer på innova-
tions- och problemlösningsförmåga, kritisk analys av aktiviteter och resultat samt 
uttrycksförmåga i anknytning till alla dessa. Det projektbaserade lärandet innebär 
att uppfattningen om lärandet och utvärdering av praktiska färdigheter förändras 
och kompletteras, särskilt när det gäller lite större arbeten. De studerande gör egna 
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observationer av objektet, arbetar med det, skapar mentala scheman som testas i 
praktiken, lär sig förstå objektets väsen, exempelvis dess funktionella uppbyggnad, 
samt resonerar kring dess funktioner och möjligheterna att utveckla dem. I ett pro-
jekt sker lärandet i en sådan äkta social miljö som möjliggör bedömning av om de 
egna handlingarna och observationerna är riktiga och har relevans. (Anttila 2010.)

De nya lärandeparadigmen, såsom den sociokonstruktivistiska och den realistiska 
synen samt det projektbaserade lärandet, innebär problembaserad pedagogik, som 
förändrar både lärarens och de studerandes uppgifter och roller på ett genomgri-
pande sätt. Då talar vi inte längre om läroplaner utan om studie- och lärandeplaner. 
Den nuvarande praxisen med individualisering av läroplanen, det vill säga utar-
betande av personliga studieplaner, är redan ett stort steg i denna riktning. Enligt 
detta pedagogiska tänkande är lärarens uppgift att organisera situationer som leder 
till lärande och därtill interaktionen i dessa situationer. Ansvaret för att genomföra 
och framskrida i arbetet och för att lösa problemen vilar främst på de studerande.

De studerandes uppgift är att observera problemen i det aktuella ämnet i samver-
kan med andra aktörer, att godkänna olika lösningsalternativ så att de kan prövas 
och analyseras, att genomföra de arbeten som behövs samt att godkänna de lämp-
ligaste lösningarna och slutsatserna. Utöver att varje studerande ger sitt bidrag till 
det gemensamma arbetet ska de också bedöma både sitt eget och andras lärande 
och hur arbetet framskrider. Förändringen kommer utan vidare att också inverka 
på läroplanen. Allt detta kräver att både lärare och studerande behärskar självvär-
dering, kollektiv utvärdering och interaktiv utvärdering. Ju viktigare elevernas och 
de studerandes egen planering och inriktning på kreativ innovation blir på de olika 
utbildningsstadierna, desto mer kräver utvärderingen av arbetet att det pedago-
giska tänkandet och sättet att genomföra utbildningen förändras. (Jfr Auvinen et 
al. 2007, 131; Anttila 2010, 24–25.)

KRITERIERNA FÖR BEDÖMNING I UTBILDNINGENS 
KONTINUUM

När det gäller tidigare inlärning av funktionella färdigheter var det vanligt med 
angivna normer för färdigheterna, och bedömningen baserade sig på dessa nor-
mer, medan man nu i hög grad har övergått till kriteriebaserad utvärdering (jfr t.ex. 
Räkköläinen 2011, 66–68). I utbildningens kontinuum kan man undersöka och 
jämföra hur bedömningskriterier och bedömningsmetoder tas fram och används 
inom olika stadier.
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I grundskolans aktivitetsbaserade läroämnen, slöjd, huslig ekonomi och bildkonst, 
har bedömningskriterier defi nierats (GGU 2004). De har inte defi nierats särskilt 
entydigt, så det är nödvändigt att man i skolorna resonerar sig fram till vad de bety-
der på det praktiska planet i undervisningen och att man anpassar dem till skolans 
dagliga arbete. Föremålen för bedömning är inte särskilt exakta. I alla dessa läro-
ämnen omfattar bedömningen både arbetsprocessen och arbetets resultat, även 
om både processerna och resultaten har olika karaktär i varje läroämne. I huslig 
ekonomi är sökning och användning av information samt informationens tillför-
lighet viktigare än i de övriga ämnena. I bildkonst är det processen att hitta sitt 
uttryckssätt och förmedla detta i resultatet som är det viktiga. I slöjd ligger beto-
ningen på förmågan att observera och lösa problem och på värdegrunden för 
arbetet och resultaten. Till exempel när det gäller produkterna är det estetiska och 
ekologiska faktorer, hållbarhet, ekonomiska faktorer och ändamålsenlighet samt 
kravet på tekniskt kunnande som är viktiga. (GGU 2004.) I skolorna har kriteri-
erna operationaliserats på olika sätt. Skolornas läroplaner visar att bedömnings-
kriterierna har tolkats mycket olika. Vissa har gjort endast förteckningar över 
mål medan andra har beskrivit aktiviteterna, och framställningssättet varierar från 
mycket fåordigt till mycket mångfasetterat.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen används bedömningskriterier med hjälp 
av vilka de studerande visar att de har den yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet. 
Bedömningen omfattar behärskandet av arbetsprocessen, arbetsmetoderna, red-
skapen och materialen, den kunskap som ligger till grund för arbetet och nyckel-
kompetenserna för livslångt lärande. (UBS 2009; se även Räkköläinen 2011, 286–
287.) ”Att översätta” de allmänna bedömningskriterierna i utbildningsprogram-
met, det vill säga att tillämpa de i examensgrunderna angivna bedömningskriteri-
erna i den verkliga bedömningssituationen och omvandla kriterierna till målfor-
muleringar för yrkesområdet i fråga är dock nödvändigt även inom den grundläg-
gande yrkesutbildningen och har gett upphov till mycket diskussioner.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen har man övergått till en tregradig 
bedömningsskala. I en riksomfattande rapport om bedömningen av yrkesprov 
konstaterades att det är oroväckande att det mellersta vitsordet (G2) i denna kri-
teriebaserade skala täcker in så mycket. Lärarna anser att kriterierna för detta vits-
ord inte är tillräckligt särskiljande. (Jfr Anttila et al. 2010; Ekami 2012.) Det råder 
överlag samstämmighet om att en mycket vid tolkning av vitsordet inte ger till-
räckligt med information. Hurdana personer kommer ut på arbetsmarknaden? 
Vilka tröskelkriterier har funnits för de vitsord som getts? Hur säkerställs att ett 
visst vitsord representerar samma kvalitetsnivå på olika håll i landet och inom 
olika utbildningsområden? Å andra sidan kan man konstatera att inställningen till 
den kriteriebaserade bedömningen och den tregradiga bedömningsskalan håller 
på att bli positivare (Ekami 2012).
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En bedömning som baserar sig på fördefi nierade kravnivåer inverkar på plane-
ringen av lärprocesserna. Den berör inte bara uppföljningen av den enskilde stu-
derandens framgång utan också läroanstalternas resultat, som utvärderas utifrån 
uppnådda inlärningsresultat. Vid genomförande av ett utbildningsprogram förut-
sätter bedömningen att man förstår och tolkar det som står skrivet i läroplanen, 
men också att de inskrivna målen som tolkats till kriterier tillämpas å ena sidan 
på den numeriskt baserade resultatbedömningen och å andra sidan på den åter-
koppling som eleven får muntligt eller skriftligt under lärprocessen, vid yrkespro-
ven och vid inlärning i arbetet. Om dessa kriterier används främst för en konsta-
terande bedömning fi nns det risk för att bedömningen av den enskilda elevens 
utveckling och lärprocess hamnar i en död vinkel.

