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Samma elever följs upp genom hela 
grundskolan
Jan Hellgren

Alldeles i början av höstterminen 2018 deltog tusentals nya förstaklassare på olika håll i Finland 
i en inledande mätning i ett utvärderingsprojekt som kommer att följa eleverna genom hela 
grundskolan. Eleverna gjorde uppgifter som fokuserade på färdigheter som kanske är helt nya 
för många barn som börjar i skolan.   

”Barnen i den här åldern är så olika, och det är 
otroligt svårt att komma fram till vad de kan och 
vad de inte kan, och överhuvudtaget hur de upp-
lever saker. Det ställer stora utmaningar på såda-
na här omfattande nationella satsningar”, konsta-
terar projektchefen Annette Ukkola på Nationella 
centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi).     

Utvärderingen är också internationellt sett rätt så 
unik. Det är inte den första longitudinella natio-
nella utvärderingen som NCU (Karvi) genom-
fört. I matematik följde man från år 2005 med 
samma elever under 12 år, från årskurs 3 till slu-
tet av gymnasiet och yrkesutbildningen.   

Annette Ukkola, vad är det som utvärderas i det 
nystartade projektet?
– I projektet utvärderas elevernas färdigheter i 
modersmål och litteratur och i matematik i oli-
ka skeden av den grundläggande utbildningen. 
Alldeles i början av årskurs 1, därefter i årskurs 
3 och 6 och i årskurs 9, dvs. i slutskedet av den 
grundläggande utbildningen. Vi kan följa med 
hur samma elevers kunskaper och färdigheter 

och attityder utvecklas under åren i grundskolan. 
Samtidigt följer vi upp resultatet i förhållande till 
t.ex. regioner, språkgrupper och kön.

Uppgifterna i första klass mätte t.ex. hur väl elev-
erna kände till bokstäver och siffror, om de var 
bekanta med addition och subtraktion, deras ma-
tematiska slutledningsförmåga, hur omfattande 
ordförråd de hade samt deras skriv- och läsfär-
digheter.  

Hur gick det att mäta förstaklassarnas kunskaper 
och färdigheter? Fanns det särskilda utmaningar? 
– Redan det hur vi skulle få barnen att logga in 
i systemet gav oss en hel del huvudbry. Men vi 
hittade på ett utmärkt inloggningssystem som 
eleverna kunde använda. Då vi utvecklade syste-
met hade vi t.o.m. treåringar med i testningarna. 
I den egentliga mätningen gjorde eleverna upp-
gifterna på pekplatta med hjälp av hörlurar. 

Utvärderingen i början av årskurs 1 hade planerats 
så att den började med mycket lätta uppgifter, så 
att alla skulle få en känsla av att de klarar av det här. 
Det fanns ganska många uppgifter för att vi skulle 
få in olika aspekter av matematik och modersmål 
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och litteratur. Utvärde-
ringen var konstruerad 
som ett spel där eleven 
fick välja en spelkompis, 
t.ex. en hund eller robot, 
som gav instruktioner-
na. Eleverna verkade 
uppskatta spelidén och 
den tydliga, avskalade 
layouten. Och de flesta 
var bra på att hantera 
tekniken. 

Men eleverna reagerade på olika sätt. En del var 
entusiastiska då de kunde gå vidare efter att ha 
löst en uppgift. Andra tog uppgifterna på stort 
allvar och begrundade noggrant varje detalj. För 
en del av eleverna blev antalet uppgifter jobbigt. 
De sista uppgifterna var frustrerande i synnerhet 
för elever som ännu inte kunde läsa.   

Hur reagerade lärarna på utvärderingen? 
– Utvärderingen genomfördes alldeles i början 
av läsåret, och det krävde en del arrangemang av 
lärarna och rektorerna utöver allt annat tumult 
som hör ihop med skolstarten. Tidtabellen var 
också aningen stressande. Många lärare upplevde 
att en del uppgifter var alldeles för svåra för förs-
taklassarna. Men det var meningen: en del upp-
gifter var med avsikt mycket lätta, andra verkli-
gen krävande. På det sättet kan man fånga upp 
hela spektret av färdigheter i början av den första 
årskursen.   

Hur fungerade den digitala tekniken? 
– Tekniken var till stor nytta i genomförandet av 
mätningen. Tack vare ljudanvisningarna kunde 

eleverna göra uppgif-
terna i egen takt. Hu-
vudsakligen fungerade 
allt bra. Men det finns 
stora skillnader mellan 
skolornas nätförbindel-
ser och utrustning. Hos 
en del fungerade allt ut-
märkt, hos andra fanns 
det komplikationer. Alla 
svar i alla skolor spara-
des, så vi kan vara nöjda.   

När publiceras resultat av den första mätningen 
och hur kommer projektet att fortsätta? 
– De första resultaten kommer att publiceras vå-
ren 2019. Samma elevers färdigheter mäts följan-
de gång i början av årskurs 3 hösten 2020. Sedan 
följer årskurs 6 och årskurs 9. Efter varje mätning 
kommer vi att publicera resultat som beskriver 
elevernas färdigheter, hur de utvecklats och om 
förhållandet till våra bakgrundsvariabler.  

Kan du i det här skedet berätta något om hur re-
sultatet ser ut? 
– Det kan jag i varje fall säga, att skillnaderna i 
färdigheter mellan eleverna är väldigt stora i bör-
jan av årskurs 1. Och det ska verkligen bli intres-
sant att se hur färdigheterna utvecklas hos elever-
na under åren i grundskolan. Vi vet att det finns 
skillnader i början, men vad händer sedan? 

 
Projektchefen Annette Ukkola intervjuades av sin 
kollega på NCU, utvärderingsexperten FD Jan 
Hellgren.  


