
Geografi 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i geografi i årskurs 7–9  

 

Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna, dvs. formativ bedömning, i geografi stöder elevernas motivation, utvecklar undersöknings-

färdigheterna och hjälper eleverna att hitta sina styrkor. Eleverna ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen 

i geografi. Med hjälp av respons uppmuntras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina kunskaper i praktiken. I 

den summativa bedömningen i geografi ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på 

såväl elevernas teoretiska kunskaper och geografiska färdigheter som på geomediala färdigheter och förmåga att kritiskt granska information. 

Dessutom bedöms förmågan att använda informations- och kommunikationsteknik samt utrustning som är typisk för geografin. Syftet med be-

dömningen och responsen är att utveckla varje elevs arbetsfärdigheter.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i geografi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen 

i lärokursen i geografi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för 

slutbedömningen i geografi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 

eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kun-

skapskraven för geografi. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå 

av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående 

från målen för lärokursen i geografi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå 

i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedöm-

ningen i geografi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I geografi utvecklas i allmänhet elevens kunskaper inom de olika målområdena fram till slutskedet av lärokursen. Med handledning av arbetet 

avses i geografi exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder konkretiseringsmaterial eller ger mot-

svarande exempel under arbetets gång. I geografi ingår kunskapskraven för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 



Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Geografisk kunskap och förståelse 

  

M1 stödja ele-

ven att skapa 

en strukturerad 

kartbild av 

jordklotet 

I1-I6  

 

Eleven lär sig 

att uppfatta 

kartbilden av 

jordklotet och 

dess grundläg-

gande karak-

täristiska drag.  

 

Eleven lär sig 

läget och nam-

nen på centrala 

platser.  

Förmåga att 

uppfatta jord-

klotets kartbild 

och känna till 

centrala ort-

namn 

 

Eleven kan be-

rätta om skill-

naden mellan 

en världsdel 

och ett land.  

 

Eleven benäm-

ner världsha-

ven och världs-

delarna på kar-

tan.  

Eleven kan be-

nämna några 

städer och cen-

trala platser i 

Finland samt 

länder i Europa 

och övriga värl-

den samt kän-

ner till de 

nämnda plat-

sernas och län-

dernas geogra-

fiska läge.  

Eleven kan hu-

vuddragen i en 

kartbild av 

jordklotet, 

såsom bergs-

kedjor, halvöar, 

sund, havsom-

råden samt 

känner till de 

centrala plat-

sernas geogra-

fiska läge och 

ortnamn. 

Eleven kan an-

vända huvud-

dragen i en 

kartbild ända-

målsenligt, som 

att tillämpa 

platsernas geo-

grafiska läge 

och namn för 

att beskriva 

och förklara 

geografiska fe-

nomen. 

M2 handleda 

eleven att un-

dersöka natur-

geografiska fe-

nomen samt 

att jämföra na-

turlandskap i 

Finland och på 

I1–I4, I6  

 

Eleven lär sig 

effekterna av 

naturgeogra-

fiska fenomen.  

 

Eleven lär sig 

att känna igen 

och beskriva 

Kännedom om 

naturgeogra-

fiska fenomen 

 

Eleven kan ge 

exempel på fe-

nomen som or-

sakas av jord-

klotets form 

och rörelser. 

 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel be-

rätta om feno-

men som orsa-

kas av jordklo-

tets form och 

rörelser. 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel för-

klara fenomen 

som orsakas av 

jordklotets 

form och rörel-

ser.  

Eleven förstår 

Jordens plane-

tariska egen-

skaper och kan 

förklara feno-

men som orsa-

kas av jordklo-

tets form och 



andra håll i 

världen  

naturlandskap i 

Finland och på 

andra håll i 

världen. 

Eleven benäm-

ner olika natur-

landskap.  

 

Eleven benäm-

ner och ger ex-

empel på några 

klimat- och ve-

getationszoner. 

 

Eleven känner 

igen och be-

skriver natur-

landskap i Fin-

land och på 

jordklotet.  

 

Eleven benäm-

ner och place-

rar jordklotets 

mest centrala 

klimat- och ve-

getationszoner 

på kartan och 

berättar om 

några faktorer 

som bidragit till 

att zonerna 

uppstått.  

 

Eleven ger ex-

empel på fak-

torer i Finland 

och på jordklo-

tet som bidra-

git till att na-

turlandskapen 

uppstått. 

rörelser samt 

berättar hur 

dessa påverkar 

människans 

verksamhet. 