När det gäller bedömningsparadigmet håller man inom den grundläggande yrkes-
utbildningen som bäst på att överge de traditionella synerna på lärande, och för-
ändringen ser ut att bli stor: det är tydligt att man godkänner en allt större orien-
tering mot utvärdering av lärprocessen och kunnandet, vilket betyder att tyngd-
punkten håller på att förskjutas mot bedömningssamtal som sporrar och motive-
rar de studerande. Övergången från bedömning av studieperioder till utvärdering 
av det centrala kunnandet kräver också att bedömningskompetensen förändras.

Det fi nns emellertid problem. Det är svårt för lärarna att ge de studerande som 
kommer från grundskolan handledning i självvärdering, för trots läroplanerna, 
som började gälla redan 2004, har de ungdomar som efter grundskolan inleder 
yrkesstudier ingen erfarenhet av självvärdering och ingen orientering i självstän-
dig planering och framtagning av idéer. Dessutom har den realistiska synen på 
lärande och de till denna relaterade färdigheterna i självvärdering, kamratbedöm-
ning och kollektiv bedömning inte hittills använts särskilt mycket i de pedagogiska 
lösningarna för färdighetsämnena i grundskolan, och därför kräver också detta 
särskild uppmärksamhet i studierna inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Även yrkeshögskolorna har börjat ta fram gemensamma kriterier för bedömningen. 
Bland annat har man på initiativ av yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkea-
koulu hjälpt de studerande att utveckla självvärderingsförmågan för det så kall-
lade ”arbetsjaget” genom att upprätta en gemensam wiki som kallas Harjoitte-
lumedia. Den stöder de studerande i deras arbetspraktik och behandlingen av 
lärerfarenheterna under praktiken. Ett formulär används för att bedöma utveck-
lingen av de allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet, i arbete och i praktik. 
Bedömningsobjekten är följande: a) leda och utveckla sig själv på en arbetsplats, b) 
klara arbetsuppgifterna, c) kommunicera, d) interagera och arbeta tillsammans med 
andra, e) tillämpa kunskap, f) ta initiativ och g) bedöma de egna lärresultaten. Även 
i utvecklingsprojektet Intoverkko, som yrkeshögskolan Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulu och yrkesläroanstalten Kouvolan seudun ammattiopisto genomför 
tillsammans, tar man fram gemensamma utvärderingskriterier. Dessutom syftar 
projektet till att göra övergången från yrkesläroanstalten till yrkeshögskolan smi-
digare (Intosymposium 2012).
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METODER FÖR UTVÄRDERING AV FÄRDIGHETER

Bedömningar kan vara konstaterande, vägledande, korrigerande, sporrande, prog-
nostiserande eller utvecklande, och antingen görs de en enstaka gång eller fort-
löpande.1 Alla dessa metoder används både för bedömning av lärande och kun-
nande. Som överallt i lärmiljöerna grundar sig också bedömningen av färdigheter 
på vilken syn på lärande och vilka kriterier som styr verksamheten och bedöm-
ningen av verksamhetens resultat. I diskussioner har bedömningen hittills betrak-
tats närmast ur två perspektiv: antingen som en summativ bedömning av hur väl de 
studerande har uppnått målen för utbildningen eller som en formativ bedömning, 
det vill säga som fortlöpande refl ekterande resonemang och diskussioner under 
hela lärprocessen och som vägledande återkoppling. Men att föra samman den 
formativa och den summativa bedömningen är förenat med stora utmaningar i 
fråga om bedömningens innehåll, bedömningsgrunderna och bedömningssitua-
tionerna. Samtidigt framträder nya synvinklar i synnerhet om man utöver och i 
stället för att bedöma befi ntliga kunskapsmässiga och färdighetsmässiga lärinne-
håll börjar bedöma innovativt och kreativt arbete och attityderna till det.

Bedömningspraxisen styrs av den offi ciella läroplanen med dess mål för lärandet. 
Dessa mål och uppfyllelsen av dem bedöms med hjälp av metoderna inom den 
summativa resultatbedömningen (produktbedömningen) och den formativa process-
bedömningen (bedömning som stöder lärprocessen). Det fi nns dock betydande skill-
nader i betoning och genomförande mellan dessa två syner som styr studierna.

Den summativa bedömningen innebär oftast resultatbedömning, vid vilken de stu-
derande får både vitsord för och återkoppling på sin prestation. I detta summe-
rande och klassifi cerande bedömningssätt bedöms resultaten av lärandet i slutet 
av studieperioden, och bedömningen kompletteras med en tentamen eller andra 
skriftliga arbeten, till exempel med en essä. Bedömningsresultatet ges i numerisk 
form, det vill säga enligt en viss normativ skala, och resultatet används för kon-
troll och jämförelse av prestationsnivån. Det huvudsakliga syftet med bedöm-
ningen är att påvisa att de studerande har uppnått den erforderliga kompetensni-
vån. Även i färdighetsämnena har olika slutprov som läraren utarbetat varit popu-
lära bedömningsmetoder, fastän de har kritiserats för att de inte mäter de stude-
randes färdigheter utan bara om de kunskapsmässiga och yrkesspecifi ka målen 
för lärandet har uppnåtts.

 

1 Se även Ritva Jakku-Sihvonens artikel i denna publikation.
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Resultatbedömningen i fråga om aktivitetsbaserade uppgifter avviker dock från 
den normala slutbedömningen. När dessa uppgifter bedöms bör man beakta 
hela arbetsprocessen och inte endast slutresultatet: de olika elementen som har 
påverkat processen, arbetets karaktär, det konkreta resultatet och de studerandes 
behärskande av kunskapsstoffet. Vid bedömningen bör man också beakta överfö-
ringseffekten, det vill säga överföringen av kunskap och färdigheter från en upp-
gift, en situation och en miljö till en annan.

Användningen av så kallade kompetens- och prestationsmatriser eller kompe-
tenskartor utgör ett exempel på en fas i övergången från den behavioristiska, 
summativa bedömningen av inlärningsresultat till den refl ektiva och interaktiva 
bedömningspraxisen. Enligt den konstruktivistiska synen på lärande bedöms i 
synnerhet yrkesprocesser ofta inte enbart genom lärarens observationer och tes-
ter utan också genom olika checklistor över prestationerna. På denna syn bygger 
bland annat de matriser som har börjat användas inom den grundläggande yrkes-
utbildningen och i vilka yrkesuppgifterna anges i form av förteckningar som både 
lärarna och de studerande själva kan använda för att hålla sig uppdaterade om vilka 
studiehelheter som redan avlagts och vilka som fortfarande fattas (t.ex. Ekami 
2012). Det väsentliga är att man på detta sätt kan säkerställa att de studerande 
behärskar hela arbetsprocessen. Kompetenskartan ger de studerande en bild av 
vilka delar av en prestation som är betydelsefulla i en god arbetsprestation. Sam-
tidigt kan de studerandes förmåga till självvärdering utvecklas (Kilpeläinen 2012).

