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DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) OCH FRÄMMANDE SPRÅK 

FINSKA 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen A-lärokursen i finska. 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla elevens 
förmåga att ge akt på och 
reflektera över företeelser 
som är förknippade med 
nationalspråkens ställning i 
Finland samt stärka elevens 
förmåga och vilja att 
komma till rätta i finska och 
flerspråkiga miljöer  

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
språkets och kulturens 
betydelse 

Eleven känner till några 
rättigheter och skyldigheter i 
anslutning till Finlands 
nationalspråk och om 
språkens betydelse för 
individen.    

Eleven kan nämna några 
rättigheter och skyldigheter i 
anslutning till Finlands 
nationalspråk och hen har en 
uppfattning om språkens 
betydelse för individen, och 
för sin egen möjlighet att 
agera i finskspråkiga och 
flerspråkiga miljöer.   

Eleven kan beskriva 
rättigheter och skyldigheter i 
anslutning till Finlands 
nationalspråk och reflektera 
över språkens betydelse för 
individen.  Eleven kan beskriva 
och bedöma några skillnader 
mellan svensk och finsk kultur 
och bakgrunden till dem.  

 M2 uppmuntra eleven att 
upptäcka möjligheter att 
vidga sin syn på omvärlden 
genom att använda sig av 
sina kunskaper i finska i 
olika grupper och 
sammanhang 

I1 Förmåga att utveckla sina 
medborgerliga färdigheter 
med hjälp av finska språket 

Eleven kan nämna några 
finskspråkiga sammanhang 
och miljöer som främjar hens 
lärande.  

Eleven lär sig iaktta i vilka 
finskspråkiga sammanhang 
och miljöer det finns 
möjligheter att lära sig. 

Eleven kan beskriva hur hen 
kan agera i finskspråkiga 
sammanhang och miljöer som 
främjar hens lärande.  

M3 handleda eleven att 
lägga märke till 
regelbundenheter i finska 
språket och att använda sig 
av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för 
lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan lägga märke till 
finska språkets 
regelbundenheter och känner 
till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter och känner 
till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp.  

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
väl till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet och 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 

Eleven kan sätta egna lämpliga 
mål, använda sig av varierande 
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olika sätt för att lära sig 
finska och att utvärdera sitt 
lärande med hjälp av både 
självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

samarbeta språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett 
positivt sätt.  

språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

lärstrategier att lära sig finska 
och mångsidigt utvärdera sina 
lärstrategier i språkstudierna 
samt delta i kommunikationen 
på ett sätt som uppmuntrar 
gruppen. 

M5 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna några sätt 
att använda finska utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
finska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång. 

Eleven kan redogöra för var 
hen använder sina kunskaper i 
finska också utanför skolan 
och realistiskt bedöma hur 
hen kan använda sina 
kunskaper mångsidigt efter 
avslutad skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå B1.1 
M6–M8 

 

M6 uppmuntra eleven att 
öva sig i att aktivt delta i 
olika slag av vardagliga 
kommunikationssituationer  

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven deltar i någon mån i 
kommunikation, vissa 
diskussioner och kan uttrycka 
sina åsikter i några vardagliga 
kommunikationssituationer. 

Eleven kan relativt obehindrat 
kommunicera, delta i 
diskussioner och uttrycka sina 
åsikter i vardagliga 
kommunikationssituationer. 

Eleven kan obehindrat 
kommunicera, delta i 
diskussioner och uttrycka sina 
åsikter i olika typer av 
kommunikationssituationer. 

M7 handleda eleven att 
vara aktiv i 
kommunikationssituationer 
och att fördjupa sin 
förmåga att på finska 
använda olika 
kommunikationsformer, 
stående uttryck, 
omskrivningar, utfyllnader 
och andra 
kompensationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven deltar i 
kommunikationssituationer 
och kan till viss mån försäkra 
sig om att samtalspartnern 
har förstått budskapet. Kan 
omskriva eller byta ut vissa 
obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap.   

Eleven kan i någon mån ta 
initiativ i olika skeden av en 
kommunikationssituation och 
försäkra sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan omskriva eller 
byta ut obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. 
Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uttryck.  
 

Eleven tar aktivt initiativ i olika 
skeden av en 
kommunikationssituation och 
kan försäkra sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan smidigt 
omskriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. 
Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uttryck.  

M8 hjälpa eleven att i 
kommunikationssituationer 
gällande åsikter och 

I3 Kulturellt lämpligt språkbruk Eleven visar att hen behärskar 
några av de vanligaste 
artighetskutymerna. Eleven 

Eleven visar att hen behärskar 
de viktigaste 
artighetskutymerna. Eleven 

Eleven visar att hen behärskar 
de viktigaste 
artighetskutymerna. Eleven 
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ställningstaganden fästa 
uppmärksamhet vid 
kulturellt lämpligt 
språkbruk 

kan i sin kommunikation ta i 
beaktande de vanligasta 
kulturellt betingade 
aspekterna.  

kan i sin kommunikation ta 
hänsyn till några viktiga 
kulturellt betingade aspekter.  

kan i sin kommunikation ta 
hänsyn till kulturellt betingade 
aspekter. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå B1.1  

M9 erbjuda eleven 
möjligheter att tolka olika 
slags texter för 
informationssökning, även 
tydliga faktatexter och att 
uppmuntra hen att i 
tolkandet använda sig av 
slutledningsförmåga och 
förståelse av texternas 
centrala innehåll 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår till viss mån det 
väsentliga och vissa detaljer i 
mycket tydligt och långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
lättfattlig skriven text. Förstår 
tal eller skriven text som 
handlar om bekanta eller 
allmänna ämnen.  

Eleven förstår det väsentliga 
och vissa detaljer i tydligt och 
relativt långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
lättfattlig skriven text. Förstår 
tal eller skriven text som 
bygger på gemensam 
erfarenhet eller allmän 
kunskap. Urskiljer även 
oförberedd det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Eleven förstår väl det 
väsentliga i tydligt 
allmänspråkligt tal eller i 
skriven text. Förstår väl tal 
eller skriven text som bygger 
på gemensam erfarenhet eller 
allmän kunskap. Urskiljer väl 
även oförberedd det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

   Kunskapsnivå A2.2  

M10 erbjuda eleven 
möjligheter att producera 
tal och skrift som berör en 
tilltagande mängd 
temaområden och med 
beaktande av centrala 
strukturer och grundregler 
för uttal 

I3 Förmåga att producera texter Eleven kan räkna upp och 
beskriva några (för åldern 
typiska) saker som anknyter 
till vardagen med hjälp av 
vanliga ord och 
grundläggande strukturer. 
Kan i någon mån tillämpa 
några grundläggande 
uttalsregler.  
  

Eleven kan räkna upp och 
beskriva (för åldern typiska) 
saker som anknyter till 
vardagen med hjälp av vanliga 
ord, några idiomatiska uttryck 
samt grundläggande och 
ibland också lite svårare 
strukturer. Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck.  
  

Eleven kan räkna upp och 
beskriva (för åldern typiska) 
saker som anknyter till 
vardagen med hjälp av vanliga 
ord, idiomatiska uttryck samt 
grundläggande och även 
svårare strukturer. Kan 
tillämpa grundläggande 
uttalsregler också i andra än 
inövade uttryck.  
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Stödmaterial för bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i B1-lärokurs i finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra eleven att 
lägga märke till likheter och 
olikheter i det talade och 
det skrivna finska språket, 
att söka information om 
något eller några språk som 
är besläktade med finska 
språket 

I1 Kunskap om finskans tal-, 
skrift- och släktspråk 

Eleven kan nämna någon viktig 
skillnad mellan talad och 
skriven finska samt något 
språk som är nära besläktat 
med finskan. 

Eleven känner till några 
skillnader mellan talad och 
skriven finska samt några 
språk som är nära besläktade 
med finskan. 
 

Eleven kan redogöra för 
skillnaderna mellan talad och 
skriven finska samt de språk 
som är nära besläktade med 
finskan.  

