
Bedömning av elevens
lärande och kunnande i den
grundläggande utbildningen



Utbildningsstyrelsen 2

Bedömningens syften

Att leda, stödja och
sporra i studier och
inlärning, samt att
utveckla elevens
utveckla förutsättningar 
att bedöma sig själv.

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

Att beskriva kunnandet
i förhållande till
uppställda mål.

(Förordningen om
grundläggande utbildning
852/1998, 10 §)



Likvärdigheten i bedömningen av lärandet i den 
grundläggande utbildningen stärks
Information på Utbildningsstyrelsens hemsida 
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Arbetet med att stärka likvärdigheten i bedömningen 
genomförs genom att:

1. förtydliga de allmänna principerna för bedömningen 
av elevens lärande och kunnande;

kapitel 6 om bedömning i grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen (2014) har preciserats 
och ska tas i bruk 1.8.2020.

2. precisera kunskapskraven för slutbedömningen;

nationella beskrivningar av kunskapskraven utarbetas för 
vitsorden 5,7, (8) och 9.

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/fornyandet-av-bedomningen-i-den-grundlaggande-utbildningen
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Noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen 

• Nationella beskrivningar av kunskapskraven utarbetas för vitsorden 5,7, (8) och 9.

• Under hösten 2019 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 
ett utvärderingsprojekt för att utvärdera hur användbara utkasten till kunskapskrav 
är. 

• De nya kunskapskraven för slutbedömningen publiceras 31.12.2020. 

• Den lokala processen, fortbildningar och stöd för implementeringen genomförs på 
våren 2021.

• Kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021, slutvitsord utifrån dem ges på 
våren 2022.



Organisering och genomförande av utvecklingsarbetet
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Sakkunniggrupp (8/2018-
2020): 

• Najat Ouakrim-Soivio (HY), 
• Sirkku Kupiainen (HY), 
• Juhani Rautopuro (JyU), 
• Minna-Riitta Luukka (JyU), 
• Ari Huhta (JyU), 
• Jan Hellgren (NCU), 
• Raili Hilden (HY) 

Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp: Erja Vitikka, Katri Kuukka, Marjo Rissanen, Minna 
Harmanen, Annamari Kajasto, Maj-Len Engelholm, Leena Nissilä, Hanna Pohjonen

Styrgrupp 2019-2022: 
• Aija Rinkinen OKM, 
• Jaakko Salo OAJ, 
• Mari Sjöström Kommunförbundet, 
• Päivi Ikola Suomen rehtorit/Finlands rektorer, 
• Marko Jokinen Klasslärarna i Finland,
• Anneli Rantamäki Aineopettajaliitto, 
• Tarja Aurell Yksityiskoulujen liitto, 
• Mirja Hannula EK, 
• Jukka Niiranen Bildningsarbetsgivarna, 
• Tuija Metso Suomen vanhempainliitto, 
• Sari Liski Aikuislukioiden rehtorit, 
• Christer Holmlund Finlands svenska lärarförbund
Ordf. Leena Nissilä, vice ordf. Maj-Len Engelholm, sekr. Marjo 
Rissanen och Erja Vitikka.

Verkstäder för arbete med kunskapskrav 2019-2022: 60 lärare och sakkunniga i didaktik
från olika delar av Finland i samabete med Utbildningsstyrelsens sakkunniga.

Utvärdering av kunskapskraven
2019: NCU 



Varför? - faktaunderlag

• resultat av uppföljning av lokala läroplaner som Utbildningsstyrelsen genomförde 2017 
(som en del av Utbildningsstyrelsens självutvärdering) 

• synpunkter på likvärdigheten i bedömningen som framkom i Utbildningsstyrelsens
tankesmedja på nätet 2017 

• utvärderingen av bedömningen i den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen vid Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2019 

• utvärderingen av den lokala läroplansprocessen vid Nationella centret för 
utbildningsutvärdering (NCU) 2019 

• forskningsresultat som medlemmarna i Utbildningsstyrelsens sakkunniggrupp för 
bedömning tagit fram

• respons från utbildningsanordnare, skolpersonal, sakkunniga, Utbildningssyrelsens
nätverk för skolutveckling, Rundra bordet-diskussioner om bedömning som
Utbildningsstyrelsen ordnat 2018 - 2019
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Centrala begrepp inom 
bedömningen i den 
grundläggande utbildningen



Formativ bedömning

• Den formativa bedömningen är respons som stödjer och handleder lärandet.

• Den formativa bedömningen ska alltid genomföras i syfte att uppnå målen för 
läroämnena som har ställts upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen och preciserats i den lokala läroplanen.

• Självvärdering och kamratrespons är en del av den formativa bedömningen. 

• Varje elev ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som avses att hen ska lära sig och 
hur prestationerna bedöms.