Det skulle vara möjligt att använda dessa prestationsmatriser – kompetenskartor 
– som hjälpmedel för att strukturera handlednings- och utvecklingssamtalen mel-
lan de studerande och lärarna samt för att stödja den målinriktade lärprocessen. 
Detta förutsätter dock att matriserna ingår i de personliga studieplanerna, där de 
skulle stödja den kvantitativa planeringen och uppföljningen av studierna, och 
dessutom att de betraktas som stöd för den professionella utvecklingen. Utifrån 
kompetenskartan kan man utarbeta ett bedömningsformulär med vars hjälp de 
studerande bedömer sin kompetens, och läraren eller arbetshandledaren bedömer 
de studerandes kompetens. Med hjälp av diskussioner uppnås samsyn om kompe-
tensnivån och kraven på kompetens. Genom att inkludera kvalitativa bedömnings-
objekt kan de studerande få en helhetsmässig uppfattning om de färdigheter som 
behövs i arbetsuppgifterna i branschen i fråga och om hur den egna kompeten-
sen behöver utvecklas mot målen. Kompetenskartan anses också vara en natur-
lig utvecklingsväg efter studierna. Den kan användas för att fokusera lärandet i 
arbetet samt utvecklingen av metafärdigheterna i anknytning till det egna läran-
det och den professionella utvecklingen. (Ekami 2012; Kotila & Auvinen 2007.)
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I allmänhet lär sig de studerande inte bara på lektionerna i skolan utan också i sam-
band med fritidsintressen och i vardagslivet. De kunskaper och färdigheter som de 
får utanför skolan borde man dra nytta av. Mycket uppmärksamhet ägnas ungdo-
marnas rastlöshet och dåliga koncentrationsförmåga, men när det gäller bedöm-
ningen av färdigheterna skulle man kunna fråga på vilka andra sätt än enligt läro-
planen de studerande använder sitt kunnande i det praktiska livet. (Jfr t.ex. Tiilik-
kala 2004; Arbetshälsoinstitutet 2011.) Den summativa bedömningen omfattar 
inte attityder och övriga personlighetsfaktorer, som är av avgörande betydelse sär-
skilt för utvecklingen av de funktionella färdigheterna och bedömningen av läran-
det och som enligt många hjärnforskare bör beaktas (jfr t.ex. Helkala & Riekki-
nen 1993, Myller 2007).

Problemet med bristande koncentrationsförmåga och självförståelse har observe-
rats bland annat i de yrkesläroanstalter där kravnivån förutsätter att de studerande 
är kapabla till självständigt arbete och omfattande ansvarstagande för utvecklingen 
av kompetensen inom branschen i fråga (t.ex. Ekami 2012). Attityderna har redan 
inkluderats i bedömningskriterierna i fl era yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. 
Kompetensmålen har börjat defi nieras så att de inte bara gäller kunskaper och 
färdigheter utan också attityder, och bedömningen är formativ, refl ektiv och sum-
mativ. (Opinto-opas Kyamk 2012.) I de unga vuxnas studier får denna verksam-
het allt mer drag av mentorverksamhet, som har blivit allt vanligare i arbetslivet, 
det vill säga de studerande får mentalt stöd av en mer erfaren expert. (Jfr t.ex. 
Aubrey & Cohen 1995.)  

Den formativa bedömningen, som även innehåller diagnostisk bedömning, innebär 
att man följer utvecklingen av färdigheter och kunnande enligt specifi ka kriterier. 
Den utförs under arbetets gång, och alla aktörer som deltar har egna roller. Den 
innehåller både självbedömning och kamratbedömning, och dess viktigaste upp-
gift är att ge de studerande intern motivation och att upprätthålla den med hjälp 
av återkoppling.

Självvärdering innebär refl ektion kring processen och de olika faserna i den. Det 
innebär att de studerande under handledning kan granska sitt eget arbete och 
lärande, observerar styrkor och svagheter i processen och resultaten, vid bedöm-
ning visar förmåga att ta emot kritik och i sitt arbete vill beakta återkopplingen, 
bedömer sina idéer och produkter utifrån estetiska, ekonomiska och ekologiska 
kriterier samt utifrån ändamålsenlighet, förstår relationerna mellan teknologi, kul-
tur, samhälle och natur och kan bilda sig en realistisk uppfattning om sina färdig-
heter och möjligheter att utvecklas.
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Psykologerna talar om självtillit (self-effi cacy; Bandura 1999; Hakkarainen 2011). 
Vissa personer upplever den kategoriserande, konstaterande bedömningen som 
hotande, i synnerhet svaga och lågpresterande personer. Den undergräver de stu-
derandes tillit till sin förmåga att nå sina mål och få till stånd den situation som 
de eftertraktar. Upplevelsen av självtillit reglerar valet av prioriteringar, de fort-
satta ansträngningarna och känsloreaktionerna. Om de studerande inte litar på 
att de kommer att klara av sina lärandeutmaningar, kan de ge upp utan att ens 
försöka. Denna faktor visade sig vara en central förklaringsfaktor redan i en tidig 
avhandling som gällde inlärning av färdigheter i slöjd (Anttila 1983). Denna stu-
die genomfördes i slutet av 1970-talet när den rådande pedagogiska inriktningen 
betonade vikten av att sätta och uppnå mål (målinriktad inlärning), medan vik-
ten av sporrande återkoppling inte ägnades lika mycket uppmärksamhet. Elever 
som inte fi ck uppmärksamhet av läraren eller sina kamrater, och i synnerhet om 
de inte fi ck uppmuntran, förlorade tron på och tilliten till sin kompetens och blev 
därmed lågpresterande utan någon annan uppenbar orsak.

Återkoppling som betonar egenskaper kan vara positiv eller negativ. Återkopplingen 
kan betona förmågor och talanger, och utifrån den kan eleverna skapa ett bety-
delsesystem för jagbilden (ego-orientering). Denna typ av återkoppling leder till 
att eleverna väljer uppgifter som ger möjlighet att visa att de är framgångsrika. 
Återkoppling som betonar ansträngningar bedömer framstegen genom att sär-
skilt beakta elevens ansträngningar och strategier. Den betonar förmågornas och 
talangernas ”töjbarhet”. Återkoppling som erhålls för ansträngningar inverkar på elev-
ernas prestationsbild och det betydelsesystem som hänför sig till den (uppgifts-
orientering). Den leder till att eleverna väljer uppgifter som maximerar lärandet. 
(Hakkarainen 2011.)

I många grundskolor har man börjat utveckla elevernas självvärdering i läroäm-
net slöjd. I Finland har det inte nödvändigtvis hört till den traditionella synen på 
fostran att framhäva sig själv och vad man fått till stånd – idealet har snarare varit 
anspråkslöshet och nedvärdering av sig själv. I den nationella utvärderingen av 
slöjd (Hilmola 2011) visade elevernas svar att det fortfarande är ganska sällsynt 
att eleverna tar fram idéer, planerar och arbetar tillsammans. Eleverna presenterar 
inte heller sina egna planer för de övriga eleverna (61 % av respondenterna upp-
gav att de aldrig hade gjort det), och det förekommer sällan att eleverna ger varan-
dra feedback på arbetena. Självvärdering uppfattas uppenbarligen som en mycket 
svår sak. I detta sammanhang är det viktigt med en atmosfär som accepterar olik-
het. Rätt typ av återkoppling sporrar eleverna att uttrycka sig själva kreativt och 
att lita på sin egen förmåga. I början kan läraren stödja och vägleda eleven i själv-
värdering, till exempel med följande frågor: Vad gillar jag speciellt i mitt arbete, 
vad är bäst i det? Vad upplevde jag vara svårt i arbetet? Vad skulle jag vilja för-
bättra eller göra annorlunda? Vad lärde jag mig i arbetet? Vad skulle jag vilja lära 
mig efter detta? Nådde jag de mål som jag satt upp för mig själv?
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Frågor som riktar in självvärderingen skulle lätt kunna läggas in på skolornas 
intranät, och de skulle också kunna användas för planerings-, genomförande- och 
bedömningssamtal i samband med arbete som elevgrupper utför tillsammans på 
nätet. (Jfr till exempel Käspaikka 2010.)