M2 handleda eleven att 
lägga märke till 
regelbundenheter i finska 
språket och att använda sig 
av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för 
lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer i någon mån dra 
slutsatser om finska språkets 
regelbundenheter och känner 
till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter och känner 
till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 
 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
väl till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 
olika sätt för att lära sig 
finska och att utvärdera sitt 
lärande med hjälp av både 
självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett 
positivt sätt.  

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

Eleven kan sätta egna lämpliga 
mål, använda sig av varierande 
lärstrategier och mångsidigt 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna samt delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 
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M4 uppmuntra eleven att 
lägga märke till 
möjligheterna att använda 
finska i sitt eget liv och 
handleda hen att modigt 
använda språket i olika 
situationer i och utanför 
skolan 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna några sätt 
att använda finska utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
finska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen kan använda sina 
kunskaper i finska också 
utanför skolan och realistiskt 
bedöma hur hen kan använda 
sina kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå A1.3 
M6–M7 

 

M5 erbjuda eleven tillfällen 
att öva sig i muntlig och 
skriftlig kommunikation 
med hjälp av olika medier  

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer 

Eleven reder sig med stöd av 
sin samtalspartner i några ofta 
återkommande och 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 

Eleven reder sig i många 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner.   

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i rutinmässiga 
kommunikationssituationer 

M6 handleda eleven i att 
använda sig av språkliga 
kommunikationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier  

Eleven använder sig av det 
mest centrala ord- och 
uttrycksförrådet i sin 
kommunikation och använder 
fortfarande mycket 
hjälpmedel. Kan be 
samtalspartnern upprepa och 
tala långsammare samt 
reagera med små gester (t.ex. 
genom att nicka), ljud eller 
liknande minimal respons. 

Eleven deltar i 
kommunikation men behöver 
fortfarande ofta hjälpmedel. 
Kan reagera med korta 
verbala uttryck, små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal 
respons. Måste ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i kommunikation 
och behöver endast sporadiskt 
hjälpmedel. Eleven kan för det 
mesta reagera med verbala 
uttryck. Måste ganska ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 

M7 hjälpa eleven att öka sin 
kännedom om uttryck som 
kan användas i och som hör 
till artigt språkbruk 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda några för 
språket eller kulturen typiska 
artighetsfraser i några mycket 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i olika sociala 
sammanhang. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A1.3  

M8 uppmuntra eleven att 
tolka för sig själv och sin 
åldersgrupp lämpliga och 
intressanta muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår mycket 
kortfattad skriven text och 
mycket långsamt tal som 
innehåller inövade, bekanta 
ord och uttryck. Kan urskilja 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och 
uttryck. Kan plocka ut enkel 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
tydligt tal som innehåller 
bekanta ord och uttryck. Kan 
plocka ut information hen 
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enskilda fakta i en text. information hen behöver ur 
en kort text. 

behöver ur en kort text. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

   Kunskapsnivå A1.3 
 

 

M9 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i att 
tala och skriva i för åldern 
lämpliga situationer och i 
detta sammanhang fästa 
uppmärksamhet vid uttal 
och vid strukturer som är 
relevanta för textens 
innehåll  

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven behärskar en mycket 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, i någon mån 
det mest centrala ordförrådet 
och vissa grundläggande 
satsstrukturer. Kan med hjälp 
av ett mycket begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
vardagliga och för hen viktiga 
saker samt skriva mycket enkla 
meddelanden. Uttalar till 
största delen inövade uttryck 
begripligt. 

Eleven behärskar en 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, det mest 
centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
enkla meddelanden. Uttalar 
inövade uttryck begripligt. 

Eleven behärskar en ganska 
stor mängd korta, inövade 
uttryck, det mest centrala 
ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett relativt 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
relativt enkla meddelanden. 
Uttalar inövade uttryck ganska 
bra. 

 

 

 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i A-lärokurs i modersmålsinriktad finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla elevens 
förmåga att reflektera över 
värderingar och företeelser 
som är förknippade med 
nationalspråkens ställning i 
Finland samt stärka elevens 
förmåga och vilja att ta del 
av och verka i flerspråkiga 

I1 Förståelse för frågor som 
gäller nationalspråkens 
status 
 

Eleven vet att var och en har 
rätt att använda och utveckla 
sitt språk. Eleven har i någon 
mån en uppfattning om 
rättigheter och skyldigheter i 
anslutning till Finlands 
nationalspråk.  

Eleven vet att var och en har 
rätt att använda och utveckla 
sitt språk. Eleven har en 
uppfattning om rättigheter 
och skyldigheter i anslutning 
till Finlands nationalspråk.  

Eleven vet att var och en har 
rätt att använda och utveckla 
sitt språk. Eleven kan beskriva 
de viktigaste rättigheterna och 
skyldigheterna i anslutning till 
Finlands nationalspråk.  
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och mångkulturella miljöer 

M2 uppmuntra eleven att 
upptäcka möjligheter att 
mångsidigt använda finska i 
olika grupper och 
sammanhang  

I1 Förmåga att använda sig 
av sina språkkunskaper  

Eleven kan använda och dela 
finskspråkigt material med 
andra. 

Eleven kan använda, 
producera och dela 
finskspråkigt material med 
andra. 

Eleven kan använda, producera 
och dela finskspråkigt material 
med andra. Eleven kan 
beskriva hur hen kan agera i 
finskspråkiga sammanhang och 
miljöer.  

M3 handleda eleven att 
lägga märke till 
regelbundenheter i finska 
språket, på vilket sätt man i 
olika språk uttrycker samma 
saker samt att använda sig 
av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för 
lärandet  

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer i någon mån 
dra slutsatser om finska 
språkets regelbundenheter 
och känner till finskans 
centrala språkvetenskapliga 
begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter och känner 
till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 
 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om finska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker.  Eleven känner 
väl till finskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära 
sig finska och att utvärdera 
sitt lärande med hjälp av 
både självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett 
positivt sätt.   

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

Eleven kan sätta egna lämpliga 
mål, använda sig av varierande 
lärstrategier och mångsidigt 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna samt delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen.  

M5 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna några sätt 
att använda finska utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
finska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen kan använda sina 
kunskaper i finska också 
utanför skolan och realistiskt 
bedöma hur hen kan använda 
sina kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå B1.2 
M6–M8 
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M6 uppmuntra eleven att 
vara aktiv i olika 
kommunikationssituationer, 
vilkas teman också kan vara 
relativt krävande  

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer 

Eleven kan med stöd av 
läraren eller kamrater och 
hjälpmedel relativt 
obehindrat delta i 
kommunikation också i vissa 
mera krävande situationer 
som t.ex. att själv agera som 
informatör.   

Eleven kan relativt obehindrat 
delta i kommunikation också i 
vissa mera krävande 
situationer som t.ex. att själv 
agera som informatör.   

Eleven kan obehindrat delta i 
kommunikation också i många 
mera krävande situationer som 
t.ex. att själv agera som 
informatör.   

M7 handleda eleven att öva 
sig i att föra ordet, att aktivt 
gå in och ta del i muntlig 
eller skriftlig 
kommunikation och att 
förhandla om betydelser  

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven kan ta initiativ och 
använda lämpliga uttryck i en 
kommunikationssituation där 
ett bekant ämne behandlas. 
Kan sporadiskt rätta till 
missförstånd. Kan diskutera 
betydelsen av obekanta 
uttryck. 

Eleven kan ta initiativ och 
använda lämpliga uttryck i en 
kommunikationssituation där 
ett bekant ämne behandlas. 
Kan relativt naturligt rätta till 
missförstånd. Kan diskutera 
betydelsen också av mera 
komplicerade uttryck. 

Eleven kan ta initiativ och 
använda lämpliga uttryck i en 
kommunikationssituation där 
ett bekant eller lättfattligt 
ämne behandlas. Kan på ett 
naturligt sätt rätta till 
missförstånd. Kan diskutera 
betydelsen också av många 
komplicerade uttryck. 

M8 handleda eleven att i 
kommunikationen fästa 
uppmärksamhet vid hur 
formell situationen är, att 
öva sig i att använda olika 
slags texter (t.ex. bloggar, 
intervjuer) och att i sin 
kommunikation bli 
förtrogen med kraven på 
kulturell växelverkan 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan för olika ändamål 
använda ett språk som inte är 
för familjärt men inte heller 
för formellt. Eleven känner till 
de viktigaste 
artighetskutymerna och följer 
dem.  