• Under läsårets gång ska vårdnadshavarna informeras om elevens framsteg i studierna
och om hens arbete och uppförande.

• Den formativa bedömningen förutsätter inte dokumentation. 
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• Den formativa bedömningen är en del av undervisningen.
• Responsen ska synliggöra lärandet – både för läraren och för eleven.
• Den formativa bedömningen ger läraren nödvändig information för att kunna

planera och genomföra undervisningen.
• Den information som fåtts utgående från bedömningen hjälper läraren att anpassa 

sin undervisning till elevernas behov. 
➢ Bedömningen är också ett viktigt verktyg för att identifiera elevens eventuella 

behov av stöd. 

Formativ 
bedömning: att 

granska framsteg i 
förhållande till 
målsättningen 

Summativ
bedömning: 

Information om hur
eleven har uppnått de 

uppställda målen



Summativ bedömning

• Syftet med den summativa bedömningen är att beskriva hur väl och i vilken mån 
eleven har uppnått de mål som ställts upp för läroämnena i den lokala läroplanen . 

• Den summativa bedömningen ska genomföras åtminstone i slutet av varje läsår och i 
slutet av den grundläggande utbildningen. 

• Den summativa bedömningen ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för 
läroämnena i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som 
preciserats för varje årskurs i den lokala läroplanen. 

• Läraren ska dokumentera de omdömen av elevens prov på kunnande som inverkar på
den summativa bedömningen.

• Siffervitsord i betyg ska tas i bruk från och med årskurs 4.
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Läraren bedömer

• Den summativa bedömningen genomförs av läraren som undervisat eleven, eller, 
om lärarna är många, av lärarna gemensamt (förordningen om grundläggande
utbildning 852/1998). 

• Bedömningen kan inte utlokaliseras till administrativa eller elektroniska program. 

• Den summativa bedömning som ska göras i slutet av varje läsår kan inte bygga på
elevens självvärdering eller bedömningsdiskussioner.
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Mål respektive kunskapskrav

Bedömningen av lärande, kunnande och 
arbete ska grunda sig på de mål för 
läroämnena som ställts upp i grunderna för 
läroplanen för den grundläggande
utbildningen och som preciserats årskursvis
i den lokala läroplanen. 

Bedömningen av uppförandet genomförs i 
relation till de mål som ställts upp för 
uppförande i den lokala läroplanen. 

I bedömningen av elevens kunnande ska de 
kunskapskrav som fastställts i grunderna för 
läroplanen för den grundläggande
utbildningen och som härletts ur målen för 
läroämnena användas. 

➢ Kunskapskraven har definierats för den
bedömning som ska ges i slutet av de 
olika årskurserna och för 
slutbedömningen. 

Kunskapskraven är inte mål som ställts upp för 
eleverna, utan de beskriver vilken
kunskapsnivå som krävs för olika vitsord. 
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Mål och innehåll för läroämnena ska definieras årskursvis i den
lokala läroplanen

7 – 9 

9

8

7

13

I grunderna för läroplanen är
mål och centralt innehåll
definierade per årskurshelhet. 

I den lokala läroplanen ska målen
och det centrala innehållet
definieras för varje årskurs.

1-2 

6

5

3

4

2

1

3-6 
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Självvärdering och kamratrespons

• Självvärdering och kamratrespons är en del av den formativa bedömningen. 

• Eleverna tränar under lärarens handledning på sina färdigheter i självvärdering och på 
att ge och ta emot kamratrespons. 

• Färdigheterna ska tränas som en del av studierna i alla läroämnen. 

Självvärderingen och kamratresponsen inverkar inte på vitsordet eller det verbala                     
omdöme som eleven ska få i läroämnet.
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Dokumentation och prov på kunskaper

➢ Den formativa bedömningen förutsätter ingen dokumentation.

➢ Läraren ska dokumentera de omdömen av elevens prov på kunnande som inverkar
på den summativa bedömningen.

Med prov på kunskaper avses inte själva arbetet eller produkten, utan den bedömning
som gjorts utgående från elevens skriftliga prov, arbeten, presentationer och så vidare
och som inverkar på den summativa bedömningen (det vill säga på vitsordet eller det
verbala omdömet).
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Lärokurs

• Lärokursen i ett läroämne kan vara allmän eller individualiserad

• Lärokursen kan vara olika omfattande, som till exempel i lärokursen i A1-språk 
och B2-språk.