Den utvecklande utvärderingen har en annan uppgift än den formativa bedöm-
ningen. Den kan när det gäller operativa och kreativa processer anses var en del 
av det undersökande och kreativa arbetet2, återkoppling som ges under proces-
sen och stöd för utveckling av kreativt arbete. Dessutom stöder denna bedömning 
utvecklingen av den kreativa aktiviteten. Enligt Hakkarainen är den utvecklande 
utvärderingen återkoppling som för framåt (feed-forward): man väcker motiva-
tion för växande och utveckling. (Hakkarainen 2011.)

Till den utvecklande utvärderingen av läruppgifter för utveckling av färdighe-
terna kan man räkna portföljutvärderingen, som innebär interaktiv utvärdering av en 
samling som den studerande har sammanställt eller som uppkommit under stu-
dierna. Utvärderingsobjektet kan bestå av arbetsmappar, skissböcker, nätdiskus-
sioner, läruppgifter, lärdagböcker, projektdagböcker och andra liknande produk-
ter. I portföljen beskriver den studerande sin studieprocess, hur den lyckats, sina 
styrkar i fråga om lärandet och allmänna framsteg. Dessutom innehåller den mål 
för framtiden. Portföljen är också ett sätt att visa att målen i den personliga stu-
dieplanen har uppnåtts. (Jfr t.ex. Lindblom-Ylänne et al. 2003.) Att använda port-
följer, liksom lärdagböcker, förutsätter att de hör till lärarens pedagogiska grepp 
och är en väsentlig del av det och inte en separat del som endast den studerande 
har ansvar för. En god lärdagbok och portfölj innehåller oftast beskrivningar av 
de egna målen, tankar om hur egna idéer och olika alternativ kan genomföras och 
prövas, frågor och problem som sysselsätter tankarna, intressanta källor och bak-
grundsinformation, återkoppling och resultat som uppnåtts vid möten i projek-
tet, resultat och kritisk granskning av det egna arbetet, beskrivning av resultaten 
och kritiska anmärkningar.

Kamratbedömning, som hör samman med det allt vanligare grupparbetet på alla 
skolstadier, innebär att gruppmedlemmarna bedömer arbetsresultatet jämlikt till-
sammans. Syftet med kamratbedömningen är att stödja de enskilda elevernas 
engagemang i den gemensamma uppgiften och lära dem att ta ansvar för genom-
förandet av uppgifterna.

Kollektiv utvärdering genomförs för närvarande kanske mest vid bedömning av 
inlärning i arbetet och yrkesprov inom yrkesutbildningen. Lärarna och arbets-
handledarna liksom de studerande själva utvärderar hur de klarat av uppgifterna 
(behärskande av den kunskap och de färdigheter som ligger till grund för arbe-
tet, behärskande av arbetsprocessen, kvaliteten på resultaten och lärandet) men 
också inställningen till arbete, utnyttjande av teknologi och informationsteknik, 

2 Jämför Esa Poikelas artikel i denna publikation.
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social kompetens, kvalitet på arbetet och kundorientering, bemötande av kun-
derna, konsumentkompetens, hantering av internationalismen, behärskande av de 
etiska grunderna för arbete, beaktande av säkerhet i arbete, kommunikations- och 
interaktionskompetens, kompetens i samhälleliga frågor och andra frågor som kan 
komma i fråga inom branschen i fråga. Det vore önskvärt att självvärderingen, om 
än i en något lättare form än den ovan beskrivna, skulle användas mer i fråga om 
den praktiska arbetslivsorienteringen som niondeklassarna genomför i den nuva-
rande grundskolan. Arbetslivsorienteringen utnyttjas uppenbarligen inte fullt ut.

Särskilt i studier i färdighetsområdena på högre nivå, såsom i yrkeshögskolorna, 
men även i allt högre utsträckning i yrkesläroanstalterna, har den allt vanligare pro-
jektverksamheten fört med sig utvärdering av projektlärande. Det innebär en stor 
förändring i det rådande pedagogiska – till och med det sociokonstruktiva - tän-
kandet. I stället för en lärar- och skolledd bedömning används en utvärdering i vil-
ken alla projektaktörer deltar, och vissa av aktörerna kan vara personer verksamma 
utanför skolan. Utvärderingen sker i alla faser av projektet, och den kan vara både 
extern och intern. Externa utvärderingar utförs exempelvis av uppdragsgivare och 
innehåller återkoppling på om resultatet uppfyller målen och förväntningarna, och 
de interna bedömningarna utförs av de studerande i form av självvärdering eller 
kamratbedömning (hur lyckades jag – eller vi – i projektet, vad kunde vi ha gjort 
annorlunda?). I kollektiva utvärderingar beaktas alla berörda parters synpunkter. 
För att stödja den interna och den kollektiva utvärderingen kan man använda till 
exempel lärdagbok och portfölj.

UTVÄRDERING PÅ METANIVÅ AV DE FUNKTIONELLA 
FÄRDIGHETERNA

Summativa bedömningar, i synnerhet de omfattande nationella utvärderingarna av 
resultat, har åtminstone hittills varit undantag i fråga om uppgifter som kräver fär-
digheter. Kompetensnivå och resultat i fråga om färdigheter bedöms fortfarande 
mest tillförlitligt i praktiska situationer, genom så kallad autentisk utvärdering. Vid 
denna bedömning sammansmälter på sätt och vis den summativa och den for-
mativa bedömningens egenskaper åtminstone delvis. Vid en autentisk utvärdering 
kontrolleras att den studerande klarar arbetet och har kompetens i naturliga, var-
dagliga situationer som kräver kompetensen i fråga. Jämfört med det traditionella 
förfarandet präglas dessa utvärderingssituationer i högre grad av att man samar-
betar med många olika parter, att bedömningen är offentlig, att den studerandes 
egen självvärdering beaktas, att kriterierna är lämpliga, tydliga och meningsfulla 
och att den studerandes framsteg beaktas i förhållande till utgångsläget. (Räkkö-
läinen 2011.)
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TABELL 1. Dimensioner i fråga om bedömning av färdigheter 

Element 
av de funk-
tionella 
färdig-
heterna

Bedömningsobjekt Grunder för bedöm-
ning

Bedömningsmetod Grund-
skola

Yrkes-   
läro- 
anstalt

YH

1. 
Be
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rsk
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 av
 ar

be
tsu

pp
gif

ten
 = 

  
att

ity
de

r o
ch

 vi
llig

he
t a

tt u
tfö

ra
 up

pg
ifte

n Mentala tillstånd 
och processer
visa ansvarsfullhet
ihärdighet och enga-
gemang
målmedvetenhet
klara av osäkerhet
kreativa idégenere-
ringsprocesser
visa förmåga att  
beakta estetiska 
faktorer
visa förmåga att  
beakta etiska faktorer
visa empati

Attityd till arbete, visad 
eller uttryckt på något 
sätt 

Bedömning av
attityder 
Självvärdering
> muntligt, verbalt i 
portfölj, formulär, på en 
personlig webbsida på 
skolans nät

xxx xxx xxx 

Bedömning av          
kamratgrupp
> muntlig diskussion, 
diskussion på nätet etc.

