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GEOGRAFI 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i geografi. 

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 

Geografisk kunskap och förståelse  

M1 stödja eleven att skapa 
en strukturerad kartbild av 
jordklotet 

I1–I6  
 

Uppfattning av en kartbild 
av jordklotet och 
kännedom om centrala 
ortnamn 

Eleven kan på ett allmänt plan 
uppfatta en kartbild av 
jordklotet samt placera och 
namnge vissa orter på kartan.  

Eleven kan uppfatta 
grunddragen i en kartbild av 
jordklotet samt placera och 
namnge centrala orter på 
kartan. 

Eleven kan på ett strukturerat 
sätt uppfatta en kartbild av 
jordklotet samt placera och 
namnge centrala orter på 
kartan. 

M2 vägleda eleven att 
undersöka naturgeografiska 
fenomen samt att jämföra 
naturlandskap i Finland och 
på andra håll i världen  

I1–I4, I6 Uppfattning om 
naturgeografiska fenomen  

Eleven kan i stora drag 
uppfatta jordklotets 
planetarism och hur den 
påverkar dygns- och 
årstidsväxlingen samt uppfatta 
vissa särdrag som anknyter till 
jordklotets sfärer och zoner. 
Eleven identifierar 
naturlandskap i Finland och på 
jordklotet.  

Eleven kan förklara 
jordklotets planetarism, 
dygns- och årstidsväxlingen 
samt uppfatta jordklotets 
sfärer och zoner.  
Eleven kan identifiera och 
beskriva naturlandskap i 
Finland och på jordklotet 
samt kan lyfta fram några 
faktorer som lett till deras 
uppkomst. 

Eleven förstår och kan 
beskriva följderna av 
jordklotets planetarism och 
förstår betydelsen av 
jordklotets sfärer och zoner. 
Eleven identifierar och 
beskriver naturlandskap i 
Finland och på jordklotet samt 
kan på ett mångsidigt sätt 
lyfta fram faktorer som lett till 
deras uppkomst. 

M3 vägleda eleven att 
undersöka 
kulturgeografiska fenomen 
och kulturlandskap samt att 
förstå olika kulturer, 
näringsgrenar och 
människors liv i Finland och 
på olika håll i världen  

I1–I6 Uppfattning om 
kulturgeografiska fenomen 

Eleven identifierar några 
särdrag i människors liv och 
kulturer samt kulturlandskap i 
Finland och på andra håll i 
världen.  

Eleven kan beskriva 
variationer i människors liv, 
kulturella särdrag och 
kulturlandskap i Finland och 
på andra håll i världen. 

Eleven kan mångsidigt 
beskriva variationer i 
människors liv och kulturella 
särdrag i Finland och på andra 
håll i världen samt kan 
reflektera kring faktorer som 
lett till uppkomsten av 
kulturlandskap.  
 

M4 uppmuntra eleven att 
reflektera över samspelet 
mellan människan och 
naturen samt att förstå 
betydelsen av en hållbar 

I1–I6  
 
 

Förståelse för samspelet 
mellan naturen och 
människan samt en hållbar 
användning av 
naturresurser  

Eleven identifierar några av 
naturens effekter på mänsklig 
verksamhet och kan ge 
exempel på hur människan 
påverkar naturen. 

Eleven kan beskriva hur 
naturen påverkar 
människors liv och 
näringsgrenar samt hur 
mänsklig verksamhet 

Eleven kan beskriva och 
bedöma hur naturen påverkar 
människors liv och 
näringsgrenar samt kan ge 
regionala exempel på hur 
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användning av 
naturresurser  
 

Eleven förstår vad som avses 
med begränsade naturresurser.   

påverkar naturens tillstånd i 
Finland och på olika håll i 
världen. 
Eleven förstår betydelsen av 
en hållbar användning av 
naturresurser. 

mänsklig verksamhet 
påverkar miljöns tillstånd i 
Finland och på olika håll i 
världen. 
Eleven förstår och kan 
bedöma naturresursernas 
tillräcklighet och betydelsen 
av en hållbar användning av 
naturresurser.  

Geografiska färdigheter 

M5 vägleda eleven att 
utveckla sin förmåga att 
tänka geografiskt och att 
ställa geografiska frågor 

I1–I6 
 

Förmåga att tänka 
geografiskt 

Eleven vet att man inom 
geografin undersöker områden 
och uppfattar några regionala 
nivåer på kartor.   
Eleven kan ställa några 
geografiska frågor och fundera 
ut svar på dessa. 
 