• Lärokursen kan också anges i hur många årsveckotimmar eleven har studerat
ett läroämne. 
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Centrala preciseringar av 
riktlinjerna



Centrala preciseringarna av riktlinjerna

• formuleringar och struktur i kapitlet om bedömning

• beskrivningen av den formativa och den summativa bedömningen

• beskrivningen av självvärdering och kamratrespons

• tidpunkten för ibruktagande av siffervitsord

• bildandet av slutvitsord

• slutbedömningen

• beslut som ska fattas på lokal nivå

➢ betygsmodeller som bilagor
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Bedömningens syften

• Enligt lagen  och förordningen  om grundläggande utbildning har 
bedömningen av elevens lärande två syften som stödjer varandra:

1. handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens 
förutsättningar för självvärdering (lagen om grundläggande utbildning). 

2. efter varje årskurs definiera i vilken mån eleven har uppnått målen som 
ställts upp för läroämnena (förordningen om grundläggande utbildning).

• Handledningen och sporrandet i studierna och utvecklingen av elevens 
färdigheter för självvärdering genomförs med hjälp av formativ bedömning. 

• I vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för de olika 
läroämnena ska bedömas summativt.
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Allmänna principer för bedömningen
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De allmänna principerna för bedömningen

• Bedömningen är jämlik

• Bedömningen förutsätter öppenhet, samarbete och 
delaktighet

• Bedömningen är systematisk och ändamålsenlig 

• Bedömningen är mångsidig

• Bedömningen bygger på mål och kunskapskrav

• Bedömningen beaktar elevens ålder och förutsättningar
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Bedömningen är jämlik

• Bedömningen ska i samtliga årskurser grunda sig på likabehandling. 

• Bedömningen som genomförs vid slutet av varje läsår i årskurserna 1–8 och vid 
slutbedömningen ska grunda sig på de mål som ställts upp i grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen och som preciserats i den lokala läroplanen. 

➢ Slutvitsorden ska bildas på lika grunder i hela landet.

• Varje elev ska få veta vad som avses att hen ska lära sig och hur hens lärande och 
kunnande bedöms. 
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Bedömningen förutsätter öppenhet, samarbete 
och delaktighet
• Syftet med bedömningen är att hjälpa eleven att uppfatta hur hen framskrider i studierna; 

➢ förutsätter kommunikation mellan läraren och eleven och respons för att främja att 
eleven uppnår målen,

➢ responsen ska hjälpa eleven att identifiera sina styrkor och ska uppmuntra eleven. 

• Eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga. 

• För att genomföra bedömningen förutsätts samarbete både i skolan och mellan skolan och 
hemmet. 

➢ Syftet med samarbetet är att klargöra principerna för och förfaringssätten vid 
bedömningen för vårdnadshavarna. 

➢ Eleven och vårdnadshavaren har rätt att få information om grunderna för 
bedömningen och hur de har tillämpats i bedömningen av eleven. 
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Bedömningen är systematisk och ändamålsenlig 

• Bedömningsförfarandena ska planeras som en logisk helhet och                                              
man ska försäkra sig om att principerna för bedömningen är                                              
enhetliga i skolan.  

• Bedömningen ska endast fokusera på det som har ställts upp som                                           
mål i den lokala läroplanen.  

➢ Läraren ska genomföra bedömningen utgående från prov på kunnande. 

• Den information som fåtts utgående från bedömningen hjälper läraren att anpassa sin 
undervisning till elevernas behov. Bedömningen är också ett viktigt verktyg för att identifiera 
elevens eventuella behov av stöd. 

➢ Samarbetet mellan lärarna i skolgemenskapen är nödvändigt för att bedömningen ska 
kunna genomföras ändamålsenligt.
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Bedömningen är mångsidig

• Den mångsidiga bedömningen ska grunda sig på prov på kunnande som samlats in på 
olika sätt. 

➢ Läraren ska välja förfaringssätten för bedömningen så att de är ändamålsenliga 
med tanke på bedömningens syften och målen för läroämnet. 

• Eleven ska ha möjligheter att på olika sätt som är ändamålsenliga med tanke på målen 
visa vad hen kan och har lärt sig. 

• I valet av bedömningsmetoder ska man beakta att det med endast en 
bedömningsmetod inte är möjligt att bedöma hur eleven uppnått samtliga mål som 
ställts upp för läroämnena. 
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Bedömningen bygger på mål och kunskapskrav

• Bedömningen ska bygga på de nationellt fastställda målen för undervisningen

➢ som ställts upp i de nationella grunderna för läroplanen för bedömningen

➢ som fördelats och preciserats årskursvis i den lokala läroplanen.

• Bedömningen ska genomföras i relation till kunskapskraven

➢ kunskapskraven är inte mål som ställts upp för eleverna, utan de beskriver 
vilken kunskapsnivå som krävs för att uppnå vitsordet 8 i slutet av årskurs 
6 och vitsorden 5, 7, 8 och 9 vid slutbedömningen.