x xx xxx

Bedömningssamtal
> läraren/handledaren

xxx xxx xxx

2. 
Be

hä
rsk

an
de

 av
 ar

be
tsp

ro
ce

ss
en

 = 
ar

be
te

Individuellt arbete
manuell arbetsförmåga
behärskande av teknolo-
gin inom branschen
IKT-färdigheter
förmåga att använda 
arbetsredskap
förmåga att använda 
material

Produktions-
processer
planeringsprocesser
behärskande av arbets-
redskap
behärskande av arbets- 
metoder
behärskande av arbets- 
material

Bedömning av 
lärande
Självvärdering
> muntligt, dokumentation 
i en portfölj eller på en 
personlig
webbsida i skolans nät

xxx xxxx xxxxx 

Arbetsprocesser
planmässigt arbete

Bedömning av 
kamratgrupp                       
> muntlig diskussion,       
diskussion på nätet etc.

x xxx xxx

Arbete i arbetslag 
eller grupp
sociokulturell        
kompetens
samarbetsförmåga
ledningsförmåga

Sociokulturella              
processer
samarbetsförmåga 

Bedömningssamtal
> läraren/arbetsplats-
handledaren 

xxx xxx xxx

Informations-       
behandlings-         
processer
problemlösnings-
process
behärskande av        
kritiska punkter

Bedömning av kom-
petens
läraren
kamratgruppen
arbetsplatshandledaren
(yrkesprovsbedömning)
kunden/extern expert

xxx
x
x

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxxx
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I och med att synen på lärande har förändrats har uppfattningen om bedömning-
ens uppgifter och metoder i de olika skedena av lärprocessen förändrats betydligt. 
Synen på lärande av färdigheter, kompetens och arbete har som helhet utvidgat 
uppfattningen om de element som bedöms i en operativ prestation och har bör-
jat kräva att mångsidiga utvärderingsmetoder används och att alla som berörs av 
verksamheten ges mångsidig information.3 Bedömningen utförs av både de stude-
rande själva och deras lärare, men även utomstående utvärderare har börjat använ-
das, på bland annat arbetsplatser, och i vissa fall har även mottagare av arbetsresul-
tat deltagit i utvärderingen. Eftersom det inom färdighetsområdena krävs allt mer 
samarbete även mellan lärarna och de olika ämnena och branscherna, bedöms de 
studerandes arbete i grupper av lärare. Eftersom både arbetsprocessen och dess 
resultat upplevs på det personliga planet som framgångar och eventuella misslyck-
anden, som preferenser och som avvärjanden, kommer både självvärdering och 
kamratbedömning i fråga. Utöver att studiekamrater bedömer varandra bedömer 
också lärarna varandra.

3 Synerna behandlas också ingående i Esa Poikelas artikel om utvecklande utvärdering i denna publikation.
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Vid bedömning av funktionella färdigheter är det viktigt att beakta behärskandet 
av uppgiften som helhet. Detta betyder att de studerande har de mentala färdighe-
ter som arbetet kräver och att de förstår varför de gör vissa saker. Dessa mentala 
faktorer inkluderar bland annat attityder till arbetet, engagemang i arbetet, empa-
tiförmåga, ett etiskt förhållningssätt och många faktorer som är förknippade med 
entreprenörskap, såsom att klara av osäkerhet. I fråga om lärande av färdigheter 
avses med mentala faktorer de bakomliggande faktorerna exempelvis till arbets-
motivationen och till den ansvarskänsla som krävs i arbetet. Man har i ganska liten 
utsträckning beaktat vikten av att bedöma dessa processer som inverkar på den 
funktionella kompetensen och lärandet, trots att många olika bedömningsmetoder 
har utvecklats för ändamålet. Vid bedömning av dessa processer används utöver 
den traditionella konstaterande bedömningen även självvärdering, återkoppling av 
läraren och arbetshandledaren och handledningssamtal med läraren. Det hand-
lar i första hand om bedömning för lärande (assessment for learning). (Tabell 1.)

Behärskande av arbetsprocessen, det vill säga arbetet, är av typen individuellt arbete 
som de studerande utför ensamma eller kollektivt arbete som utförs i ett arbets-
lag eller en grupp. Att behärska arbetsprocessen innebär att man förstår hur en 
sak ska göras. Till behärskandet av arbetsuppgiften hör att man kan planera arbe-
tet och använda arbetsredskap och arbetsmetoder samt att man behärskar hela 
arbetsprocessen. I vissa av processerna behövs särskilt mycket kompetens i infor-
mationsbehandling. Till dessa hör bland annat problemlösningsprocessen och behärs-
kandet av de kritiska punkterna i arbetet. Det är ofta fråga om en produktions-
inriktad process, i vilken fokus ligger på beaktande av estetiska och andra funktio-
ner samt operativ kompetens i planering. De sociala eller kollektiva processerna 
är förknippade med förmågan att både arbeta självständigt och interagera med 
andra som gruppmedlem eller ledare, interaktions- och kommunikationsförmåga, 
samarbetsförmåga, etisk och emotionell kompetens samt för alla arbetsuppgifter 
gemensamma samhälleliga och kulturella kompetensområden, såsom internatio-
nalitet, hållbar utveckling, utnyttjande av teknologi och informationsteknik, före-
tagsamhet, kvalitativ och kundorienterad verksamhet, service- och konsument-
kompetens, beaktande av arbetarskydd och hälsa och så vidare.

De refl ektiva processerna eller bedömningsprocesserna är relaterade till förmågan att 
upptäcka faktorer som hör ihop med det egna arbetet, till förmågan att bedöma 
deras betydelse både för arbetet och för sin egen utveckling samt till förmågan att 
lära sig av erfarenheter och observationer. När processer bedöms tar man reda på 
om de studerandes arbete förlöper smidigt och bra. Det är i första hand en for-
mativ bedömning, vid vilken man bedömer de studerandes interaktion med andra 
studerande och med läraren, arbetsmetoderna samt de kunskaper och färdighe-
ter som de förvärvat under en kort tidsperiod. Det är en refl ektiv bedömning av 
objektet i meningen in, on, of och for.4 När det gäller självvärdering och grupp-
arbete är kamratbedömning inom gruppen samt bedömningssamtal med läraren 

4 Mer information i Esa Poikelas artikel i denna publikation.
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och/eller handledaren i detta skede en bedömning för lärande (assessment for lear-
ning). Processbedömningen kan också vara en bedömning av summativa färdig-
heter när de studerande visar att de behärskar en hel arbetsprocess, till exempel 
genom yrkesprov i arbetslivet (assessment of learning). (Tabell 1.)

Arbetsresultatet kan bestå av en produkt, en fysisk produkt, en tjänst, ett program, 
ett framförande osv. Vid bedömning av resultat fokuseras på resultatets ändamåls-
enlighet, estetiska egenskaper, hållbarhet, funktionalitet, användbarhet, uttrycks-
förmåga och så vidare beroende på vilka mål som satts upp för det, det vill säga 
man förstår vad som bedöms. Denna bedömning av resultat (assesment of lear-
ning) är i allmänhet summativ och kriteriebaserad, och den kan utföras av läraren, 
arbetsplatshandledaren, kunderna och experter till exempel i projekt. (Tabell 1.)