 

Eleven kan 

jämföra jord-

klotets mest 

centrala klimat- 

och vegetat-

ionszoner och 

förklara de fak-

torer som bi-

dragit till att 

zonerna upp-

stått.  

 

Eleven förkla-

rar de faktorer 

i    Finland och 

på jordklotet 

som bidragit till 

att naturland-

skapen upp-

stått. 



M3 handleda 

eleven att un-

dersöka kultur-

geografiska fe-

nomen och kul-

turlandskap 

samt att förstå 

olika kulturer, 

näringsgrenar 

och människors 

liv i Finland och 

i olika områden 

i världen  

I1-I6  

 

Eleven lär sig 

effekterna av 

kulturgeogra-

fiska fenomen.  

 

Eleven lär sig 

variationerna i 

kulturella drag 

och kulturland-

skap i Finland 

och i olika om-

råden i världen.  

Kännedom om 

kulturgeogra-

fiska fenomen 

Eleven kan be-

nämna några 

kulturgeogra-

fiska fenomen 

som befolk-

ning, näringar, 

trafikformer 

och turism i 

Finland och i 

övriga världen. 

Eleven kan be-

nämna och ge 

exempel på 

kulturgeogra-

fiska fenomen i 

Finland och i 

övriga världen.  

 

Eleven nämner 

några faktorer 

som inverkar 

på kulturernas 

särdrag.  

 

Eleven beskri-

ver olika kul-

turlandskap.  

Eleven kan be-

rätta om kul-

turgeografiska 

fenomen i Fin-

land och i 

andra delar av 

världen.  

 

Eleven berättar 

om vilka fak-

torer som på-

verkar kulturer-

nas särdrag på 

olika områden.  

 

Eleven jämför 

kulturlandskap 

i olika områ-

den.  

Eleven kan för-

klara olika kul-

turgeografiska 

fenomen i Fin-

land och i 

andra delar av 

världen samt 

motivera de 

faktorer som 

bidragit till de-

ras uppkomst.  

 

Eleven beskri-

ver variationen 

i kulturernas 

särdrag i Fin-

land och i 

andra delar av 

världen.  

 

Eleven förkla-

rar vilka fak-

torer som bi-

drar till upp-

komsten av 

kulturlandskap 

i Finland och i 



andra delar av 

världen.  

M4 uppmuntra 

eleven att re-

flektera över 

samspelet mel-

lan människan 

och naturen 

samt att förstå 

betydelsen av 

en hållbar an-

vändning av 

naturresurser  

I1-I6  

 

 

Eleven lär sig 

samspelet mel-

lan människans 

verksamhet 

och naturen. 

 

Eleven förstår 

betydelsen av 

att bruka na-

turresurser 

hållbart.  

Insikt om sam-

spelet mellan 

naturen och 

människan 

samt hållbart 

bruk av natur-

resurser 

Eleven kan 

känna igen hur 

naturmiljön på-

verkar mänsklig 

verksamhet 

såsom nä-

ringar. 

 

Eleven nämner 

olika naturre-

surser.  

Eleven kan be-

skriva hur na-

turmiljön på-

verkar männi-

skans verksam-

het.  

 

Eleven klassifi-

cerar naturre-

surser ur ett 

hållbarhetsper-

spektiv.  

Eleven kan be-

rätta hur natur-

miljön påverkar 

människans 

verksamhet i 

Finland och på 

olika håll i värl-

den. 

 

Eleven berättar 

varför det är 

viktigt att an-

vända naturre-

surser på ett 

hållbart sätt.  

Eleven kan för-

klara hur natur-

miljön påverkar 

människans 

verksamhet 

samt nämner 

regionala ex-

empel på det. 

 

Eleven motive-

rar hur mänsk-

lig verksamhet 

orsakar olika 

miljöproblem.  

 

Eleven kan för-

klara hur håll-

bar användning 

av naturresur-

ser och miljö-

problem för-

håller sig till 

varandra och 

motivera en 

hållbar 



användning av 

naturresurser.  

Geografiska färdigheter 

 

M5 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att tänka 

geografiskt och 

att ställa geo-

grafiska frågor  

I1-I6 

 

Eleven lär sig 

att tänka geo-

grafiskt. 