Utbildningsstyrelsen 26



Bedömningen beaktar elevens ålder och 
förutsättningar

• Elevernas olika sätt att lära sig och arbeta ska beaktas i bedömningen och man ska se till 
att det inte finns hinder för dem att visa sitt kunnande. 

• I bedömningen ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och 
specialbehov. 

➢ Behovet av stöd för lärande samt andra orsaker som inverkar på påvisande av 
kunnande ska beaktas i förfaringssätten vid bedömningen så, att eleven har 
möjlighet att med hjälp av specialarrangemang och alternativa metoder visa sitt 
kunnande.

• I bedömningen av elever med invandrarbakgrund och elever med ett främmande språk 
som modersmål ska elevens kunskaper i undervisningsspråket och elevens 
språkkunskaper inom vetenskapsområdet i läroämnet som är mål för bedömningen 
beaktas. 
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Bedömning av lärande, kunnande, 
arbete och uppförande
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Bedömningen av lärande och kunnande

• Bedömningen av lärande anknyter till handledningen av lärprocessen och 
den respons som ska ges om den. 

• Bedömningen av kunnande ska i sin tur fokusera på nivån av elevens 
kunskaper och färdigheter. 

Elevens kunnande ska alltid bedömas i relation till de mål som ställts 
upp för de olika läroämnena i grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen och som preciserats för varje årskurs i den 
lokala läroplanen. 
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• Om en elev som får särskilt stöd studerar ett läroämne enligt den allmänna 
lärokursen, ska prestationerna bedömas i relation till de gemensamma målen för 
den allmänna lärokursen.  

• Prestationer av elever som studerar enligt en individualiserad lärokurs i ett eller 
flera läroämnen ska i dessa läroämnen bedömas i relation till de individuella mål 
som fastställts i elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). 
De kunskapskrav som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen ska inte användas för att fastställa elevens kunskapsnivå.
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Mångsidig kompetens
Grunderna för läroplanen för den
grundläggande ubildningen 2014

• Mångsidiga kompetenser ska
undervisas och bedömas som en del av 
läroämnena.

• I grunderna för läroplanen för den 
grundläggande ubildningen ges inga 
riktlinjer för separat bedömning av 
mångsidig kompetens. 
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Mål för undervisningen i matematik i årskurs 7-9
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Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

M10 handleda eleven att stärka sin slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga samt uppmuntra eleven att 

använda sin räknefärdighet i olika sammanhang 

I1, I2 K1, K3, K4

M11 handleda eleven att utveckla förmågan att utföra 

grundläggande räkneoperationer med rationella tal

I2 K1, K4

M12 stödja eleven att utvidga 

förståelsen av talbegreppet till reella tal

I2 K1, K4

M13 stödja eleven att utveckla förståelse av 

procenträkning

I2, I6 K1, K3, K6

M14 handleda eleven att förstå begreppet obekant och 

utveckla förmågan att lösa ekvationer

I3, I4 K1,  K4

M15 handleda eleven att förstå variabelbegreppet och 

introducera funktionsbegreppet, samt att öva sig att tolka 

och producera funktionsgrafer 

I3, I4 K1, K4, K5



Mångsidig kompetens och kunskapskrav för 
slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen

M10 handleda eleven att stärka 

sin slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga samt 

uppmuntra eleven att använda sin 

räknefärdighet i olika 

sammanhang

I1, I2 Slutledningsförmåga och 

räknefärdighet

Eleven använder aktivt sin 

slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga i 

olika situationer.

M11 handleda eleven att utveckla 

förmågan att utföra 

grundläggande räkneoperationer 

med rationella tal

I2 Grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal

Eleven kan obehindrat utföra 

grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal.
K1, K4

K1, K3, K4
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Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 

i läroämnet

Kunskapskrav för goda 

kunskaper/vitsordet åtta



Mångvetenskapliga lärområden och bedömning

• Målen och innehållen för läroämnena i mångvetenskapliga lärområden och de 
prov på kunnandet som visats i samband med mångvetenskapliga lärområden
ska tas i beaktande då man bildar vitsord i respektive läroämne. 

➢ Bedömningen i de enskilda läroämnena ska planeras och eleverna ska 
informeras om bedömningen innan arbetet i ett mångvetenskapligt 
lärområde påbörjas. 

➢ För mångvetenskapliga lärområden ges ingen separat bedömning eller 
separata vitsord.
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Bedömning av arbete

• Bedömningen av arbetet är en del av bedömningen av läroämnet. 

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

➢ Då läraren genomför bedömningen i enlighet med målen och kunskapskraven för 
läroämnet blir även arbetet bedömt.  