All operativ verksamhet kräver också kunskaper som anknyter till den. Bedöm-
ningen gäller då följande objekt som hör ihop med arbetsuppgiften i fråga: tek-
niska kunskaper, materialkännedom, kunskap om användning och användbarhet, 
behärskande av arbetarskydd och dylikt, förståelse av sambanden mellan teoretiska 
kunskaper och processer samt förmåga att uppfatta arbetshelheter. Vid bedöm-
ningen fokuseras då på kunskapens betydelse, tillämpningen av den och dess till-
förlitlighet och inte enbart på mängden kunskap i sig (the knowledge concerning 
why, what and how to do). (Tabell 1.)



114

SLUTORD

I många planer som gäller kompetens som behövs i framtiden, exempelvis i pro-
memorian om den grundläggande utbildningen 2020, är det allt tydligare fråga 
om en bred och jämlik kompetens som anpassar sig efter situationerna och krä-
ver ett tänkande som är nyskapande. I de nya framtidsvisionerna framförs inte så 
mycket färdiga, redan kända arbets- och framställningsobjekt, utan främst läran-
deprocessen – i detta fall lärande som hör ihop med arbete – och först i andra 
hand processens konkreta resultat.

Den funktionella kompetensen som kommer till uttryck i de framtida färdighe-
terna innebär andra slags utmaningar för utvärderingen än det kunskapsmäs-
siga lärostoffet, som relativt lätt kan bedömas med normativa utvärderingsme-
toder. Även om man redan nu har börjat bedöma också processen och inte bara 
slut-resultatet, fokuserar utvärderingen dock i allmänhet på den visuella och tek-
niska planeringen och genomförandet av processen. Eftersom dessa utvärderings-
objekt lätt tolkas så att de betonar den individuella produktionsuppgiften och dess 
resultat som sådana och inte så mycket metanivån i fråga om lärande av färdig-
heter, leder detta lätt till att den studerandes inställning till arbetet, det allmänna 
engagemanget i uppgiften och det gemensamma arbetet hamnar i skymundan. 
De fenomen som dagens studerande kommer att stöta på i det framtida samhäl-
let och arbetslivet är vittomfattande och övergripande och kräver mer än i dag 
både förmåga till individuellt arbete och samarbetsförmåga. Det verkar uppen-
bart att det fi nns ett behov av att utvidga, precisera och förenhetliga de utvärde-
ringsförfaranden som är relevanta för eleverna eller de studerande själva och för 
deras närmaste omgivning samt för samhälls- och arbetslivet.
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BILAGA 1  

Ritva Jakku-Sihvonen 
Bearbetning till svenska Renata Svedlin

UTVÄRDERING OCH NÄRLIGGANDE BEGREPP

Utvärdering (arviointi, evaluation) innebär att värdera en verksamhet och/eller dess 
resultat i en tolkande analys. Beroende på utvärderingens karaktär resulterar utvär-
deringen i värderande slutsatser, värderande omdömen eller ett vitsord/betyg. Vid 
behov inkluderas utvecklingsförslag i utvärderingen.

Begreppet utvärdering motsvaras i andra språk av fl era begrepp, som alla har en 
aning olika konnotationer och användningsområden. Arviointi används som ett 
allmänt begrepp i fi nskan, och inkluderar då både utvärdering och bedömning. 
Uttrycket oppilasarvostelu som tidigare varit i bruk, uppfattas i fi nskan numera 
ha en ålderdomlig prägel och är utgående.

I svenskan används begreppet bedömning i fl era sammanhang. Kombinationen 
elev+bedömning, som elevbedömning och studerandebedömning (fi : oppilasarvio-
inti, opiskelija-arviointi), används i den fi nländska utbildningspolitiska och pedago-
giska diskussionen som uttryck som betonar bedömning utförd av en enskild per-
son, till exempel elevbedömning utförd av läraren. Elevbedömning används också 
ofta i syftet betygssättning. I förslaget till grunder för läroplanen för den grund-
läggande utbildningen 2016 används begreppet bedömning av lärande.

I engelska är evaluation frekvent använt som uttryck för en värderande analys. 
Assessment betecknar ofta värdering med hjälp av ett mätinstrument och avser 
vanligen mätningar för jämförelse av mål och resultat. Inom beteendevetenskap-
lig forskning och utvärdering används, förutom standardiserade test, också upp-
giftsserier som förtestats och dessa utgör då mätinstrument som omfattas av det 
engelska begreppet assessment. Assessment avser också elev- eller studerande-
bedömning.  

Uttrycken school achievement, educational attainment och appraisal samt performance är 
ytterligare exempel på närliggande begrepp. I översättningar förekommer också 
begreppet learning outcomes. Learning outcomes motsvaras i fi nskan av suoriutu-
minen eller saavutustaso, på svenska inlärningsprestationer eller prestationsnivå. 
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Uppföljning (seuranta, monitoring) är nära anknuten till utvärdering genom att det 
handlar om en systematisk insamling av data eller fakta, som utgör grund för en 
helhetsanalys. Uppföljningsdata utgör således ofta rådata för en utvärdering, också 
så att slutsatser baserade på uppföljningsdata ingår i en utvärdering. Uppföljning 
inkluderar normalt inte värderande ställningstaganden, till åtskillnad från utvärde-
ring. Idag är uppföljning med hjälp av olika typer av uppföljningsdata vanligt, till 
exempel i form av indikatorer. Inom OECD och EU producerar man idag indika-
torer som bygger på data från systematiska utvärderingar. Exempel på detta är att 
använda lösningsprocenterna (andelen korrekta lösningar i provuppgifter) i natio-
nella prov, och de nationella medeltalen i PISA-utvärderingar. Indikatorerna som 
används i uppföljningssyfte, beräknas vanligen från ackumulerade statistiska mate-
rial så att dessa indikatorer (mätinstrument) kan användas för jämförelse över tid.

Uppföljning är ett begrepp med bred användning. I Finland har till exempel ett 
inspektionsbesök, eller ett auditeringsbesök, kunnat följas av ett ”uppföljnings-
besök”, som säkerställer att tidigare påtalade brister åtgärdats. Ett uppföjnings-
besök, ”follow-up visit”, kan också vara ett element i en utvärderings- eller audite-
ringsprocess.

Auditering (auditointi, auditing), också granskning, avser en granskning av kvali-
tetshantering enligt ett kvalitetssystem. Under en auditering skriver man vanligen 
en auditeringsrapport om de mest centrala noteringarna. Inspektionsverksamhet 
(tarkastustoiminta, inspection, supervision) är en traditionell form av normbaserad, 
extern utvärdering. Karaktäristiska drag i inspektionsverksamheten är till exem-
pel att den utförs av en certifi erad inspektör, att utvärderingsobjekten är på för-
hand kända, att de centrala noteringarna rapporteras, samt att man ger informa-
tion om vilka åtgärdskrav eventuella brister föranleder och att man kommer över-
ens om formerna för kontroll.

Under ett inspektionsbesök gör man upp en inspektionsrapport som innehål-
ler centrala noteringar och åtgärdsförslag. Inspektionsrapporten är vanligen ett 
offentligt dokument. Det fi nns tyvärr en hel del praktiska exempel på tråkiga kom-
mentarer som levererats muntligt under inspektionens avslutande diskussion. De 
centrala noteringarna kontrolleras vid ett gemensamt överenskommet uppfölj-
ningsmöte ( follow-up visit).  Inspektionsbesök gällande de pedagogiska eller admi-
nistrativa delarna av en skolas verksamhet lades ned i början av 1990-talet i Fin-
land. Inspektion av ekonomisk administration genomförs endast om speciella 
orsaker föreligger och utförs i begränsad utsträckning.

