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MAOL ordnar 5 webbinarier på svenska läsåret 
2020-2021. Detta är webbinarium 4.

OBS. Datum för webbinarium 5 som handlar om 
kriterierna i fysik och kemi har ändrats: 
17.2 → 17.3. 
Orsak: det hade varit tre fortbildningar med samma 
tema tre dagar i rad 



Test: Vad kan du om nya 
läroplanens slutbedömning?

Besvara frågorna via itempool: 



Övningsfråga: Har du 
använt Itempool tidigare?



Hur många mål ska 
bedömas i matematik?



Hur många mål ska 
bedömas i matematik?

19 mål bedöms



Måste alla mål väga lika 
mycket i slutbedömningen?



Måste alla mål väga lika 
mycket i slutbedömningen?

Ja, enl. Kristian Smedlund



Måste eleven vara godkänd i 
alla mål för att få godkänt 

vitsord i slutbedömningen?



Nej. Kap 6: “Om en elev uppnår en bättre kunskapsnivå i 
något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål.”

Måste eleven vara godkänd i 
alla mål för att få godkänt 

vitsord i slutbedömningen?



Kan vissa mål bli slutbedömda 
redan på åk 7 eller 8?



Ja (kolla lokala LP)

Kan vissa mål bli slutbedömda 
redan på åk 7 eller 8?



Kan elever höja sina 
prestationer under studiernas 

gång?



Ja (även efteråt, med hjälp 
av “särskild examen”)

Kan elever höja sina 
prestationer under studiernas 

gång?



Ska arbetet bedömas i 
slutbedömningen?



Ja. Kap 6: “Bedömningen av elevens arbete ska ingå i 
vitsordet som ges i ett läroämne i slutbedömningen.”

Ska arbetet bedömas i 
slutbedömningen?



Har du redan hunnit 
bekanta dig med de fastställda 

5,7,8,9-kriterierna 
(publicerades 31.12.2020?)



Har ni alla mål på åk 9 
i er lokala läroplan?



Läraren är skyldig att 
dokumentera det som påverkar 

den summativa bedömningen. Är 
du orolig för arbetsbördan som 

dokumenteringen medför? 



Exempel: M2 - Arbete

Mål Inneh. Målsättning 5 7 8 9

M2 
uppmuntra 
eleven att ta 
ansvar för sitt 
matematik- 
lärande både i 
självständigt 
arbete och i 
arbete 
tillsammans 
med andra.

I1-I6 Eleven 
påbörjar 
arbetet, håller i 
gång det och 
bedömer när 
arbetet blivit 
slutfört. Eleven 
deltar på eget 
initiativ i 
gruppens 
arbete.

Eleven 
förmår 
påbörja 
arbetet 
under 
handledning 
och hålla i 
gång det 
under 
handledning. 

Eleven arbetar 
delvis 
självständigt 
och slutför 
arbetet under 
handledning. 
Eleven deltar i 
varierande 
grad i 
gruppens 
arbete.

Eleven tar 
ansvar för 
sitt lärande 
och deltar 
konstruktivt 
i gruppens 
arbete.

Eleven tar 
ansvar för 
gruppens 
arbete och 
strävar efter 
att förbättra 
hela 
gruppens 
kunskaper.



Exempel: M4 - Färdigheter

Mål Inneh. Målsättning 5 7 8 9

M4 
uppmuntra 
eleven att få 
rutin i att 
uttrycka sig 
matematiskt 
på ett exakt 
sätt både 
muntligt och i 
skrift

I1-I6 Eleven 
uttrycker sitt 
matematiska 
tänkande på 
ett exakt sätt 
genom att 
använda olika 
uttrycksmedel.

Eleven 
uttrycker 
under 
handledning 
sitt 
matematiska 
tänkande på 
något sätt. 

Eleven 
uttrycker sitt 
matematiska 
tänkande 
antingen 
muntligt eller 
skriftligt.

Eleven 
uttrycker sitt 
matematiska 
tänkande 
både 
muntligt och 
skriftligt.

Eleven 
uttrycker och 
motiverar sitt 
matematiska 
tänkande. 



Exempel: M17 - Kunskaper
Mål Inneh Målsättning 5 7 8 9

M17 
hand- 
leda 
eleven 
att 
förstå 
och ut- 
nyttja 
egen- 
skaper 
hos 
rätvin-
kliga 
trian- 
geln 
och 
cirkeln

I5 Eleven förstår 
egenskaperna 
hos den 
rätvinkliga 
triangeln samt 
använder 
Pythagoras sats 
och 
trigonometriska 
funktioner. 
Eleven känner till 
begrepp och 
egenskaper i 
anknytning till 
cirkeln samt kan 
beräkna 
omkretsen av en 
cirkel.