• Med arbetsfärdigheter avses färdigheter som eleven utvecklar i att 

➢ arbeta självständigt och i grupp,  
➢ planera och utvärdera sitt eget arbete, 
➢ agera ansvarsfullt och försöka sitt bästa,
➢ agera konstruktivt i kommunikationssituationer.
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Bedömning av uppförande

• Bedömningen av uppförandet ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för 
uppförande i den lokala läroplanen och hur väl eleven uppnått dem. 

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

• Uppförandet ska bedömas som en egen helhet i betygen och det vitsord eller verbala 
omdöme som eleven fått inverkar inte på vitsordet eller det verbala omdömet som ges i 
ett läroämne.

• Särskilda behov som berör elevens uppförande ska om det behövs antecknas i planen 
för elevens lärande eller i elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas 
(IP), så att de kan tas i beaktande när bedömningen av uppförandet planeras och 
genomförs. 
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Bedömning av lärokurserna i konst- och 
färdighetsämnen och valfria ämnen
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Konst- och färdighetsämnen och valfria ämnen

Konst- och färdighetsämnen

• Gemensamma lärokurser i konst- och färdighetsämnen

• Valfria timmar konst- och färdighetsämnen

➢ sex (6) årsveckotimmar i årskurserna 1-6 och fem (5) 
årsveckotimmar i årskurserna 7-9

Valfria ämnen

➢ minst nio (9) årsveckotimmar i årskurserna 1-9

• fördjupade valfria ämnen

• tillämpade valfria ämnen
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Bedömningen av timmarna valfria konst- och 
färdighetsämnen

• Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen (6 + 5 åvt) är en del av den
undervisning som ska ges i de  gemensamma lärokurserna i konst- och 
färdighetsämnen. 

• Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen är andra än valfria ämnen (9 åvt)

• Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen bedöms enligt andra principer än de 
valfria ämnena; 

➢ eleven får ett verbalt omdöme eller ett vitsord för varje konst- och 
färdighetsämne i alla årskurser som eleven studerar ämnena,

➢ i betygen ges inget separat verbalt omdöme eller vitsord över timmarna valfria
konst- och färdighetsämnen som eleven erbjudits och avlagt.  
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Bedömningen av valfria ämnen

• Fördjupande valfria ämnen som hör till ett gemensamt läroämne och 
tillämpade valfria ämnen ska hållas åtskilda.

• De valfria ämnen som bildar en enhetlig lärokurs som omfattar minst två
årsveckotimmar ska bedömas med siffror. 

• Lärokurser i valfria ämnen som omfattar mindre än två årsveckotimmar och 
helheter bestående av sådana lärokurser ska bedömas verbalt.

• För valfria ämen som ska nedömas verbalt antecknas ”godkänd”. 

• Det kunnande som visats i ett valfritt ämne som hör till ett gemensamt
läroämne och som ska bedömas med ett verbalt omdöme, kan höja
slutvitsordet i läroämnet i fråga. 

➢ Principen för att höja vitsordet ska skrivas ner i den lokala läroplanen. 
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Verbala omdömen och siffervitsord i betyg

Utbildningsstyrelsen 41



Verbala omdömen och siffervitsord

• I läsårsbetygen och eventuella mellanbetyg i årskurserna 1–3 ska verbalt omdöme eller 
siffervitsord användas i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. 

➢ Om verbalt omdöme ges ska det framgå av betyget om elevens prestation är 
godkänd eller underkänd. 

➢ Endast ett vitsord ska ges per läroämne oberoende av om det är form av verbalt 
omdöme eller siffervitsord.

• I läsårsbetygen och eventuella mellanbetyg i årskurserna 4–8 ska siffervitsord ges. 

• I avgångsbetyget och i ett eventuellt mellanbetyg i årskurs nio ska siffervitsord ges.

➢ Siffervitsordet kan kompletteras med ett beskrivande verbalt omdöme som ska 
ges som bilaga till betyget. 
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årskurserna 1-3

• - verbalt omdöme eller siffervitsord i 
enlighet med utbildningsanordnarens 
beslut 

• - siffervitsordet kan kompletteras med 
ett beskrivande verbalt omdöme som ska 
ges som bilaga till betyget

• - om verbala omdömen används ska det 
framgå av betyget om elevens 
prestationer är godkända eller 
underkända 

• - verbala omdömen ska grunda sig på mål 
på samma sätt som siffervitsord

årskurserna 4-8

• - siffervitosrd ska användas i mellan- och 
läsårsbetyg

• - siffervitsordet kan kompletteras med ett 
beskrivande verbalt omdöme som ska ges 
som bilaga till betyget 

• årskurs 9

• - siffervitsord ska användas i eventuella
mellanbetyg på årskurs 9 och i 
avgångsbetyget

• - siffervitsordet kan kompletteras med ett 
beskrivande verbalt omdöme som ska ges 
som bilaga till betyget
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Elever, vars modersmål är
ett annat än
undervisningsspråket