Eleven kan för olika ändamål 
använda ett språk som inte är 
för familjärt men inte heller 
för formellt. Eleven känner till 
de viktigaste 
artighetskutymerna och följer 
dem. Eleven kan i sin 
kommunikation ta hänsyn till 
viktiga kulturellt betingade 
aspekter. 

Eleven kan för olika ändamål 
använda ett språk som inte är 
för familjärt men inte heller för 
formellt. Eleven känner till de 
viktigaste artighetskutymerna 
och följer dem. Eleven kan 
reflektera kring interkulturell 
kommunikation och i sin 
kommunikation ta hänsyn till 
viktiga kulturellt betingade 
aspekter.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå B1.2  

M9 erbjuda eleven och 
tillsammans med hen söka 
mångsidiga och 
betydelsefulla texter vilka 
kräver slutledningsförmåga 
och textförståelsestrategier 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår tydligt tal som 
innehåller bekanta eller 
ganska allmänna ämnen. 
Eleven förstår det väsentliga 
och de viktigaste detaljerna i 
en pågående mera 
omfattande formell eller 
informell diskussion. 

Eleven förstår tydligt tal som 
innehåller fakta om bekanta 
eller ganska allmänna ämnen 
och klarar också i någon mån 
av texter som förutsätter 
slutledning. Eleven förstår det 
väsentliga och de viktigaste 
detaljerna i en pågående 

Eleven förstår tydligt tal som 
innehåller fakta om allmänna 
ämnen och klarar också i 
någon mån av texter som 
förutsätter slutledning eller på 
annat sätt är komplicerade. 
Eleven förstår det väsentliga 
och de flesta detaljerna i en 
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mera omfattande formell eller 
informell diskussion. 

pågående mera omfattande 
formell eller informell 
diskussion. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

   Kunskapsnivå B1.2  

M10 handleda eleven att 
producera, tolka och dela 
texter vars tema också kan 
vara något mer krävande 
och att i sammanhanget 
fästa uppmärksamhet vid 
texternas mångsidighet 
(föredrag, insändare, fiktiva 
berättelser) och 
användandet samt 
behärskningen av 
varierande strukturer 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan i någon mån 
berätta om vanliga konkreta 
ämnen. Kan skriva personliga 
och mera allmänna 
meddelanden.  Använder sig 
av ett relativt omfattande 
ordförråd, vanliga idiom, olika 
strukturer och även 
komplicerade meningar. 
Känner till de grundläggande 
uttalsreglerna också för andra 
än inövade uttryck. 

Eleven kan berätta om vanliga 
konkreta ämnen genom att 
beskriva, specificera och 
jämföra. Uttrycker sig relativt 
obehindrat. Kan skriva 
personliga och mera allmänna 
meddelanden och uttrycka 
sina tankar också om en del 
fiktiva ämnen.  Använder sig 
av ett relativt omfattande 
ordförråd, vanliga idiom, olika 
strukturer och även 
komplicerade meningar. 
Behärskar de grundläggande 
uttalsreglerna också för andra 
än inövade uttryck. 

Eleven kan berätta om vanliga 
konkreta ämnen genom att 
beskriva, specificera och 
jämföra. Uttrycker sig mycket 
obehindrat. Kan skriva 
personliga och mera allmänna 
meddelanden och uttrycka sina 
tankar också om olika slag av 
fiktiva ämnen.  Använder sig av 
ett omfattande ordförråd, 
vanliga och även lite ovanligare 
idiom, olika strukturer och 
komplicerade meningar. 
Behärskar de grundläggande 
uttalsreglerna också för andra 
än inövade uttryck. 

 

 

ENGELSKA 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i A-lärokurs i engelska.  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 stödja elevens förmåga 
att reflektera över 
engelskans olika varianter 
och därtill hörande status 

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
förmåga att agera i 
mångkulturella miljöer 

Eleven kan i stora drag 
beskriva var engelska talas, 
nämna orsaker till språkets 
utbredning och reflektera 

Eleven kan i stora drag 
beskriva var engelska talas, 
nämna orsaker till språkets 
utbredning och reflektera 

Eleven kan i stora drag 
beskriva var engelska talas, 
redogöra för de viktigaste 
orsakerna till språkets 
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och värderingar samt ge 
eleven färdighet att 
utveckla sin förmåga att 
agera i mångkulturella 
miljöer  

kring aspekter som berör 
språkets status, varianter och 
värderingar. 

kring aspekter som berör 
språkets status, varianter och 
värderingar. Eleven kan 
reflektera över samband 
mellan språk och kultur vad 
gäller engelskan. Eleven inser 
att värderingar varierar 
utgående från individuell 
erfarenhet och kulturell 
synvinkel.  

utbredning och reflektera kring 
aspekter som berör språkets 
status, varianter och 
värderingar. Eleven kan 
reflektera över samband 
mellan språk och kultur vad 
gäller engelskan. Eleven inser 
att värderingar varierar 
utgående från individuell 
erfarenhet och kulturell 
synvinkel. Eleven kan kritiskt 
bedöma engelskans ställning 
som världsspråk.  

M2 uppmuntra eleven att 
hitta intressanta 
engelskspråkiga innehåll 
och sammanhang vilka 
vidgar bilden av den 
globaliserade världen och 
möjligheterna att ta del av 
den  

I1 Förmåga att med hjälp av 
engelska språket utveckla 
sina världsmedborgerliga 
färdigheter  

Eleven kan nämna några 
engelskspråkiga miljöer och 
sammanhang som hen kan 
använda som stöd för sitt 
lärande.  

Eleven kan göra observationer 
om möjligheterna att aktivt ta 
del i och lära sig i 
engelskspråkiga miljöer och 
sammanhang. 
 

Eleven kan beskriva hur hen 
kan använda några 
engelskspråkiga miljöer och 
sammanhang som stöd för sitt 
lärande. 

M3 handleda eleven att 
lägga märke till 
regelbundenheter i 
engelska språket och sätt 
att i olika språk uttrycka 
samma saker samt att 
använda sig av 
språkvetenskapliga begrepp 
som stöd för lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om engelskans 
regelbundenheter. Eleven 
känner till engelskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om engelska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
till engelskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om engelska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
väl till engelskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp 
som behandlats i 
undervisningen. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära 
sig engelska och att 
utvärdera sitt lärande med 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett 
positivt sätt.  

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

Eleven kan sätta egna lämpliga 
mål, använda sig av varierande 
lärstrategier och mångsidigt 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna samt delta i 
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hjälp av både 
självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

M5 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna några sätt 
att använda engelska utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
engelska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen använder sina kunskaper i 
engelska också utanför skolan 
och realistiskt bedöma hur hen 
kan använda sina kunskaper 
mångsidigt efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå B1.1 
M6–M8 

 

M6 uppmuntra eleven att 
aktivt delta i olika med 
tanke på ålder och 
livserfarenhet lämpliga 
kommunikationssituationer 
som också kan behandla 
åsikter och 
ställningstaganden 

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer 

Eleven reder sig ganska bra i 
olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan i viss mån ta initiativ i en 
kommunikationssituation. 

Eleven kan relativt obehindrat 
kommunicera, delta i 
diskussioner och uttrycka sina 
åsikter i vardagliga 
kommunikationssituationer 

Eleven kan obehindrat delta i 
kommunikation även i lite mer 
krävande situationer, till 
exempel i diskussioner om 
aktuella händelser. 

M7 uppmuntra eleven att 
vara aktiv i 
kommunikationssituationer, 
i användandet av 
kompensationsstrategier 
och i 
betydelseförhandlingar  

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven kan i viss mån delta i 
en kommunikationssituation 
och försäkra sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan sporadiskt 
diskutera betydelsen av ett 
obekant uttryck. 

Eleven kan i någon mån ta 
initiativ i olika skeden av en 
kommunikationssituation och 
försäkra sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan omskriva eller 
byta ut obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. 
Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uttryck. 