 

Eleven lär sig 

att ställa geo-

grafiska frågor.  

Geografiskt 

tänkande 

Eleven kan be-

rätta om inne-

börden av cen-

trala geogra-

fiska grundbe-

grepp. 

 

Eleven beskri-

ver ett område 

utgående från 

kartor och bil-

der.  

Eleven kan de-

finiera geogra-

fiska grundbe-

grepp.  

 

Eleven identifi-

erar olika reg-

ionala nivåer, 

såsom den 

egna närmiljön, 

kommunen, 

Finland, Europa 

och hela värl-

den.  

 

Eleven beskri-

ver ett område 

på basis av kar-

tor och bilder.  

 

Eleven skapar 

enkla geogra-

fiska frågor 

som hänför sig 

Eleven kan be-

skriva fenomen 

genom att an-

vända geogra-

fiska grundbe-

grepp.  

 

Eleven beskri-

ver skillnader 

mellan olika 

områden på 

några regionala 

nivåer.  

 

Eleven ställer 

geografiska frå-

gor och funde-

rar ut svar på 

dem.  

Eleven kan för-

klara fenomen 

genom att an-

vända sig av 

ändamålsenliga 

geografiska be-

grepp.  

 

Eleven jämför 

geografiska fe-

nomen på olika 

regionala ni-

våer och be-

skriver orsaker 

till skillnaderna 

mellan områ-

dena.  

 

Eleven ställer 

motiverade 

geografiska frå-

gor och funde-

rar ut svar på 

dem.  



till det grans-

kade temaom-

rådet.  

M6 handleda 

eleven att ut-

veckla sin 

rumsuppfatt-

ning samt för-

ståelsen för 

symboler, pro-

portioner, rikt-

ningar och av-

stånd 

I1-I6  

 

 

Eleven lär sig 

att tillämpa 

kartfärdigheter 

i praktiken.  

 

Eleven lär sig 

att använda 

symboler och 

skalor på en 

karta samt att 

ta ut riktningar 

och mäta av-

stånd. 

Utveckling av 

rumsuppfatt-

ningen 

Eleven kan vä-

derstrecken.  

 

Eleven känner 

igen och be-

nämner några 

symboler på en 

karta.  

Eleven kan ut-

trycka var ett 

objekt befinner 

sig med hjälp 

av väderstreck.  

 

Eleven känner 

igen och be-

nämner sym-

boler på en 

karta.  

 

Eleven mäter 

avstånd med 

hjälp av kar-

tans grafiska 

skala.  

Eleven kan 

rikta en ter-

rängkarta rik-

tigt enligt ter-

rängen och 

röra sig där 

med hjälp av 

kartan.  

 

Eleven mäter 

avstånd på kar-

tan med hjälp 

av skalan ut-

tryckt i ett för-

hållande.  

Eleven kan på 

ett ändamåls-

enligt sätt an-

vända olika 

karttyper, flyg- 

och satellitbil-

der.  

M7 handleda 

eleven att 

träna geomedi-

ala färdigheter 

i vardagen och 

att läsa, tolka 

och samman-

ställa kartor 

I1-I6   Eleven lär sig 

geomediafär-

digheter.  

 

Eleven lär sig 

att läsa, tolka 

och göra kartor 

och andra 

Geomediafär-

digheter 

Eleven kan 

känna igen 

enkla objekt på 

kartor, diagram 

och bilder.  

Eleven kan 

tolka bilder, di-

agram, kartor 

och karttjäns-

ter över geo-

grafiska feno-

men. 

Eleven kan 

tolka bilder, di-

agram, kartor, 

karttjänster 

och annan geo-

media över 

geografiska fe-

nomen.  

Eleven kan dra 

slutsatser utgå-

ende från de 

kartor, dia-

gram, annan 

geomedia och 

andra 



och andra mo-

deller över 

geografiska fe-

nomen 

modeller av 

geografiska fe-

nomen.  

 

 

Eleven gör 

enkla kartor 

och diagram.  

 

Eleven gör kar-

tor, diagram 

och andra geo-

grafiska mo-

deller.  

geografiska 

modeller hen 

gjort.  

M8 handleda 

eleven att ut-

veckla geogra-

fiska undersök-

ningsfärdig-

heter 

I1-I6 

 

 

Eleven lär sig 

geografiska 

undersöknings-

färdigheter.  