Verbala omdömen kan användas

• siffervitsord i slutbedömningen

Bedömningen av 
individualiserade lärokurser

• Verbalt omdöme eller siffervitsord i 
enlighet med
utbildningsanordnarens beslut

Bedömning inom
undervisning enligt
verksamhetsområde

• Verbala omdömen ska användas i 
hela den grundläggande
utbildningen, även i 
slutbedömningen. 
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Bildandet av slutvitsord
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• Bildandet av slutvitsord ska grunda sig på den kunskapsnivå som eleven visat i 
relation till målen för lärokursen i lärokursen och kunskapskraven för 
slutbedömningen. 

• Då ett slutvitsord bildas ska man ta i beaktande alla mål som fastställts i grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen för lärokursen i läroämnet och de 
därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen, oberoende av för vilken 
årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 

➢ Bedömningen av de mål för läroämnen i vilka eleven visat sitt kunnande i 
årskurserna 7 och 8 ska beaktas då slutbedömningen genomförs. Den nivå av 
kunnande som baserar sig på dessa mål ska bedömas utgående från 
kunskapskraven för slutbedömningen.
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• Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från 
målen och kunskapskraven för läroämnet. Om en elev uppnår en bättre 
kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 
prestation i något annat mål.

• Bedömningen av elevens arbete ska ingå i vitsordet som ges i ett 
läroämne i slutbedömningen.

• Slutvitsordet ska inte bildas direkt på basen av medeltal.
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Exempel, mål för 
biologi, sammanlagt 14 mål
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Mål för undervisningen Innehåll Föremål för 

bedömningen 

i läroämnet

Kunskapskrav för goda 

kunskaper/vitsordet åtta

Biologisk kunskap och 

förståelse

M1 hjälpa eleven att förstå 

grundstrukturen i ekosystemet 

och hur det fungerar samt att 

jämföra olika ekosystem och 

identifiera arter

I1-I4, I6 Uppfattning om 

grundstrukturen i 

ekosystemet och hur det 

fungerar

Eleven kan beskriva grundstrukturen i 

skogsekosystemet och hur det fungerar. Eleven 

identifierar olika ekosystem och arter i deras 

näringsväv.

Eleven kan beskriva mångfaldens betydelse för 

ekosystemens funktion och reflektera över 

betydelsen av hållbar användning av skogarna 

för organismerna och människan.

M2 hjälpa eleven att beskriva 

organismers struktur och 

livsfunktioner samt att förstå 

organismsamhällets struktur 

I1–I5 Uppfattning om 

organismsamhällets 

struktur samt 

organismers struktur och 

livsfunktioner

Eleven kan beskriva principerna för 

klassificering inom organismsamhället, kan 

benämna organismers struktur och beskriva 

deras livsfunktioner.

Eleven kan jämföra släktskapet mellan olika 

organismgrupper utgående från deras 

strukturella och funktionella anpassning samt 

känna igen, klassificera och jämföra grupper av 

organismer.

M3 handleda eleven att 

undersöka hur organismer 

anpassar sig till olika 

livsmiljöer och att förstå vilken 

betydelse olika livsmiljöer har 

för naturens mångfald

I1–I4, I6 Uppfattning om 

organismers 

anpassningsförmåga och 

livsmiljöernas mångfald

Eleven kan göra observationer om arters 

förekomst och kan beskriva deras anpassning till 

olika livsmiljöer. Eleven identifierar typiska 

organismer i närmiljön och förstår deras 

betydelse för naturens mångfald.

M4 hjälpa eleven att förstå 

grundprinciperna för ärftlighet 

och evolution

I1, I4, I5 Förmåga att uppfatta 

grundprinciperna för 

ärftlighet och evolution

Eleven förstår och kan beskriva arvsmassans och 

miljöns påverkan i organismernas 

individutveckling.

Eleven kan beskriva hur livet och naturens 

mångfald har utvecklats som ett resultat av 

evolution.

M5 hjälpa eleven att förstå 

människans utveckling och 

kroppens grundläggande 

funktioner

I5 Uppfattning om 

människokroppens 

uppbyggnad och hur den 

fungerar

Eleven kan beskriva människokroppens 

grundläggande uppbyggnad och livsfunktioner 

och redogöra för huvudprinciperna för 

människans tillväxt och utveckling.

M6 vägleda eleven att bedöma 

förändringar i naturen och 

människans påverkan på 

miljön samt att förstå 

betydelsen av 

ekosystemtjänster

I6 Förmåga att observera 

förändringar i naturen

Eleven kan i sin egen närmiljö göra 

observationer och mindre undersökningar av 

naturliga förändringar och förändringar som 

orsakats av människan i naturmiljön.