Eleven kan förklara att man 
inom geografin undersöker 
områden och skillnader 
mellan olika områden samt 
med hjälp av kartor gestalta 
olika regionala nivåer: den 
egna närmiljön, kommunen, 
Finland, Europa och hela 
världen. 

Eleven kan ställa geografiska 

frågor och fundera ut svar 

på dessa. 

Eleven kan analysera och 
tolka områden och skillnader 
mellan dem samt gestalta 
olika regionala nivåer på 
kartor. 
Eleven kan ställa geografiska 
frågor och fundera ut 
motiverade svar på dessa. 
 
 

M6 hjälpa eleven att 
utveckla sin 
rumsuppfattning samt 
förståelsen för symboler, 
proportioner, riktningar och 
avstånd 

I1–I6  
 
 

Hur rumsuppfattningen 
utvecklats  

Eleven kan med hjälp av en 
sträckskala mäta avstånd på en 
karta, röra sig i rätt riktning och 
hitta platser med hjälp av 
kartan. 
 
 

Eleven kan med hjälp av 
både en sträck- och en 
längdskala mäta avstånd på 
en karta, rikta in kartan så 
att den motsvarar 
verkligheten och röra sig i 
terrängen med hjälp av 
kartan. 

Eleven kan mäta avstånd på 
en karta med olika skalor, röra 
sig i terrängen med hjälp av 
kartan samt beskriva rutten 
och omgivningen med 
geografiska begrepp.  

M7 handleda eleven att 
träna geomediala 
färdigheter i vardagen och 
att läsa, tolka och 
sammanställa kartor och 
andra modeller över 
geografiska fenomen 

I1–I6  
 

Geomediala färdigheter  Eleven kan några 
grundläggande saker om 
användningen av geomedier 
samt förstår betydelsen av 
kartor i geografistudierna. 
Eleven kan under handledning 
sammanställa enkla kartor, 

Eleven kan använda bilder, 
kartor, karttjänster och 
andra geomedier i 
geografistudierna och i 
vardagen. 
Eleven kan sammanställa 
enkla kartor, diagram och 

Eleven kan mångsidigt 
använda bilder, kartor, 
karttjänster och andra 
geomedier i geografistudierna 
och i vardagen samt kan 
utvärdera informationen i 
geomedierna.  
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diagram och andra geografiska 
modeller. 
 
 

andra geografiska modeller. 
 
 

Eleven kan sammanställa 
strukturerade kartor, diagram 
och andra geografiska 
modeller. 

M8 hjälpa eleven att 
utveckla geografiska 
undersökningsfärdigheter 
 

I1–I6 
 
 

Undersökningsfärdigheter 
 

Eleven kan under handledning 
genomföra en småskalig 
geografisk undersökning. 
Eleven kan på ett enkelt sätt 
åskådliggöra 
undersökningsresultat och 
återge de viktigaste resultaten 
muntligt. 

Eleven kan genomföra en 
småskalig geografisk 
undersökning. 
Eleven kan åskådliggöra 
undersökningsresultat med 
hjälp av geomedier, samt 
presentera 
undersökningsresultaten 
muntligt. 
 

Eleven kan planera och 
genomföra en geografisk 
undersökning samt utvärdera 
resultaten. 
Eleven kan mångsidigt 
åskådliggöra 
undersökningsresultat med 
hjälp av geomedier samt på 
ett strukturerat sätt 
presentera 
undersökningsresultaten 
muntligt. 

M9 lära eleven att iaktta 
miljön och förändringar i 
miljön samt aktivera eleven 
att följa med aktuella 
händelser i sin närmiljö, i 
Finland och i hela världen 

I1–I6 
 
 

Miljökunskap och förmåga 
att bedöma 
miljöförändringar 
 

Eleven kan ge exempel på 
några miljöförändringar i 
närmiljön, i Finland och på 
andra håll i världen. 
Eleven följer med nyheter om 
geografiska fenomen.  

Eleven kan iaktta 
förändringar i närmiljön, kan 
ge exempel på 
miljöförändringar i Finland 
och på andra håll i världen 
och kan nämna centrala 
faktorer som orsakar 
förändringar. 
Eleven kan lyfta fram 
aktuella nyheter om 
geografiska fenomen och 
kan förklara bakgrunden till 
händelserna. 