Återkoppling (palaute, feed back) förekommer i många former: i sin förenklade form 
är det den omedelbara återkoppling som en person kan få på en prestation eller en 
produkt. I en vidare betydelse är det en utomordentligt systematiskt genomförd 
analys, som skriftligen rapporteras. Återkoppling eller feedback är termer som 
används i många sammanhang och begreppen bör därför hanteras med omsorg.
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Med extern utvärdering (ulkopuolinen arviointi, extern evaluation) avses utvärdering där 
utvärderarna inte har något som helst beroende eller bindningar till utvärderings-
objektet, den verksamhet, det system, den läroanstalt eller den organisation som 
utvärderas, och som kan äventyra utvärderingens neutralitet (objektivitet). I de 
fl esta länder fi nns det inom utbildningssektorn en utvärderingsorganisation (ett 
ämbetsverk eller motsvarande) som ansvarar för sammanställningen av denna typ 
av obunden utomstående utvärdering. Detta uppdrag inkluderar vanligen också 
inspektionsverksamhet som en del av ämbetsverkets ansvar.

Självvärdering (itsearviointi, self or intern evaluation) eller intern utvärdering innebär 
att den som ansvarar för en verksamhet själv tar fram eller skaffar fram utvärde-
ringsinformation om sin verksamhet. Den fi nländska lagstiftningen ålägger till 
exempel huvudmannen och utbildningsanordnaren för gymnasieutbildning, den 
grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och för vuxenutbildningen att 
utvärdera sin verksamhet. Självvärderingen ger en mångsidig information som 
används för utveckling av verksamheten inom läroanstalten, skolan eller inom 
organisationen.

Med begreppet peer review (vertaisarviointi, peer assessment, peer evaluation) avser man 
vanligen värdering som görs av kollega, kamrat, eller jämförbar skola eller insti-
tution, eller person med jämförbar erfarenhetsbakgrund. I svenskan används all-
mänt det engelska begreppet peer review för att beskriva handlingssättet på generell 
nivå, eller så preciserar man genom att uttrycka vem som utför bedömningen, t.ex. 
kollegabedömning, kamratbedömning. I relation till det fi nska uttrycket vertaisarvio-
inti, som även här inbegriper det samlande begreppet arviointi, kan man i svenska 
i detta sammansatta ord göra en nyansering, dvs. kamratbedömning alternativt 
kamratutvärdering. I översättningen av artiklarna i denna publikation har denna 
nyansering eftersträvats, dels för att det kan förtydliga betydelsen, dels för att t.ex. 
kamratbedömning är en allmänt använd term i Sverige. Som företeelse används 
peer review ofta inom högskolor och inom vetenskapssamfundet; bakgrunden till 
detta är att det inte fi nns en extern aktör som har kompetens att utföra en opartisk 
extern utvärdering. Numera är peer review ett vanligt inslag i utvärdering också 
inom andra skolformer, organisationstyper och inom projektutvärderingar. Inom 
utbildningssektorn har denna metod särskilt utvecklats i samband med olika pro-
jekt. (se till exempel Räkköläinen & Kotimäki, red., 2013)

Deltagande utvärdering (osallistava arviointi, participatory evaluation) är en utvärderings-
metod i vilken företrädare för målgruppen (organisationer eller skolor/läroanstal-
ter) aktivt medverkar i utvärderingen. Genom detta skapas inom utbildningssek-
torn, i likhet med en utvärdering som baseras på självvärdering, sådan information 
som befrämjar utveckling av organisationen. Utmärkande för deltagande utvär-
dering är användningen av autentiska informationskällor och av att företrädarna 
för målgruppen engageras i utförandet av utvärderingen och i användningen av 
utvärderingsresultaten.
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Utvärderingskriterier (arviointikriteeri, criteria) är den grund som utvärderingens 
värderande moment baseras på. I sin snävaste betydelse avser begreppet mät-
instrument. Utvärderingskriterier kan dock utgöras av kvalitativa beskrivningar, 
som anger rätt och fel, det önskade och det icke-önskade. Kriterierna kan också 
beskriva en kontinuerlig utveckling av verksamheten, eller ange olika faser eller 
nivåer från lägsta till bästa nivå. När utvärderingsobjekt analyseras så att informa-
tionen anses indikera olika poängnivåer, kan dessa fortsatt bearbetas med meto-
der för statistisk analys. Detta är nödvändigt bland annat när man genomför prov 
för stora populationer för utvärdering av inlärningsresultat /lärresultat.

Yrkesprov (ammatillisen osaamisen näytöt, skills demonstration) handlar om att speci-
fi ka delar av en yrkesexamen kan genomföras så att examinanderna påvisar yrkes-
kunskaperna i så autentiska yrkesuppgifter som möjligt. Vid bedömningen beak-
tas bransch- och examensspecifi ka särdrag i enlighet med examensgrunderna. En 
examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga 
arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. De krav på yrkes-
skicklighet som beskrivs i examensdelarna koncentrerar sig på behärskandet av 
de centrala funktionerna och verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkes-
praxis inom den aktuella branschen. De inkluderar även färdigheter som allmänt 
behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdigheter. Föremålen och kriterierna för 
bedömning är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Föremålen för bedömning 
anger de områden för kunnande som man vid bedömningen fäster särskild upp-
märksamhet vid. Yrkesproven arrangeras gärna i samband med inlärning i arbete 
på arbetsplatser eller i en läroanstalt. Den studerande får muntlig eller skriftlig 
återkoppling om hur lärprocessen avancerar (se till exempel Grundexamen inom 
hårbranschen 2009, s. 20–23).

Kvalitetsgranskning (laadunvarmennus, laadunvarmistus, quality assurance) är en verk-
samhet med stor variation i former för förverkligandet. Inom kvalitetsgranskning 
granskar man vanligen verksamhetsprocesser med avseende på deras kvalitet, hur 
funktionella de är eller hur effektiva de är. I Finland används i kvalitetsgransk-
ningen för organisationer inom den offentliga förvaltningen allmänt modellerna 
CQAF och CAF, som utvecklats i ett samarbete mellan EU-länderna. (webb-
adresser: http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=102, CAF 2013 på norska 
(svensk version saknas) http://www.eipa.eu/fi les/File/CAF/NO_CAF_2013.
pdf).

Utvärderingsforskning (arviointitutkimus, evaluative research) handlar om att med 
vetenskapliga metoder samla information om ett avgränsat forskningsområde. 
Av de resultat som utvärderingsforskningen tar fram avkrävs inte samma grad av 
generaliserbarhet som i allmänhet inom vetenskaplig forskning. Resultaten består 
av information som är klart avgränsad, fokuserad på utvärderingsobjektet, är bun-
den till en tidsperiod och eventuellt även klart värdebaserad – och som kan fung-
era som beslutsunderlag.  
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Inom den utvärderingsverksamhet som genomförs inom en utbildningssektor kan utvärde-
ringsobjektet vara hela utbildningssystemet, olika skolformer (lägesutvärderingar), 
utbildningsanordnarnas verksamhet, skolornas och läroanstalternas verksamhet, 
förvaltningens verksamhet, stödtjänsterna (elev- och studerandevård, kurators-
tjänster), ledningsfunktionerna, kvalitetssystemen, undervisningens kvalitet, olika 
program och projekt (inklusive läroplansgrunder, examensgrunder och läropla-
ner) och lärresultat.