Eleven förstår att jordens naturresurser är 

begränsade, förstår betydelsen av 

Beroende av hur målen fördelats i den lokala
läroplanen:

• På åk 7 och 8 studeras:

• M1, M3 och M9

• På åk 9 studeras:

• de övriga målen

En del av målen är klart kumulativa, till
exempel M10: ”handleda eleven att 
genomföra undersökningar både i och 
utanför skolan”



Exempel: svenska och litteratur

• Att kommunicera

• Att tolka text

• Att producera text

• Att förstå språk, litteratur och kultur

• kumulativt
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Slutbedömningen av valfria timmar konst- och 
färdighetsämnen i slutbedömningen

• Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen är en del av den undervisning som ska ges 
i de  gemensamma lärokurserna i konst- och färdighetsämnen. 

➢ Utbildningsanordnaren beslutar om antalet timmar i konst- och färdighetsämnen 
per årskurs i den lokala timfördelningen. Utbildningsanordnaren kan dela de valfria 
timmarna i konst- och färdighetsämnen mellan läroämnen eller göra alla dessa 
timmar eller en del av dem valfria så att eleverna får välja. De valfria timmarna i 
konst- och färdighetsämnen ingår alltid i den gemensamma lärokursen i konst- och 
färdighetsämnen oberoende av hur de har fördelats på undervisningen i dessa 
ämnen. 

Den lokala timfördelningen och elevernas eventuella egna val inverkar på när en 
elev ges det vitsord i ett konst- och färdighetsämne som ska antecknas i 
avgångsbetyget.
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• Det innebär att eleven får ett vitsord för varje konst- och färdighetsämne i 
avgångsbetyget. 

➢ I avgångsbetyget ges inget separat vitsord över studier i timmarna valfria konst-
och färdighetsämnen som eleven erbjudits och avlagt. 

• Slutbedömningen ska genomföras i det skede då hela lärokursen i respektive konst- och 
färdighetsämne och även eventuella studier i timmarna valfria konst- och 
färdighetsämnen har avlagts. 

➢ Då slutvitsordet bildas ska de kunskapskrav för slutbedömningen som fastställts för 
konst- och färdighetsämnena  i grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen användas. 
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Betyg och exempel på betygsanteckningar
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Betyg i den grundläggande utbildningen

• Betyg som ska användas i den grundläggande utbildningen:

➢ läsårsbetyg; ska ges elever i slutet av varje läsår

➢ mellanbetyg; utbildningsanordnaren beslutar om mellanbetyg ska ges

➢ En elev i årskurs nio ska om det behövs ges ett separat mellanbetyg för ansökan till fortsatta
studier. 

➢ Utbildningsanordnaren beslutar om mellanbetyg ska ges. 

➢Mellanbetyg ska ges enligt samma grunder som ett läsårsbetyg.

➢ skiljebetyg; ska ges en elev som flyttar till en annan skola, avgår från skolan utan att ha 
inhämtat den grundläggande utbildningens hela lärokurs  eller inte har fullgjort 
läroplikten inom tiden för sin läroplikt

➢ Ett skiljebetyg ska ges utgående från samma principer som ett läsårsbetyg. 

➢avgångsbetyg
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• Preciseringar och tillägg till anteckningar i avgångsbetyget:

• studiernas omfattning under läsåret i årsveckotimmar i de gemensamma
läroämnena och i de valfria läroämnena,

• skolans undervisningsspråk.

• Preciseringar och tillägg till anteckningar i avgångsbetyget: 

• studiernas omfattning i årsveckotimmar årskurs 7–9 i de gemensamma läroämnena
och i de valfria läroämnena,

• på avgångsbetyget ska vitsorden i de läroämnen som avlagts i en särskild examen
som fullgjorts innan avgångsbetyget utfärdats antecknas.
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I läsårsbetyg ska inte antecknas

• delprestationer eller oavslutade studier (studier enligt ett eget studieprogram),

• har fått undervisning- anteckning,

• utfört-anteckningar, 

• uppgifter om elevens frånvaro,

• uppgifter om eventuellt stöd som eleven fått,

• uppgifter om befrielse från studier,

• elevens självvärdering.
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Särskilda frågor i anslutning till bedömning
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Studier enligt ett eget studieprogram

• En elev kan studera över årskursgränserna enligt ett eget studieprogram, i stället för 
enligt en lärokurs som är indelad i årskurser.  

• En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg 
över de studier som hen genomfört med godkänt resultat under läsåret i fråga och går 
efter det avslutade läsåret vidare i sina studier följande läsår.  

• Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man om det behövas undvika att 
eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer under 
läsåret i fråga upphör att gälla. 

➢ En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på årskursen 
endast i det fall att den allmänna skolframgången är svag. 