Eleven beräknar 
hypotenusans längd 
genom att använda 
Pythagoras sats. 

Eleven kan 
undersöka 
rätvinkligheten hos 
en triangel. 

Eleven känner igen 
begrepp i 
anknytning till 
cirkeln och beräknar 
omkretsen av en 
cirkel under 
handledning. 

Eleven löser ut en 
sida i en rätvinklig 
triangel med 
Pythagoras sats. 

Eleven finner den 
närliggande och 
den motsatta 
kateten samt 
hypotenusan till en 
vinkel och vet hur 
dessa anknyts till 
trigonometriska 
funktioner. 

Eleven beräknar 
omkretsen av en 
cirkel. 

Eleven kan 
beräkna 
vinklarnas storlek 
och sidornas 
längder i en 
given rätvinklig 
triangel. Eleven 
förstår 
begreppen 
bågvinkel och 
medelpunktsvink
el samt beräknar 
längden på den 
båge som svarar 
mot 
medelpunktsvink
eln

Eleven 
använ- 
der 
Pytha- 
goras 
sats och 
den om- 
vända 
satsen 
till Pytha- 
goras 
sats 
samt 
trigono- 
metri i 
problem-
lösning.



Nu tar vi tjuren vid hornen! 
Hur ska man slutbedöma matematik nästa läsår?
1. Ha koll på tre läroplansdokument:
● Nya kapitel 6 (bedömningskapitlet i läroplanen, i 

kraft redan nu) + lokal läroplan
● Nya kriterierna för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i 

matematik bit.ly/5789ubs 
● Innehållet i matematik (Läroplanen sida 376-377) 

+ lokal läroplan

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/bedomning-i-den-grundlaggande-utbildningen.10.2.2020_0.pdf
http://bit.ly/5789ubs
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/grunderna_for_laroplanen_for_den_grundlaggande_utbildningen_2014.pdf


Hur ska man slutbedöma nästa läsår?

2. Avgör hur de olika målen bedöms

Kap. 6.2: “Elevernas lärande, kunnande, arbete och 
uppförande ska bedömas mångsidigt. Den mångsidiga 
bedömningen ska grunda sig på prov på kunnande som 
samlats in på olika sätt. […]  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.”

Dagens webbinarium 

fokuserar på detta



Hur ska man slutbedöma nästa läsår?

3. Bestäm hur du vill dokumentera dina elevers
prestationer. 

Kap. 6.1.2: “Läraren ska dokumentera de omdömen av elevens 
prov på kunnande som inverkar på den summativa bedömningen.”

Två exempel på detta: 

Nina Aspegrén, Sarlinska skolan, Pargas
Kollegiet i Winellska skolan, Kyrkslätt

http://raknamedmig.blogspot.com/2020/11/kalkylark-over-kunskapskrav.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11S2ZhEWfmem56lrCeHaa8AIfIpKjyAQHGtUASk4WWn8/edit?usp=sharing


Hur ska de olika målen bedömas?

Denna fråga får gärna diskuteras och avgöras internt inom 
skolan, och gärna även regionalt. 

I detta webbinarium diskuterar vi olika metoder och 
sammanställer idéerna. Sedan kan man utveckla idéerna 
till lämpliga metoder för er egen skola/kommun.



Hur ska de olika målen bedömas? Exempel från Winellska:

främst M2, M10 främst M3-M8 främst M11-M19 främst M9, M20

I varje uppgiftsdagbok 
finns en matris (fliken 
“allmänna mål”). 
Eleverna gör 
självbedömning 4 
gånger per år, läraren 
bedömer 2 gånger per 
år.

inlämningsuppgifter:

● innan vi börjar jobba med 
likformighet ska eleverna i 
grupper göra en 
träduppgift, som lämnas in 
individuellt.

● innan vi börjar jobba med 
rymdgeometri, gör 
eleverna en ljusuppgift i 
samma stil.

Prov (nivåkraven 
synliggjorda i 
målstegen)

● GeoGebra- 
uppgift. Obs, 
gammal 
uppgift, inte 
uppdaterad 
enligt de 
fastställda 
kriterierna!

● Uppgifter i 
Google Colab 
eller repl.it

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q6v4F7bm2bj01W260zpYOPrzri9s0__h3x2y1KRhngg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sfMrdrg8gscklVAW0pM7b1MmLgymqVX9-9__8_x5bxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cOhG1Vc54Iucez-KM-maxP4-0hsf-nlilrHv3y-TGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CZG5DrVxTYPWIvjUcaWZ-Mz58AyDW-fiDlxa9skCylU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z9NsSZLs16XAU9mnsdtuquWy1dmLmmr8yNX9CmOXYhw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z9NsSZLs16XAU9mnsdtuquWy1dmLmmr8yNX9CmOXYhw/edit?usp=sharing








Uppgiftstips: Escape Room för elever

Förhandskunskaper: Pythagoras sats och 
likformighet

bit.ly/raddapai

Materialbankens ER
Testar M2, M5, M7, M16, M17

t.ex. M5, nivå 8: Eleven strukturerar och löser 
problem som kräver logiskt och kreativt 
tänkande. 