Utvärderingar inom en viss utbildningssektor kan grupperas enligt följande:

 – Lägesutvärderingar (tila-arvioinnit, status-evaluations) som är breda utvärderin-
gar över funktionsduglighet, effekter och ekonomi inom utbildningen och 
deras funktion är att på ett mångsidigt sätt stödja utbildningspolitiken (till 
exempel läget inom gymnasiet, läget inom yrkesutbildningen inom skogs-
bruk, m.fl .).

 – Temautvärderingar (temaattiset arvioinnit, teema-arvioinnit, thematic evaluations) som 
vanligen initieras via utbildningspolitiska eller samhällspolitiska frågeställ-
ningar (till exempel förverkligandet av jämlikheten inom yrkesutbildningen).

 – Projektutvärderingar (hankearvioinnit, project evaluations) som handlar om pro-
jektens ekonomi, funktionsduglighet eller effekter (till exempel effekterna av 
förnyandet av yrkeshögskolornas fi nansieringsmodell).

 – Programutvärdering (ohjelma-arvioinnit, program evaluations) som genomförs 
uttryckligen på begäran av de politiska beslutsfattarna (till exempel utvärde-
ring av politikprogram, utvärdering av utbildningsprogram och läroplaners 
funktionsduglighet).

 – Utvärdering av lärresultat (oppimistulosten arvioinnit, school achievements, lear-
ning outcomes, learning performance), tid. utvärdering av inlärningsresultat,  som 
handlar om utvärdering av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Utvärde-
ringarna kan göras enligt läroämne, de kan gälla integrerade ämnen eller de 
kan fokusera på studiehelheten, yrkesmässigt kunnande eller examensdelar. 
Utvärderingsobjekt kan således vara enskilda ämnen, färdigheter att lära sig 
att lära, kommunikationsfärdigheter, färdigheter för livslångt lärande, arbets-
livsfärdigheter, yrkesskicklighet, eller andra kvalifi kationer som angetts som 
mål. Lärresultat kan utvärderas för hela årsklasser, kurser (inom yrkesutbild-
ningen) eller enligt urval (inom den grundläggande utbildningen).

De nationella utvärderingssystemen som gäller lärresultat används inte i första 
hand för att utvärdera den enskilda elevens studieframgång, utan för att utgöra 
underlag för beslut om nationella utvecklingsbehov. I situationer där man vill föra 
samman data för bedömning av den enskilda eleven och insamling av data för 
nationella utvärderingsbehov, är ändå bedömningen under studietiden i regel av 
formativ karaktär, medan den bedömning som sker i slutet av skolgången är av 
summativ karaktär. Formativ bedömning genomförs under studiernas gång, och 
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avser att ge lägesinformation om vilka lärandemål som eleven redan uppnått och 
kan användas för att rikta de fortsatta undervisnings- och studieinsatserna.

Summativ (summatiivinen arviointi, summative) bedömning genomförs i slutet av 
skolgången, och avser att värdera hela det kunnande som skolgången resulte-
rat i. Summativ bedömning betecknar en enskild lärares bedömning i slutet av en 
utbildningshelhet. I denna text har uttrycket summativ utvärdering använts för att 
beteckna omfattande systematisk utvärdering med fl era aktörer involverade och 
som genomförs i slutet av en utbildningshelhet.

En prognostisk (prognostiivinen arviointi, prognostic) bedömning används för att på basis 
av uppnådda lärprestationer förutse framtida studieframgång.

Diagnostisk (diagnostinen arviointi, diagnostic) bedömning används vanligen för att få 
information om elevens inlärningssvårigheter, deras omfång och orsak, samt om 
studiestil. Vanligen är syftet att få information som är till hjälp vid val av lämp-
liga undervisnings- och studieformer. Diagnostisk bedömning kan också använ-
das för att utreda en elevs specifi ka talang.

För de uppgiftsserier som ingår i utvärderingar av inlärningsresultat/lärresultat förekom-
mer olika benämningar: standardiserade prov, test, serier med utvärderingsuppgif-
ter, och på senare tid har också utvärderingsprov blivit en allt vanligare benämning 
inom Utbildningsstyrelsen. Benämningen test är såtillvida problematisk att den 
egentliga innebörden i begreppet har en rätt avgränsad innebörd. Ett test avser en 
serie uppgifter som på förhand har testats på en stor population och sedan stan-
dardiserats, så att testet fungerar som ett mätinstrument där resultatet i ett enskilt 
test kan jämföras med resultatfördelningen från tidigare testomgångar, där samma 
uppgifter varit i användning.

Vägledande utvärdering (ohjaava arviointi, jfr det närbesläktade engelska begreppet 
feed-forward) är en formativ utvärdering som under processens gång ger informa-
tion om hur väl lärandet eller verksamheten fram till en viss tidpunkt har lyckats 
tjäna de mål som satts upp.  I fråga om utvärderingen av lärresultat stödjer de här 
utvärderingarna främst elevens och lärarens verksamhet. De vägledande utvärde-
ringarna har som en del av det nationella utvärderingssystemet blivit särskilt van-
liga på grund av den digitala insamlingen av information och möjligheten att ge 
feed back. Med hjälp av utvärderingarna är det möjligt att i utbildningens olika 
faser ge utvärderingsinformation till studerande och lärare så att resultaten från 
prov fi nns tillgängliga mycket snabbt. Utvärderingarna av lärresultat ger informa-
tion som hjälper läraren att planera undervisningen och den studerande att se sin 
egen styrka och sina utvecklingsbehov.
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Utvecklande utvärdering (kehittävä arviointi) innebär vanligtvis en verksamhet som 
är avsedd att producera information, värderande slutsatser och åtgärdsförslag 
med tanke på utvecklandet av verksamheten. I Finland har syftet med systemet 
för utbildningsutvärdering från början varit att producera information som grund 
för utvecklingsarbete. Information som producerats med hjälp av det nationella 
systemet för utvärdering av inlärningsresultat utnyttjas förutom då lagar och läro-
plans- och examensgrunder utarbetas också då arrangemang som gäller utbild-
ning och undervisning utvecklas.  

Inom fi nländsk utbildning används termen utvecklande utvärdering även i en 
snävare bemärkelse.  Termen kan användas om en utvärderingsmodell som avser 
att utveckla en läroanstalts eller en utbildningsanordnares verksamhet genom en 
process i vilken aktörer som ansvarar för verksamheten deltar i produktionen av 
information. Aktörerna medverkar också i utarbetandet av utvecklingsåtgärder 
utgående från den insamlade informationen och verkställandet av dem.
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Den här artikelsamlingen har skrivits med utgångspunkt i ett 
behov att utveckla utvärderingarna av inlärningsresultat. De 
fyra artiklar som ingår i publikationen placerar utvärdering och 
bedömning i en bred metodologisk kontext. Publikationen är en 
förkortad svensk version av boken Oppimisen arvioinnin kon-
tekstit ja käytännöt, som utkom år 2013.

Publikationen är i första hand avsedd för dem som utvärderar 
lärresultat och som utbildar sig med tanke på sådana uppdrag. 
Dessutom lämpar sig publikationen för användning inom lära-
rutbildningen och lärarfortbildningen.

Rapporter och utredningar 2014:2
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