Eleven kan aktivt ta initiativ i 
olika skeden av en 
kommunikationssituation och 
kan försäkra sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet samt rätta till 
missförstånd. Kan omskriva 
eller byta ut obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. Kan 
diskutera betydelsen av 
obekanta och ibland även 
komplicerade uttryck. 

M8 hjälpa eleven att känna I3 Kulturellt lämpligt Eleven visar att hen behärskar Eleven visar att hen behärskar Eleven visar att hen behärskar 
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igen kulturella drag i 
kommunikationen och 
sporra eleven att utveckla 
sin egen förmåga till 
kulturell växelverkan 

språkbruk de viktigaste 
artighetskutymerna. Eleven 
tar ibland hänsyn till kulturellt 
betingade aspekter. 

de viktigaste 
artighetskutymerna. Eleven 
kan i sin kommunikation ta 
hänsyn till några viktiga 
kulturellt betingade aspekter. 

de viktigaste 
artighetskutymerna och kan 
fästa vikt vid språkets 
formalitet. Eleven kan i sin 
kommunikation ta hänsyn till 
de viktigaste kulturellt 
betingade aspekterna. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå B1.1  

M9 erbjuda eleven 
möjlighet att lyssna till och 
läsa många olika för hen 
själv betydelsefulla 
allmänna och lättfattliga 
texter samt att tolka 
texterna med hjälp av olika 
strategier 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår det väsentliga i 
tydligt och mycket långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
mycket lättfattlig skriven text. 
Förstår i någon mån tal eller 
skriven text som bygger på 
gemensam erfarenhet eller 
allmän kunskap. 

Eleven förstår det väsentliga 
och vissa detaljer i tydligt och 
relativt långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
lättfattlig skriven text. Förstår 
tal eller skriven text som 
bygger på gemensam 
erfarenhet eller allmän 
kunskap. Urskiljer även 
oförberedd det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Eleven förstår det väsentliga 
och många detaljer i lite mer 
krävande långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
lättfattlig skriven text. Förstår 
tal eller skriven text som 
bygger på gemensam 
erfarenhet eller allmän 
kunskap. Urskiljer även 
oförberedd det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

   Kunskapsnivå B1.1  

M10 handleda eleven att 
för olika ändamål producera 
både muntliga och skriftliga 
texter med allmänna eller 
för hen betydelsefulla 
teman och att samtidigt 
hjälpa eleven att fästa vikt 
vid ett gott uttal och ett 
mångsidigt bruk av 
strukturer 

I3 Förmåga att producera 
texter  

Eleven kan redogöra för det 
väsentliga angående 
vardagliga ämnen som 
intresserar hen. Använder sig 
av vanliga ord och strukturer 
samt en del allmänna fraser 
och idiom. Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 
  

Eleven kan redogöra för det 
väsentliga och även för vissa 
detaljer angående vardagliga 
ämnen, verkliga eller fiktiva, 
som intresserar hen. 
Använder sig av ett ganska 
omfattande ordförråd och 
olika strukturer samt en del 
allmänna fraser och idiom. 
Kan tillämpa flera 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan redogöra för det 
väsentliga och många detaljer 
angående vardagliga ämnen, 
verkliga eller fiktiva, som 
intresserar hen. Använder sig 
av ett omfattande ordförråd 
och olika strukturer samt 
allmänna fraser och idiom. Kan 
tillämpa flera grundläggande 
uttalsregler också i andra än 
inövade uttryck. 
  

 



13 
 
ÖVRIGA FRÄMMANDE SPRÅK 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i A-lärokurs i annat främmande språk  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för goda 
kunskaper/vitsordet åtta 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla elevens 
förmåga att reflektera över 
värderingar om och 
företeelser i målspråket och 
dess status samt att stärka 
elevens färdigheter att 
utveckla sin förmåga att 
agera i mångkulturella 
miljöer 

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
förmåga att agera i 
mångkulturella miljöer 

Eleven kan i huvuddrag 
beskriva målspråkets status i 
världen. 

Eleven kan reflektera över 
företeelser i samband med 
målspråkets status. 

Eleven kan kritiskt beskriva 
målspråkets status och 
reflektera kring sambandet 
mellan språk och kultur. 

M2 uppmuntra eleven att 
på målspråket hitta 
intressanta innehåll och 
sammanhang vilka vidgar 
bilden av den globaliserade 
världen 

I1 Förmåga att med hjälp av 
målspråket utveckla sina 
världsmedborgerliga 
färdigheter 

Eleven kan nämna några av 
målspråkets miljöer och 
sammanhang.  

Eleven kan göra observationer 
om möjligheterna att lära sig i 
målspråkets miljöer och 
sammanhang. 

Eleven kan beskriva hur hen 
kan använda några av 
målspråkets miljöer och 
sammanhang som stöd för sitt 
lärande. 

M3 handleda eleven att 
lägga märke till 
regelbundenheter i 
målspråket och sätt att i 
olika språk uttrycka samma 
saker samt att använda sig 
av språkvetenskapliga 
begrepp som stöd för 
lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om målspråkets 
regelbundenheter. Eleven 
känner till målspråkets 
centrala språkvetenskapliga 
begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om målspråkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
till målspråkets centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om målspråkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
väl till målspråkets centrala 
språkvetenskapliga begrepp 
som behandlats i 
undervisningen. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 

Eleven kan sätta egna 
lämpliga mål, använda sig av 
varierande lärstrategier och 
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sig målspråket och att 
utvärdera sitt lärande med 
hjälp av både 
självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

kommunikationen på ett 
positivt sätt.  

kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

mångsidigt utvärdera sina 
lärstrategier i språkstudierna 
samt delta i kommunikationen 
på ett sätt som uppmuntrar 
gruppen.  

M5 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna något sätt 
att använda målspråket 
utanför skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
målspråket också utanför 
skolan och kan reflektera över 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen använder sina kunskaper i 
målspråket också utanför 
skolan och realistiskt bedöma 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå A2.2 
M6–M8 

 

M6 uppmuntra eleven att 
öva sig i att aktivt delta i 
olika slag av vardagliga 
kommunikationssituationer  

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer 

Eleven reder sig i vissa 
vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan ibland ta initiativ i en 
kommunikationssituation. 

Eleven reder sig ganska bra i 
olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan i allt högre grad ta initiativ 
i en kommunikationssituation. 

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan ta initiativ i olika 
kommunikationssituationer. 

M7 handleda eleven att 
vara aktiv i 
kommunikationssituationer 
och att fördjupa sin 
förmåga att på målspråket 
använda olika 
kommunikationsformer, 
stående uttryck, 
omskrivningar, utfyllnader 
och andra 
kompensationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven deltar i allt högre grad 
i kommunikation. Använder 
mera sällan nonverbala 
uttryck. Måste ganska ofta be 
samtalspartnern upprepa eller 
förtydliga. Kan ibland använda 
ett närliggande eller 
allmännare begrepp när hen 
inte vet det exakta begreppet. 

Eleven deltar i allt högre grad i 
kommunikation. Använder vid 
behov standarduttryck för att 
be om precisering av 
nyckelord. Måste då och då be 
samtalspartnern upprepa eller 
förtydliga. Använder t.ex. ett 
närliggande eller allmännare 
begrepp när hen inte vet det 
exakta begreppet (hund/djur 
eller hus/stuga). 
 

Eleven deltar i allt högre grad i 
kommunikation, kan be om 
precisering av nyckelord och 
försäkrar sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan sporadiskt 
omskriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap.  

M8 hjälpa eleven att i 
kommunikationssituationer 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven reder sig i vissa sociala 
situationer där man uttrycker 

Eleven kan använda språket på 
ett enkelt sätt för centrala 

Eleven kan använda språket 
för att utbyta information 
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gällande åsikter och 
ställningstaganden fästa 
uppmärksamhet vid 
kulturellt lämpligt 
språkbruk 

åsikter eller ståndpunkter. 
Eleven kan använda de 
vanligaste artighetsfraserna, 
såsom hälsnings- eller 
tilltalsfraser. 

