
SAMHÄLLSLÄRA 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i samhällslära. 

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 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1: handleda eleven 
att stärka sitt intresse 
för det omgivande 
samhället och för 
samhällskunskap som 
vetenskapsområde 
 

I1–I4   Används inte som grund för 
bedömningen.  Eleven 
uppmanas att reflektera över 
sina erfarenheter som ett led i 
självbedömningen. 
 

 

M2: hjälpa eleven att 
träna sin etiska 
förståelse och 
omdömesförmåga i 
olika mänskliga, 
samhälleliga och 
ekonomiska frågor 

I1–I4  
 

 

 Används inte som grund för 
bedömningen. Eleven 
uppmanas att reflektera över 
sina erfarenheter som ett led i 
självbedömningen. 
 

 

Att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och förståelse för samhällsfrågor  

M3: handleda eleven 
att förstå rättsstatliga 
principer och 
betydelsen av 
människorättsfrågor i 
ett globalt perspektiv 
och att fördjupa sina 
kunskaper om det 
finländska 
rättssystemet och hur 
det fungerar 
 

I2, I3 Förmåga att förstå 
rättsstatliga principer 
och hur de fungerar 

Eleven kan ge några exempel 
på centrala 
människorättsprinciper och till 
vissa delar beskriva 
rättssystemets principer och 
verksamhet. 

Eleven kan beskriva och 
förklara de centrala 
människorättsprinciperna i en 
rättsstat och kan beskriva det 
finländska rättssystemets 
struktur och verksamhet. 

Eleven kan mångsidigt analysera och 
ge exempel på rättsstatliga principer 
och det finländska rättssystemets 
verksamhet samt 
människorättsfrågor.  

M4: hjälpa eleven att 
fördjupa och 
uppdatera sina 
kunskaper och 

I1–I3 Kunskaper och 
färdigheter som 
gäller samhälle, 
medier, ekonomi och 

Eleven uppfattar frågor som 
gäller samhället, ekonomin och 
medierna och kan ge exempel 
på den offentliga debatten 

Eleven kan beskriva hur 
samhället, ekonomin och 
medierna fungerar och granska 
den offentliga debatten inom 

Eleven kan diskutera aktuella frågor 
som gäller samhället, ekonomin och 
medierna och kritiskt bedöma 
mediernas roll och betydelse.  



färdigheter i fråga om 
samhälle, ekonomi och 
konsumtion och kritiskt 
värdera mediernas roll 
och betydelse  

konsumtion inom dessa områden.   dessa områden.  
 

Att bruka och tillämpa kunskap om samhället 

M5: uppmuntra eleven 
att utvecklas till en 
företagsam och 
ansvarsfull ekonomisk 
aktör, som har insikt i 
arbetslivet, känner till 
vilka möjligheter det 
erbjuder och kan 
planera sin egen 
framtid 

I1, I4 Entreprenörskap och 
arbetslivskompetens 
 
 
 
 
 

Eleven kan ge några exempel 
på arbetslivets och 
entreprenörskapets betydelse 
och vilka möjligheter de 
erbjuder samt fundera över sin 
egen framtid utgående från 
dem.  
 

Eleven kan beskriva arbetslivets 
och entreprenörskapets 
samhälleliga betydelse samt 
fälla omdömen om vilka 
möjligheter de erbjuder även 
för elevens egen framtid.  
 
 
 

Eleven kan analysera arbetslivets och 
entreprenörskapets samhälleliga 
betydelse och vilka möjligheter de 
erbjuder samt planera sin egen 
framtid. 
 
 
 

M6: vägleda eleven att 
studera olika 
samhällsaktiviteter, 
sammanslutningar och 
minoritetsgrupper på 
ett mångsidigt och 
fördomsfritt sätt 

I1–I3 Kännedom om olika 
samhällsgrupper och 
minoriteter i 
samhället 

Eleven kan nämna olika 
samhällsgrupper och 
minoriteter samt fundera över 
deras betydelse i samhället. 

Eleven kan studera och 
diskutera olika samhällsgrupper 
och minoriteter på ett 
konstruktivt och analytiskt sätt.  
 
 

Eleven kan studera olika 
samhällsgrupper och minoriteter på 
ett konstruktivt och analytiskt sätt 
samt mångsidigt reflektera kring 
deras ställning och betydelse i 
samhället.  

M7: stödja eleven att 
förstå principerna för 
samhälleligt 
beslutsfattande och 
demokratiska 
förfaringssätt på lokal, 
nationell, EU- och 
global nivå och att 
fungera som en aktiv 
medborgare som 
utvecklar sitt 
närsamhälle 
 

I1–I3 Kunskap om 
demokratiska 
principer och 
handlingsmönster 
och om principerna 
för beslutsfattande i 
samhället 

Eleven kan nämna några 
samhällsstrukturer och 
principer för samhälleligt 
beslutsfattande samt fungera 
konstruktivt i enlighet med 
regler och handlingsmönster i 
den egna närmiljön.    

Eleven kan ge exempel på 
politiskt beslutsfattande, 
maktutövning, 
samhällsstrukturer och -
funktioner på lokal, nationell 
och global nivå samt fungera 
aktivt för att utveckla sin egen 
närmiljö enligt demokratiska 
principer och 
handlingsmönster.  

Eleven kan studera 
samhällsstrukturer och principer för 
politiskt beslutsfattande och 
maktutövning på lokal, nationell, EU- 
och global nivå samt analysera 
betydelsen av alternativ och 
kompromisser vid beslutsfattande. 
Eleven kan dessutom aktivt främja 
verksamheten i den egna närmiljön i 
enlighet med demokratiska värden 
och handlingsmönster. 

M8: handleda eleven 

att förstå grunderna i 

I1, I4 Grundläggande 
kunskap om ekonomi 

Eleven kan beskriva betydelsen 

av att spara och konsumera i 

Eleven kan motivera betydelsen 
av att spara, investera och 
konsumera både privat och ur 

Eleven kan analysera betydelsen av 
att konsumera, spara och investera 
både privat och ur olika ekonomiska 



ekonomiförvaltning, 

att kunna hantera sin 

egen ekonomi och att 

konsumera ansvarsfullt 

och i enlighet med 

principerna för hållbar 

utveckling  

hens eget liv. 

 

nationalekonomiskt perspektiv. 
 

aktörers perspektiv enligt 
principerna för hållbar utveckling. 
 

M9: vägleda eleven att 
vidga sitt 
samhällsperspektiv, 
engagera sig i 
samhällelig verksamhet 
och diskussion samt 
använda sina medie- 
och samhällskunskaper 
då hen bildar sig egna 
uppfattningar som 
medborgare 

I1–I4 Förståelse för 
samhällsfrågor och 
förmåga att påverka 
och fungera som 
aktiv och delaktig 
medborgare 

Eleven kan bilda sig en egen 

åsikt och motivera den med 

något argument samt fungera 

konstruktivt i sin egen 

klassgemenskap.  

Eleven kan uttrycka och 
motivera sina åsikter på ett 
ändamålsenligt sätt , påverka 
och fungera konstruktivt som 
aktiv medborgare i sin närmiljö.  
  

Eleven kan formulera motiverade 
åsikter på ett konstruktivt sätt och 
påverka med ändamålsenliga medel. 
Eleven kan dessutom bedöma 
möjligheterna att agera och påverka i 
samhället samt reflektera över vilken 
betydelse och effekt det har i olika 
sammanhang. 

 

 