Eleven kan iaktta och 
analysera miljöförändringar i 
närmiljön, Finland och på 
andra håll i världen samt 
reflektera kring faktorer som 
orsakar dem. 
Eleven följer aktivt med 
aktuella nyheter om 
geografiska fenomen och kan 
analysera bakgrunden till 
händelserna. 

M10 stödja eleven att 
utveckla sin förmåga att 
kommunicera och arbeta i 
grupp, att argumentera och 
tydligt presentera 
geografiska data 

I1–I6 
 
 

Förmåga att argumentera 
och arbeta i grupp 
 
 

Eleven kan medverka som 
medlem i en grupp.  
Eleven uttrycker åsikter om 
några geografiska fenomen 
samt lyssnar på olika 
synpunkter. 

Eleven kan medverka som 
medlem i en grupp och 
utvärdera sitt arbete i 
gruppen. 
Eleven kan uttrycka åsikter 
om geografiska fenomen 
samt lyssna på och förhålla 
sig konstruktivt till olika 
synpunkter. 

Eleven kan konstruktivt 
medverka som medlem i en 
grupp och utvärdera sitt 
arbete i gruppen. 
Eleven uttrycker motiverade 
åsikter om geografiska 
fenomen samt lyssnar på, 
förstår och bedömer olika 
synpunkter. 
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M11 vägleda eleven att 
värna om naturen, den 
byggda miljön och 
mångfalden i dem samt 
stärka elevens förmåga att 
delta och påverka 

I1–I6 
 

Förmåga att delta och 
påverka  

Eleven deltar i ett 
påverkansprojekt i närmiljön. 
Eleven är medveten om 
betydelsen av globalt ansvar.  
 

Eleven medverkar i ett 
projekt där man tillsammans 
ökar trivseln i närmiljön eller 
bevarar miljöns mångfald.  
Eleven förstår och kan 
beskriva betydelsen av 
globalt ansvar i sitt arbete. 

Eleven deltar i planeringen 
och genomförandet av ett 
påverkansprojekt i syfte att 
öka trivseln i närmiljön eller 
bevara miljöns mångfald. 
Eleven kan förklara 
betydelsen av globalt ansvar i 
sitt arbete. 

Attityder och värderingar i geografi 

M12 stödja eleven att växa 
till en aktiv och ansvarsfull 
medborgare som tillägnar 
sig en hållbar livsstil 

I1–I6 
 

Förmåga att främja hållbar 
utveckling 

Eleven kan ge exempel på hur 
man handlar ansvarsfullt i och 
utanför skolan. 
Eleven är medveten om 
betydelsen av en hållbar 
utveckling och kan ge några 
exempel på en hållbar livsstil.   

Eleven kan berätta hur man 
handlar ansvarsfullt i och 
utanför skolan.  
Eleven kan ta ställning i 
frågor som gäller hållbar 
utveckling och kan ge 
exempel på en hållbar 
livsstil. 

Eleven förstår och kan 
bedöma hur man handlar 
ansvarsfullt i och utanför 
skolan samt kan på ett 
genomtänkt sätt ta ställning i 
frågor som gäller hållbar 
utvecklig och ge många 
exempel på en hållbar livsstil.  

M13 vägleda eleven att 
värdesätta sin regionala 
identitet samt naturens, 
mänsklig och kulturell 
mångfald och att respektera 
mänskliga rättigheter 
överallt i världen 

I1–I6 
 

Förmåga att uppfatta 
regional identitet samt 
naturens, mänsklig och 
kulturell mångfald 
 

Eleven identifierar sin egen 
regionala identitet samt 
betydelsen av den egna 
närmiljön. 
Eleven kan beskriva kulturella 
skillnader och känner till de 
mänskliga rättigheterna.  
 

Eleven kan identifiera de 
faktorer som inverkar på 
den egna regionala 
identiteten och kan beskriva 
sin närmiljö och betydelsen 
av dess mångfald. 
Eleven kan beskriva 
betydelsen av kulturell och 
mänsklig mångfald och kan 
granska samhällsfenomen i 
ett perspektiv av mänskliga 
rättigheter.   
 

Eleven identifierar sin egen 
regionala identitet och kan 
analysera faktorer som 
inverkar på den. Eleven kan 
mångsidigt beskriva sin 
närmiljö och betydelsen av 
dess mångfald.  
Eleven förstår och kan 
bedöma betydelsen av 
kulturell mångfald på både 
lokal och global nivå samt kan 
granska samhällsfenomen i 
ett perspektiv av mänskliga 
rättigheter.  
 

 

 

 