ändamål, till exempel för att 
utbyta information eller 
uttrycka sin åsikt eller 
ståndpunkt på ett sakligt sätt. 
Kan diskutera artigt med hjälp 
av vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner. 

samt uttrycka sin åsikt eller 
ståndpunkt på ett sakligt sätt. 
Kan diskutera artigt med hjälp 
av vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A2.2  

M9 erbjuda eleven 
möjligheter att tolka olika 
slags texter för 
informationssökning, även 
tydliga faktatexter och att 
uppmuntra hen att i 
tolkandet använda sig av 
slutledningsförmåga och 
förståelse av texternas 
centrala innehåll 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven kan i mycket stora drag 
följa med ett tydligt 
anförande, känner ofta igen 
ämnet i en pågående 
diskussion, om området är 
bekant, och förstår det 
väsentliga i en allmänspråklig 
text eller långsamt tal som 
innehåller bekanta ord.  

Eleven kan i mycket stora drag 
följa med ett tydligt anförande, 
känner ofta igen ämnet i en 
pågående diskussion och 
förstår det väsentliga i en 
allmänspråklig text eller 
långsamt tal som innehåller 
bekanta ord. Kan härleda 
obekanta ords betydelse 
utgående från kontexten. 

Eleven kan följa med ett 
tydligt anförande, känner ofta 
igen ämnet i en pågående 
diskussion och förstår det 
väsentliga i en allmänspråklig 
text eller långsamt tal som 
innehåller bekanta ord. Kan 
ofta härleda obekanta ords 
betydelse utgående från 
kontexten. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

   Kunskapsnivå A2.1  

M10 erbjuda eleven 
möjligheter att producera 
tal och skrift som berör en 
tilltagande mängd 
temaområden och med 
beaktande av centrala 
strukturer och grundregler 
för uttal 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan med ett begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
några konkreta saker som är 
viktiga för hen.   
Behärskar det centrala 
ordförrådet och 
grundläggande strukturer. 
Kan ibland tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan med enkla 
meningar och ett konkret 
ordförråd berätta om 
vardagliga och konkreta saker 
som är viktiga för hen.   
Behärskar ett lätt förutsägbart 
ordförråd och många centrala 
strukturer. Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan med vanliga ord, 
grundläggande strukturer och 
ibland också mera krävande 
uttryck berätta om vardagliga 
och konkreta saker som är 
viktiga för hen.  Kan ofta 
tillämpa grundläggande 
uttalsregler också i andra än 
inövade uttryck. 
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Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i B1-lärokurs i främmande språk  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet åtta STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda eleven att lägga 
märke till regelbundenheter i 
målspråket och sätt att i olika 
språk uttrycka samma saker 
samt att använda sig av 
språkvetenskapliga begrepp 
som stöd för lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser om 
målspråkets regelbundenheter. 
Eleven känner till målspråkets 
centrala språkvetenskapliga 
begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om målspråkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
till målspråkets centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 
 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om målspråkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
väl till målspråkets 
språkvetenskapliga begrepp 
som behandlats i 
undervisningen. 

M2 stödja elevens förmåga 
att reflektera över företeelser 
och värderingar som hänför 
sig till målspråkets ställning 
och att ge eleven färdighet 
att utveckla sin förmåga att 
agera i mångkulturella miljöer 

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
förmåga att agera i 
mångkulturella miljöer 

Eleven kan i huvuddrag beskriva 
målspråkets ställning i världen. 

Eleven kan reflektera över 
företeelser i samband med 
målspråkets ställning som 
t.ex. språkets utbredning och 
status. 

Eleven kan analysera och 
kritiskt bedöma målspråkets 
ställning och reflektera kring 
sambandet mellan språk och 
kultur. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 uppmuntra eleven att I2 Förmåga att sätta upp Eleven kan sätta egna mål och Eleven kan sätta egna mål och Eleven kan sätta egna 
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sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära 
sig målspråket och att 
utvärdera sitt lärande med 
hjälp av både självbedömning 
och kamratbedömning samt 
att handleda eleven att delta i 
en uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når fram 
med sitt budskap 

mål, reflektera över 
lärandet och samarbeta  
 

utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett 
positivt sätt. 

utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

lämpliga mål, använda sig av 
varierande lärstrategier och 
mångsidigt utvärdera sina 
lärstrategier i språkstudierna 
samt delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen.  

M4 uppmuntra och handleda 
eleven att lägga märke till 
möjligheterna att använda 
målspråket i sitt eget liv och 
att modigt använda språket i 
olika situationer i och utanför 
skolan 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna något sätt 
att använda målspråket utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
målspråket också utanför 
skolan och kan reflektera över 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen kan använda sina 
kunskaper i målspråket också 
utanför skolan och realistiskt 
bedöma hur hen kan använda 
sina kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 
 

   Kunskapsnivå A1.3  

M5 ge eleven tillfällen att 
träna muntlig och skriftlig 
kommunikation med hjälp av 
olika kommunikationsmedel 

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer  

Eleven reder sig med stöd av sin 
samtalspartner i några ofta 
återkommande och 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

Eleven reder sig i många 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner.  
 

  

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

M6 handleda eleven i att 
använda sig av språkliga 
kommunikationsstrategier 

 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven använder sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i sin 
kommunikation och använder 
fortfarande mycket hjälpmedel. 
Kan be samtalspartnern 
upprepa och tala långsammare 
samt reagera med små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal respons. 

Eleven deltar i 
kommunikation men behöver 
fortfarande ofta hjälpmedel. 
Kan reagera med korta 
verbala uttryck, små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal 
respons. Måste ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i 
kommunikation och behöver 
endast sporadiskt hjälpmedel. 
Eleven kan för det mesta 
reagera med verbala uttryck. 
Måste ganska ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 
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M7 hjälpa eleven att öka sin 
kännedom om uttryck som 
kan användas i och som hör 
till artigt språkbruk 

 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda några för 
språket eller kulturen typiska 
artighetsfraser i några mycket 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i olika sociala 
sammanhang. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A1.3  

M8 uppmuntra eleven att 
tolka för sig själv och sin 
åldersgrupp lämpliga och 
intressanta muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Förmåga att tolka texter 
 

Eleven förstår mycket 
kortfattad skriven text och 
mycket långsamt tal som 
innehåller inövade, bekanta ord 
och uttryck. Kan urskilja 
enskilda fakta i en text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och 
uttryck. Kan plocka ut enkel 
information hen behöver ur 
en kort text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
tydligt tal som innehåller 
bekanta ord och uttryck. Kan 
plocka ut information hen 
behöver ur en kort text. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera texter 

   Kunskapsnivå A1.3  

M9 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i att 
tala och skriva i för åldern 
lämpliga situationer och i 
detta sammanhang fästa 
uppmärksamhet vid uttal och 
vid strukturer som är 
relevanta för textens innehåll 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven behärskar en mycket 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, i någon mån 
det mest centrala ordförrådet 
och vissa grundläggande 
satsstrukturer. Kan med hjälp 
av ett mycket begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
vardagliga och för hen viktiga 
saker samt skriva mycket enkla 
meddelanden. Uttalar till 
största delen inövade uttryck 
begripligt. 

Eleven behärskar en 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, det mest 
centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
enkla meddelanden. Uttalar 
inövade uttryck begripligt. 

Eleven behärskar en ganska 
stor mängd korta, inövade 
uttryck, det mest centrala 
ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett relativt 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
relativt enkla meddelanden. 
Uttalar inövade uttryck 
ganska bra. 

 

 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i B2-lärokurs i främmande språk  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 
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Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven att uppfatta 
förhållandet mellan det nya 
språket och språk hen 
studerat tidigare, bekanta sig 
med området där språket 
talas och några centrala drag i 
livsstilen samt stödja 
utvecklingen av elevens 
språkliga 
slutledningsförmåga, 
nyfikenhet och flerspråkighet 

I1 Kännedom om 
målspråkets status, 
språkspecifika särdrag och 
utbredning 

Eleven är medveten om 
målspråkets ställning i relation 
till andra språk i världen och 
känner till språkets mest 
centrala särdrag. Eleven känner 
till några företeelser inom det 
aktuella språkområdet. 
 