Grupp på FB: 
https://www.facebook.com/groups/280973475
889003 

http://bit.ly/raddapai
https://docs.google.com/document/d/1Ma0j-CCpQf_KIfvmsSPtjJi3np_n22_Z_nLIjQe_27M/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/280973475889003
https://www.facebook.com/groups/280973475889003


Snart tar vi en bensträckarpaus!  

Medan du stiger upp och tar en kaffe eller bara rör på dig, fundera på följande 
frågor. Då vi fortsätter får du fylla i ett formulär där du svarar på frågorna nedan, 
och diskussionen fortsätter enligt svaren.

1. Hur känns det just nu att börja planera undervisningen och bedömningen 
utgående från de nya 5,7,8,9-kriterierna?

2. Frågor till UBS?

3. Vilket stöd önskar du ännu för att känna dig säker med ibruktagandet?

4. Brainstorming: Idéer till uppgifter som mäter färdigheter i M3-M8.

5. Övriga kommentarer eller övrigt du vill diskutera?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIV2jy2p6r-xyiGw6CxlI11DviiSNwacQHVMdDfN_B1Ct19w/viewform?usp=sf_link












Grupprov som bedömningsmetod

http://www.youtube.com/watch?v=55v3_mCFmHM


Frågor till UBS:

● Slutbedömningen ska givetvis grunda sig på kriterierna för vitsorden 
5,7,8 och 9, men måste läsårsbedömningen på åk 7 och 8 också grunda 
sig på slutbedömningskraven eller kan man dela upp målen i delmål i 
lokala LP? (kap. 6.1.2:  “I slutet av varje läsår ska eleven ges ett läsårsbetyg, 
för vilket en summativ bedömning ska göras av i vilken mån eleven under det 
ifrågavarande läsåret har uppnått målen i de läroämnen som ingår i elevens 
studieprogram”)
Om svaret är att man inte får dela upp kraven i delmål, innebär det att en elev 
osannolikt kommer upp i höga vitsord på åk 7 ifall man t.ex. har 
ekvationsmålet M14 i lokala LP på åk 7. Krav för nivå 8: “Eleven förstår 
begreppet likhet och löser en ofullständig andragradsekvation symboliskt.” - 
på åk 7 börjar man i många skolor med ekvationer av första graden.



Frågor till UBS:

● Exempel: M13 är skrivet i lokala LP på såväl åk 8 och åk 9. Under åk 8 
uppnår eleven nivå 8. På åk 9 har eleven haft motivationsbrist och 
uppnår nu endast nivå 5 i detta mål - hen kan inte längre räkna med 
procent eller känner inte skillnaden mellan procent och procentenhet. 
Ska då den bättre prestationen beaktas i slutbedömningen, även om den 
är från åk 8 och målet är inskrivet även på åk 9? 
Ifall målet endast skulle vara skrivet på åk 8 är svaret “ja”, enligt kapitel 6.



Frågor till UBS:

● Exempel: M13 är skrivet i lokala LP endast på åk 8. Under åk 8 uppnår 
eleven nivå 5. På åk 9 kan eleven obehindrat räkna med procent och 
procentenheter. Enligt information från UBS kan eleverna komplettera 
sina kunskaper innan slutvitsordet är fastställt. Kan eleven under åk 9 
komplettera endast detta mål, eller måste hen komplettera ALLA mål?
Ifall man får komplettera endast enskilda mål, kommer eleverna lättare att 
uppnå höga vitsord, och det finns risk för en “kompletteringsrumba”.

● Tilläggsfråga: kallas det “särskild examen” (kap. 6.12) endast ifall 
höjningsförsöket görs efter att slutbedömningen är avklarad, eller kallas 
det “särskild examen” att komplettera alla mål (även de som avklarats 
på åk 7 eller 8) under åk 9, innan slutbedömningen är gjord?



“Nya kapitel 6” gäller redan nu! (fr.o.m 1.8.2020)
Citat från gamla kap 6 (i kraft t.o.m. 31.7.2020): "Eftersom kunskaperna alltid utvecklas 
kumulativt, ska slutvitsordet grunda sig på elevens kunskapsnivå i relation till kriterierna för 
slutbedömningen när studierna avslutas."

Citat från NYA KAPITEL 6: "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." Detta innebär att eleven kan bli "slutbedömd" på vissa mål 

redan på åk 7 och åk 8.

OBS - detta beror på hur den lokala läroplanen är skriven!