➢ En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs ända tills hen avlagt 
hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår 
från skolan.
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Särskild examen

• Den grundläggande utbildningens lärokurs eller en del av den kan avläggas genom en 
sådan särskild examen  som avses i lagen och förordningen om grundläggande 
utbildning. 

• Särskild examen kan ordnas av den som har tillstånd att ordna grundläggande 
utbildning. 

• En elev som deltar i en särskild examen ska visa att hens kunskaper och färdigheter 
motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläggande 
utbildningens allmänna lärokurs.  
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Frånvaro och dess inverkan på bedömning

• Eleven ska delta i undervisningen om hen inte tillfälligt beviljats befrielse från
undervisningen på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl. 

• Studierna för och bedömningen av en elev kan delvis ordnas på annat sätt om det
är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd. 

• Om eleven är olovligt frånvarande och inte deltar i undervisning, prov eller andra
möjligheter som hen erbjudits för att visa prov på sitt kunnande och hen inte har
godkända prestationer i relation till de mål som fastställts i den lokala läroplanen, 
kan eleven i läsårsbetyget få ett underkänt vitsord i läroämnet. 
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• Utgångspunkten är att eleven får läroplansenlig undervisning. Om en elev på grund av 
sjukdom inte kan delta i skolundervisningen, kan undervisningen ordnas så att eleven 
får handledning, studiematerial och respons som stödjer lärandet hemma (eller på 
annan plats), om elevens hälsotillstånd tillåter det

• En plan för elevens lärande ska göras upp, för att underlätta planering och 
genomförande av studierna. 

• Om eleven omfattas av särskilt stöd antecknas arrangemangen i elevens 
individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP).
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• Om en elev på grund av sjukdom inte har kunnat delta i skolans undervisning eller på
annat sätt studera eller ge prov på kunskaper, kan man utgående från intyg låta bli att
ge respons och bedömning som krävs enligt lag och förordning.

• Ett förvaltningsbeslut ska fattas om saken. Vårdnadshavaren ska höras innan beslut
fattas. Eleven och vårdnadshavaren ska då få respons på annat sätt än med betyg.
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Om den lokala läroplanen inte ger utrymme för flexibilitet i fråga om betygsgivningen 
(flexibel elevbedömning med hjälp av årskursintegrerade studier enligt eget 
studieprogram):

➢ Med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning skräddarsy en lösning för 
eleven att delta eller framskrida i studierna. 

➢ Om en sjukdom hos eleven så kräver, kan eleven med stöd av 18 § i lagen om
grundläggande utbildning befrias från undervisning i något läroämne för en 
bestämd tid. I sådana fall bedöms inte eleven i ifrågavarande ämne i betyget och 
läroämnet antecknas inte. 
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Frågor som avgörs på lokal nivå



• Riktlinjerna för bedömningen som definieras i grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen ska överföras till  den lokala läroplanen och följas som 
sådana. 

• Också de nationella kriterierna för bedömningen i slutet av årskurs 6, såväl som 
kriterierna för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord, ska 
överföras och följas som sådana från grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen till den lokala läroplanen. 
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• Därtill ska utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen precisera följande:

• samarbetet med vårdnadshavarna i anslutning till bedömning

• formerna för information om bedömning

• bedömningen av uppförande och vilka mål bedömningen bygger på

• bedömning av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

• principer och praxis om studiegången och om uppflyttning och kvarstanning

• principer för hur verbalt omdöme och siffervitsord används i olika läroämnen och i bedömningen av 
uppförande

• slutbedömningen av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

• mellanbetyg, om utbildningsanordnaren beslutar att utfärda sådana

• möjligheterna att avlägga särskild examen och tidpunkten för avläggande av examen. 

Utbildningsstyrelsen 67



Gruppdiskussioner



Gruppdiskussioner

• Skriv ned frågor som du önskar diskutera (post-it lappar)

• Bilda grupper på 4-6 personer

• Utgå från gruppens frågor eller de färdiga frågorna (A4)

• Vilken fråga vill du diskutera? Rösta med ett kryss (3 kryss / person) 

• Börja med den fråga som fick flest röster, ta sedan nästa i ordningen

• Vi samlas om en timme, då finns möjlighet att ställa frågor

• Vi samlar goda modeller här: 

Utbildningsstyrelsen 69

https://bit.ly/2UTtbsK



• Hur tas de preciserade riktlinjerna i bruk i den egna kommunen och 
skolan?

• Vilka ändringar behöver göras i den egna lokala läroplanen eller 
skolvisa läroplanen? 

• Vilket stöd önskar ni av Utbildningsstyrelsen? 
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Sammanfattning av gruppdiskussionerna

• Fråga 1



Tack!