Eleven är medveten om 
målspråkets ställning i 
relation till andra språk i 
världen och känner till 
språkets mest centrala 
särdrag. 
Eleven kan beskriva några av 
målspråkets eller 
språkområdets kulturella och 
andra företeelser. 

Eleven kan beskriva 
målspråkets ställning i 
relation till andra språk i 
världen och kan definiera 
språkets mest centrala 
särdrag. 
Eleven kan reflektera kring 
några av målspråkets eller 
språkområdets kulturella och 
andra företeelser. 

Färdigheter för språkstudier 

M2 uppmuntra eleven att se 
språkstudierna som en del av 
det livslånga lärandet och 
utökade språkresurser, 
handleda eleven att hitta 
metoder att lära sig språk 
som bäst lämpar sig för hen 
själv och för åldersgruppen 
och uppmuntra hen att 
använda även begränsade 
språkfärdigheter utanför 
lektionerna 

I2 Förmåga att sätta upp 
mål, reflektera över 
lärandet och samarbeta   

Eleven kan utvärdera de egna 
målen och lärstrategierna. 
Eleven kan nämna något sätt att 
använda målspråket utanför 
skolan. 

Eleven kan utvärdera de egna 
målen och lärstrategierna. 
Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
målspråket också utanför 
skolan och kan reflektera över 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång. 

Eleven kan sätta egna 
lämpliga mål, använda sig av 
varierande lärstrategier och 
mångsidigt utvärdera sina 
lärstrategier i språkstudierna. 
Eleven kan redogöra för var 
hen kan använda sina 
kunskaper i målspråket också 
utanför skolan och realistiskt 
bedöma hur hen kan 
använda sina kunskaper efter 
avslutad skolgång. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

I3   Kunskapsnivå A1.3 
 

 

M3 erbjuda eleven tillfällen 
att öva sig i muntlig och 
skriftlig kommunikation med 
hjälp av olika medier 

I3 Förmåga att 
kommunicera i olika 
situationer  

Eleven reder sig med stöd av sin 
samtalspartner i några ofta 
återkommande och 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

Eleven reder sig i många 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner. 
 

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

M4 handleda eleven i att 
använda sig av språkliga 
kommunikationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategie
r 

Eleven använder sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i sin 
kommunikation och använder 
fortfarande mycket hjälpmedel. 

Eleven deltar i 
kommunikation men behöver 
fortfarande ofta hjälpmedel. 
Kan reagera med korta 
verbala uttryck, små gester 

Eleven deltar i 
kommunikation och behöver 
endast sporadiskt 
hjälpmedel. Eleven kan för 
det mesta reagera med 
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Kan be samtalspartnern 
upprepa och tala långsammare 
samt reagera med små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal respons. 

(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal 
respons. Måste ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 

verbala uttryck. Måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern att 
förtydliga eller upprepa. 

M5 hjälpa eleven att öka sin 
kännedom om uttryck som 
kan användas i och som hör 
till artigt språkbruk 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda några för 
språket eller kulturen typiska 
artighetsfraser i några mycket 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i olika sociala 
sammanhang. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A1.3 
 

 

M6 uppmuntra eleven att 
tolka för sig själv och sin 
åldersgrupp lämpliga och 
intressanta muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår mycket 
kortfattad skriven text och 
mycket långsamt tal som 
innehåller inövade, bekanta ord 
och uttryck. Kan urskilja 
enskilda fakta i en text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och 
uttryck. Kan plocka ut enkel 
information hen behöver ur 
en kort text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
tydligt tal som innehåller 
bekanta ord och uttryck. Kan 
plocka ut information hen 
behöver ur en kort text. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera texter 

   Kunskapsnivå A1.2 
 

 

M7 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i att 
tala och skriva i för åldern 
lämpliga situationer och i 
detta sammanhang fästa 
uppmärksamhet vid uttal och 
vid strukturer som är 
relevanta för textens innehåll  

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan med hjälp av ett 
mycket begränsat 
uttrycksförråd berätta om några 
bekanta saker samt skriva några 
korta meningar om inövade 
ämnen. Uttalar de flesta 
inövade uttrycken relativt 
begripligt. Behärskar ett mycket 
begränsat ordförråd, några 
situationsbundna uttryck och i 
viss mån den elementära 
grammatiken. 

Eleven kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om några bekanta och 
för hen viktiga saker samt 
skriva några korta meningar 
om inövade ämnen. Uttalar 
de flesta inövade uttrycken 
begripligt. Behärskar ett 
mycket begränsat ordförråd, 
några situationsbundna 
uttryck och en del av den 
elementära grammatiken. 

Eleven kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om många bekanta 
och för hen viktiga saker 
samt skriva några meningar 
om inövade ämnen. Uttalar 
de flesta inövade uttrycken 
begripligt. Behärskar ett 
begränsat ordförråd, några 
situationsbundna uttryck och 
en del av den elementära 
grammatiken. 

 

 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i A-lärokurs i samiska  



21 
 
Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 

i läroämnet 
STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla elevens förmåga 
att reflektera över 
värderingar och företeelser 
beträffande det samiska 
språkets status som 
urfolksspråk samt stärka 
elevens färdigheter och vilja 
att ta del av miljöer där man 
talar samiska och värnar om 
den samiska kulturen 

I1 Förståelse för frågor som 
gäller språklig status och 
förmåga att agera i 
mångkulturella miljöer   
 

Eleven vet att världen präglas 
av språklig och kulturell 
mångfald och att var och en har 
rätt att använda och utveckla 
sitt eget språk. Eleven vet att de 
samiska språken är 
urfolksspråk. 

Eleven vet att världen präglas 
av språklig och kulturell 
mångfald och att var och en 
har rätt att använda och 
utveckla sitt eget språk. 
Eleven har en uppfattning om 
de samiska språkens status 
som urfolksspråk.  

Eleven kan beskriva den 
språkliga och kulturella 
mångfalden i världen samt 
språkliga rättigheter. Eleven 
kan bedöma de samiska 
språkens status som 
urfolksspråk. 

M2 uppmuntra eleven att 
hitta möjligheter att använda 
samiska i olika sammanhang 
och miljöer samt att hitta 
innehåll och företeelser i den 
samiska kulturen och 
livsstilen som intresserar hen  
 

I1 Förmåga att utnyttja 
kunskaperna  

Eleven känner till någon samisk 
miljö eller ett samiskt 
sammanhang. 

Eleven kan beskriva i vilka 
situationer hen kan bruka sin 
färdighet i samiska.  

Eleven kan beskriva hur hen 
kan dra nytta av en samisk 
miljö eller ett samiskt 
sammanhang.  

M3 handleda eleven att lägga 
märke till regelbundenheter i 
samiska och sätt att i olika 
språk uttrycka samma saker 
samt att använda sig av 
språkvetenskapliga begrepp 
som stöd för lärandet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser om 
samiskans regelbundenheter. 
Eleven känner till några av 
samiskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från sina 
observationer dra slutsatser 
om samiska språkets 
regelbundenheter, tillämpa 
dessa samt i olika språk 
jämföra olika sätt att uttrycka 
samma saker. Eleven känner 
till målspråkets centrala 
språkvetenskapliga begrepp. 

Eleven kan utgående från 
sina observationer dra 
slutsatser om samiska 
språkets regelbundenheter, 
tillämpa dessa samt i olika 
språk jämföra olika sätt att 
uttrycka samma saker. 
Eleven känner väl till 
samiskans centrala 
språkvetenskapliga begrepp 
som behandlats i 
undervisningen. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 uppmuntra eleven att 
sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 

Eleven kan sätta egna mål och 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna och delta i 

Eleven kan sätta egna 
lämpliga mål, använda sig av 
varierande lärstrategier och 
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sig samiska och att utvärdera 
sitt lärande med hjälp av 
både självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i en 
uppbyggande 
kommunikation i vilken det 
viktigaste är att man når fram 
med sitt budskap 

kommunikationen på ett 
positivt sätt.  

kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

mångsidigt utvärdera sina 
lärstrategier i språkstudierna 
samt delta i 
kommunikationen på ett sätt 
som uppmuntrar gruppen. 

