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INBJUDAN 
Presentation av senaste utvärderingarna i grundskolan 

Måndagen 15 april kl. 12.30- 16.00 i auditoriet Sälskär 

Välkomna att ta del av utvärderingsresultaten från de senaste utvärderingarna gjorda i 
grundskolan. Under tillfället presenteras resultaten för utvärderingar om motion- och 
idrottsvanor i grundskolan, engelska åk 7 och inledande utvärdering i svenska och matematik 
i åk 1. Tillfället är öppet för allmänheten men en anmälan önskas för att veta behovet av 
traktering.  Anmälning sker via https://link.webropolsurveys.com/S/DDEE1814C3013D48 

Program: 

Kl. 12.30  Välkomstord 

Kl. 12.45  Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland 2018 

Presentation hålls av Jenny Ray, författare av rapporten för Åland i samarbete med 
Folkhälsans forskningsenhet. 

Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland (LIITU) är en trenduppföljning som samlar in 
mångsidig information om barns och ungas motionsvanor och -aktiviteter samt faktorer förknippade 
med dessa. I studien deltog barn och unga i årskurs ett, tre, fem, sju och nio. Alla skolor på Åland deltog 
i utvärderingen, med undantag för skolorna i Mariehamn. 

Ca kl.13.45  Paus med kaffe 

Kl. 14.00  Longitudinell utvärdering av lärresultaten i grundskolan, första fasen. 

Presentation av Carola Åkerlund, projektchef vid NCU  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en longitudinell utvärdering där 
elevernas färdigheter följs upp genom hela grundskolan. Det första skedet av utvärderingen ger 
information om elevers färdigheter i svenska och matematik i samband med skolstarten. Det andra 
skedet mäter elevernas färdigheter i modersmål och matematik efter årskurs 2.  

Målgruppen för den här utvärderingen är de elever som började i årskurs 1 hösten 2018. I 
utvärderingens första fas samlade NCU in data av elever i början av årskurs 1. Nästa 
utvärderingstillfälle genomförs i början av åk 3 

Kl. 15.00  Utvärdering av lärresultat i A-engelska i årskurs 7 under hösten 2018 

Presentation av Carola Åkerlund, projektchef vid NCU 

I september 2018 inledde NCU en longitudinell utvärdering av lärresultaten i A-engelska i grundskolan. 
Utvärderingens syfte är att få tillförlitlig, nationell information om elevers språkkunskaper i åk 6 och 
åk 9. I den första utvärderingen deltog elever i åk 7 i början av läsåret 2018-2019. Samma elever 
utvärderas på nytt i slutskedet av årskurs 9. Centrala frågor i utvärderingen är elevernas förmåga att 
kommunicera, tolka och producera texter på engelska. Dessutom kartlades vad eleverna gör för att 
utveckla sina kunskaper.  
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