M5 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande 

I2 Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna något sätt 
att använda samiska utanför 
skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
samiska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Eleven kan redogöra för var 
hen använder sina kunskaper 
i samiska också utanför 
skolan och realistiskt bedöma 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång.  

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå A2.2 
M6–M8 

 

M6 uppmuntra eleven att 
öva sig i att aktivt delta i olika 
slag av vardagliga 
kommunikationssituationer  

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer 

Eleven reder sig i vissa 
vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan ibland ta initiativ i en 
kommunikationssituation. 

Eleven reder sig ganska bra i 
olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan i allt högre grad ta 
initiativ i en 
kommunikationssituation. 

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan ta initiativ i olika 
kommunikationssituationer. 

M7 handleda eleven att vara 
aktiv i 
kommunikationssituationer 
och att fördjupa sin förmåga 
att på samiska använda olika 
kommunikationsformer, 
stående uttryck, 
omskrivningar, utfyllnader 
och andra 
kompensationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven deltar i allt högre grad i 
kommunikation. Använder 
mera sällan nonverbala uttryck. 
Måste ganska ofta be 
samtalspartnern upprepa eller 
förtydliga. Kan ibland använda 
ett närliggande eller allmännare 
begrepp när hen inte vet det 
exakta begreppet. 

Eleven deltar i allt högre grad 
i kommunikation. Använder 
vid behov standarduttryck för 
att be om precisering av 
nyckelord. Måste då och då 
be samtalspartnern upprepa 
eller förtydliga. Använder t.ex. 
ett närliggande eller 
allmännare begrepp när hen 
inte vet det exakta begreppet 
(hund/djur eller hus/stuga). 
 

Eleven deltar i allt högre grad 
i kommunikation, kan be om 
precisering av nyckelord och 
försäkrar sig om att 
samtalspartnern har förstått 
budskapet. Kan sporadiskt 
omskriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap.  

M8 hjälpa eleven att i 
kommunikationssituationer 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven reder sig i vissa sociala 
situationer där man uttrycker 

Eleven kan använda språket 
på ett enkelt sätt för centrala 

Eleven kan använda språket 
för att utbyta information 
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gällande åsikter och 
ställningstaganden fästa 
uppmärksamhet vid kulturellt 
lämpligt språkbruk 

åsikter eller ståndpunkter. 
Eleven kan använda de 
vanligaste artighetsfraserna, 
såsom hälsnings- eller 
tilltalsfraser. 

ändamål, till exempel för att 
utbyta information eller 
uttrycka sin åsikt eller 
ståndpunkt på ett sakligt sätt. 
Kan diskutera artigt med hjälp 
av vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner. 

samt uttrycka sin åsikt eller 
ståndpunkt på ett sakligt 
sätt. Kan diskutera artigt med 
hjälp av vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A2.2  

M9 erbjuda eleven 
möjligheter att tolka olika 
slags texter för 
informationssökning, även 
tydliga faktatexter och att 
uppmuntra hen att i 
tolkandet använda sig av 
slutledningsförmåga och 
förståelse av texternas 
centrala innehåll 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven kan i mycket stora drag 
följa med ett tydligt anförande, 
känner ofta igen ämnet i en 
pågående diskussion, om 
området är bekant, och förstår 
det väsentliga i en 
allmänspråklig text eller 
långsamt tal som innehåller 
bekanta ord.  

Eleven kan i mycket stora drag 
följa med ett tydligt 
anförande, känner ofta igen 
ämnet i en pågående 
diskussion och förstår det 
väsentliga i en allmänspråklig 
text eller långsamt tal som 
innehåller bekanta ord. Kan 
härleda obekanta ords 
betydelse utgående från 
kontexten. 

Eleven kan följa med ett 
tydligt anförande, känner 
ofta igen ämnet i en 
pågående diskussion och 
förstår det väsentliga i en 
allmänspråklig text eller 
långsamt tal som innehåller 
bekanta ord. Kan ofta 
härleda obekanta ords 
betydelse utgående från 
kontexten. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera texter 

   Kunskapsnivå A2.1  

M10 
erbjuda eleven möjligheter 
att producera tal och skrift 
som berör en tilltagande 
mängd temaområden och 
med beaktande av centrala 
strukturer och grundregler 
för uttal 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan med ett begränsat 
ordförråd berätta om några 
konkreta saker som är viktiga 
för hen.  
Behärskar det centrala 
ordförrådet och grundläggande 
strukturer. Kan ibland tillämpa 
några grundläggande 
uttalsregler också i andra än 
inövade uttryck. 

Eleven kan med enkla 
meningar och ett konkret 
ordförråd berätta om 
vardagliga och konkreta saker 
som är viktiga för hen.  
Behärskar ett lätt förutsägbart 
ordförråd och många centrala 
strukturer. Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan med vanliga ord, 
grundläggande strukturer 
och ibland också mera 
krävande uttryck berätta om 
vardagliga och konkreta 
saker som är viktiga för hen. 
Kan ofta tillämpa 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 

 

 



24 
 
Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i B2-lärokurs i samiska  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven att uppfatta 
förhållandet mellan det 
samiska språket hen studerar 
och andra samiska språk, 
finska samt de språk eleven 
tidigare studerat, bekanta sig 
med områden där samiska 
talas, Sameland samt vissa 
centrala delar av 
samekulturen och den 
samiska livsstilen 

I1 Kännedom om 
målspråkets status, 
språkspecifika särdrag och 
utbredning 

Eleven är medveten om de 
samiska språkens ställning i 
Norden och känner till språkens 
karaktäristiska särdrag. 
Eleven kan nämna några typiska 
särdrag i den samiska kulturen 
och livsstilen. 

Eleven är medveten om de 
samiska språkens ställning i 
relation till andra språk i 
världen och känner till 
språkens karaktäristiska 
särdrag. 
Eleven kan beskriva några 
typiska särdrag i den samiska 
kulturen och livsstilen. 

Eleven kan tydligt beskriva 
samiskans ställning i relation 
till andra språk i världen och 
kan definiera språkets 
karaktäristiska särdrag. 
Eleven kan analysera och 
bedöma några typiska 
särdrag i den samiska 
kulturen och livsstilen. 

Färdigheter för språkstudier 

M2 uppmuntra eleven att se 
kunskaperna i samiska som 
en del av det livslånga 
lärandet och utökade 
språkresurser, handleda 
eleven att hitta metoder att 
lära sig språk som bäst 
lämpar sig för hen själv och 
för åldersgruppen och 
uppmuntra hen att använda 
även begränsade 
språkfärdigheter utanför 
lektionerna 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta   

Eleven kan utvärdera de egna 
målen och lärstrategierna i 
samiska. Eleven kan nämna 
något sätt att använda samiska 
utanför skolan. 

Eleven kan utvärdera de egna 
målen och lärstrategierna. 
Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
samiska också utanför skolan 
och kan reflektera över hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång. 

Eleven kan sätta egna 
lämpliga mål i samiska, 
använda sig av varierande 
lärstrategier och mångsidigt 
utvärdera sina lärstrategier i 
språkstudierna. Eleven kan 
redogöra för var hen kan 
använda sina kunskaper i 
samiska också utanför skolan 
och realistiskt bedöma hur 
hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

   Kunskapsnivå A1.3 
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M3 erbjuda eleven tillfällen 
att öva sig i muntlig och 
skriftlig kommunikation med 
hjälp av olika medier 

I3 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer  

Eleven reder sig med stöd av sin 
samtalspartner i några ofta 
återkommande och 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

Eleven reder sig i många 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner. 
 

Eleven reder sig relativt 
obehindrat i rutinmässiga 
kommunikationssituationer. 

M4 handleda eleven i att 
använda sig av språkliga 
kommunikationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven använder sig av det 
mest centrala ord- och 
uttrycksförrådet i sin 
kommunikation och använder 
fortfarande mycket hjälpmedel. 
Kan be samtalspartnern 
upprepa och tala långsammare 
samt reagera med små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal respons. 

Eleven deltar i 
kommunikation men behöver 
fortfarande ofta hjälpmedel. 
Kan reagera med korta 
verbala uttryck, små gester 
(t.ex. genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal 
respons. Måste ofta be 
samtalspartnern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i 
kommunikation och behöver 
endast sporadiskt 
hjälpmedel. Eleven kan för 
det mesta reagera med 
verbala uttryck. Måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern att 
förtydliga eller upprepa. 

M5 hjälpa eleven att öka sin 
kännedom om uttryck som 
kan användas i och som hör 
till artigt språkbruk 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda några för 
språket eller kulturen typiska 
artighetsfraser i några mycket 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i olika sociala 
sammanhang. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

   Kunskapsnivå A1.3 
 

 

M6 uppmuntra eleven att 
tolka för sig själv och sin 
åldersgrupp lämpliga och 
intressanta muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår mycket 
kortfattad skriven text och 
mycket långsamt tal som 
innehåller inövade, bekanta ord 
och uttryck. Kan urskilja 
enskilda fakta i en text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och 
uttryck. Kan plocka ut enkel 
information hen behöver ur 
en kort text. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
tydligt tal som innehåller 
bekanta ord och uttryck. Kan 
plocka ut information hen 
behöver ur en kort text. 

Växande språkkunskap,    Kunskapsnivå A1.2  
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förmåga att producera texter  

M7 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i att 
tala och skriva i för åldern 
lämpliga situationer och i 
detta sammanhang fästa 
uppmärksamhet vid uttal och 
vid strukturer som är 
relevanta för textens innehåll 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan med hjälp av ett 
mycket begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
några bekanta saker samt skriva 
några korta meningar om 
inövade ämnen. Uttalar de 
flesta inövade uttrycken relativt 
begripligt. Behärskar ett mycket 
begränsat ordförråd, några 
situationsbundna uttryck och i 
viss mån den elementära 
grammatiken. 

Eleven behärskar en 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, det mest 
centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
enkla meddelanden. Uttalar 
inövade uttryck begripligt. 

Eleven kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om många bekanta 
och för hen viktiga saker 
samt skriva några meningar 
om inövade ämnen. Uttalar 
de flesta inövade uttrycken 
begripligt. Behärskar ett 
begränsat ordförråd, några 
situationsbundna uttryck och 
en del av den elementära 
grammatiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i B2-lärokurs i latin  

 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL  
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda eleven att 
strukturera sin uppfattning 
om sambandet mellan de 
språk hen kan samt förstå 
latinets betydelse som 
europeiskt språk och som 
grund för de romanska 

I1 Kännedom om latinets 
status, språkspecifika 
särdrag och utbredning 

Eleven kan beskriva latinets 
ställning i relation till andra 
språk i världen och några av 
språkets särdrag. 
 

Eleven kan beskriva latinets 
ställning i relation till andra 
språk i världen och känner till 
språkets viktigaste särdrag. 
 

Eleven kan beskriva latinets 
ställning i relation till andra 
språk i världen, latinets 
betydelse för den europeiska 
språkkartan och känner till 
språkets viktigaste särdrag. 
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språken  

M2 hjälpa eleven att 
identifiera och förstå 
företeelser i det latinska 
språket och antikens kultur 
och hur de påverkat genom 
medeltiden till nutiden 

I1 Kännedom om den antika 
kulturens betydelse 

Eleven kan beskriva några 
företeelser inom antikens 
kultur. 

Eleven kan beskriva några 
företeelser inom antikens 
kultur och hur de påverkat 
vår tid. 

Eleven kan beskriva några 
företeelser inom antikens 
kultur och bedöma hur de 
påverkat vår tid samt hur det 
latinska språket har påverkat 
andra språk.  

Färdigheter för språkstudier 

M3 uppmuntra eleven att 
ställa upp egna mål för sina 
språkstudier, att utnyttja 
olika sätt att lära sig språk 
och att utvärdera sitt lärande 
med hjälp av både 
självbedömning och 
kamratbedömning samt att 
handleda eleven att delta i en 
uppbyggande kommunikation 
i vilken det viktigaste är att 
man når fram med sitt 
budskap 

I2 Förmåga att sätta upp mål, 
reflektera över lärandet 
och samarbeta   

Eleven kan sätta upp mål för 
sina studier.  

Eleven kan sätta upp mål för 
sina studier. Eleven visar 
samarbetsförmåga i sina 
språkstudier.  
 
    

 Eleven kan sätta upp mål för 
sina studier, utnyttja olika 
lärstrategier och mångsidigt 
utvärdera sitt lärande. Eleven 
kan kommunicera på ett sätt 
som uppmuntrar andra. 

M4 stödja elevens egen 
aktivitet och förmåga att 
kreativt tillämpa sina 
språkkunskaper samt 
utveckla sina färdigheter för 
livslångt språklärande  

I2  Förmåga att utveckla 
färdigheterna för livslångt 
lärande 

Eleven kan nämna några sätt att 
använda latin utanför skolan. 

Eleven märker var hen kan 
använda sina kunskaper i 
målspråket också utanför 
skolan och kan reflektera över 
hur hen kan använda sina 
kunskaper efter avslutad 
skolgång. 
 
 

Eleven kan redogöra för var 
hen använder sina kunskaper i 
latin också utanför skolan och 
realistiskt bedöma hur hen 
kan använda sina kunskaper 
mångsidigt efter avslutad 
skolgång. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

M5 handleda eleven att 
bekanta sig med 
huvuddragen i latinets form- 
och satslära, basordförråd, 
principer för uttal samt hjälpa 
hen att strukturera det 
språkstoff som studeras  

I3 Språklig medvetenhet Eleven visar att hen i viss mån 
känner till det centrala i 
latinets form- och satslära, det 
centrala latinska ordförrådet 
och några grundregler för uttal. 

Eleven visar att hen känner 
till det centrala i latinets 
form- och satslära, det 
centrala latinska ordförrådet 
och grundreglerna för uttal. 

Eleven visar att hen 
behärskar det centrala i 
latinets form- och satslära 
som behandlats i 
undervisningen, känner 
relativt bra till det centrala 
latinska ordförrådet och 
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grundreglerna för uttal. 

M6 erbjuda eleven 
möjligheter att mångsidigt 
öva kortfattad muntlig och 
skriftlig kommunikation i 
sammanhang som är typiska 
för latinet 

I3 Förmåga att använda 
språket i olika situationer 

Eleven reder sig i några inövade 
situationer som förutsätter 
användning av bekanta ord och 
fasta uttryck.  

Eleven kan använda latin i 
situationer som anknyter till 
bekanta ämnen och 
förutsätter användning av 
bekanta ord och fasta uttryck.  

Eleven kan använda latin i 
olika situationer som anknyter 
till bekanta eller allmänna 
ämnen och förutsätter 
användning av bekanta ord 
och fasta uttryck.  

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter 

M7 uppmuntra eleven att 
med hjälp av kontexten förstå 
innebörden i lättfattliga 
texter eller lättfattligt tal 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår en begränsad 
mängd talade och skrivna ord 
och uttryck. 

Eleven förstår långsamt tal i 
inövade situationer eller 
skrivna texter som består av 
några bekanta ord och kan i 
texter uppfatta enstaka 
detaljer. 

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten det väsentliga i 
skriven text och långsamt tal 
som innehåller bekanta ord 
och uttryck. Kan urskilja 
enskilda fakta i en text. 

M8 erbjuda eleven 
möjligheter att öva sig i att 
tala och skriva i 
okomplicerade situationer 
och i detta sammanhang 
fästa uppmärksamhet vid 
uttal och vid strukturer som 
är relevanta för textens 
innehåll 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan uttrycka sig mycket 
kortfattat i tal med hjälp av 
inövade ord och inlärda 
standarduttryck samt skriva 
några meningar. Uttalar till 
största delen inövade uttryck 
begripligt. 

Eleven kan med ett begränsat 
ordförråd och enkla 
strukturer muntligt berätta 
eller mycket kort skriva om 
bekanta teman. Elevens uttal 
är gott. 

Eleven kan med ett relativt 
begränsat ordförråd och enkla 
strukturer muntligt berätta 
eller skriva en enkel text om 
bekanta teman. Elevens uttal 
är mycket gott. 

  