Geografiska 

undersöknings-

färdigheter 

Eleven deltar i 

genomförandet 

av en mindre 

undersökning 

och kan berätta 

vad man gjort i 

den.  

Eleven kan för-

verkliga en 

mindre geogra-

fisk undersök-

ning. 

 

Eleven kan 

välja ett lämp-

ligt sätt att pre-

sentera resul-

taten från 

undersök-

ningen.  

Eleven kan ge-

nomföra en 

geografisk 

undersökning.  

 

Eleven åskåd-

liggör sina re-

sultat med 

hjälp av geo-

media och pre-

senterar resul-

taten på ett för 

geografin ut-

märkande sätt. 

Eleven kan ge-

nomföra en till 

sin struktur 

tydlig geogra-

fisk undersök-

ning.  

 

Eleven åskåd-

liggör och pre-

senterar sina 

resultat 

mångsidigt 

med hjälp av 

geomedia och 

sammankopp-

lar undersök-

ningsresultaten 

med geogra-

fiska fenomen.  

M9 lära eleven 

att öva sig i att 

iaktta miljön 

I1-I6 

 

 

Eleven lär sig 

att iaktta mil-

jön och de 

Miljölitteracitet 

och förmåga 

att bedöma 

Eleven deltar 

under 

Eleven deltar 

självständigt i 

Eleven deltar i 

fältundersök-

ningar och 

Eleven deltar i 

fältundersök-

ningar och 



och föränd-

ringar i miljön 

samt aktivera 

eleven att följa 

med aktuella 

händelser i sin 

närmiljö, i Fin-

land och i hela 

världen 

förändringar 

som sker där, 

särskilt klimat-

förändringen 

och försvag-

ningen av bio-

diversiteten.  

 

Eleven lär sig 

att följa med 

aktuella hän-

delser i den 

egna närmiljön, 

i Finland och i 

hela världen.  

förändringar i 

miljön 

handledning i 

fältundersök-

ningar.  

 

Eleven känner 

igen föränd-

ringar i miljön.  

fältundersök-

ningar enligt 

anvisning.  

 

Eleven kan 

iaktta miljöför-

ändringar, 

såsom klimat-

förändring och 

att biodiversi-

teten försvagas 

i Finland och på 

andra håll i 

världen samt 

ge exempel på 

dessa. 

 

Eleven följer 

aktuella hän-

delser i anknyt-

ning till geogra-

fiska fenomen.  

sammankopp-

lar under lära-

rens handled-

ning observat-

ionerna med 

det fenomen 

som behandlas. 

 

Eleven kan be-

rätta om för-

ändringar i mil-

jön och näm-

ner orsaker till 

de mest cen-

trala miljö-för-

ändringarna.  

 

Eleven följer 

aktuella hän-

delser i anknyt-

ning till geogra-

fiska fenomen 

och förklarar 

bakgrunden till 

några av hän-

delserna.  

kopplar sam-

man observat-

ionerna med 

det fenomen 

som behandlas. 

 

Eleven kan för-

klara orsaker 

som ligger 

bakom miljö-

förändringar.  

 

Eleven bedö-

mer kritiskt hur 

geografiska 

händelser som 

hen följer med 

påverkar den 

egna närmiljön, 

Finland eller 

hela världen.  



M10 stödja ele-

ven att ut-

veckla sin för-

måga att kom-

municera och 

arbeta i grupp 

samt att argu-

mentera och 

presentera 

geografiska 

data på ett tyd-

ligt sätt 

I1-I6 

 

 

Eleven lär sig 

kommunikat-

ions- och 

grupparbetes-

färdigheter 

samt att reflek-

tera över sin 

aktivitet som 

en medlem i 

gruppen.  

 

Eleven lär sig 

att argumen-

tera och fram-

föra geografisk 

information på 

ett tydligt sätt.  

Förmåga att ar-

beta i grupp, 

att presentera 

geografisk in-

formation och 

att argumen-

tera 

Eleven kan un-

der handled-

ning fungera 

som en del av 

gruppen.  

 

Eleven kan 

skilja geogra-

fisk informat-

ion från åsikter.  

Eleven kan fun-

gera som en 

medlem i grup-

pen.  

 

Eleven framför 

geografisk in-

formation med 

egna ord.  

 

Eleven lyssnar 

på andras åsik-

ter och framför 

sina egna åsik-

ter kring geo-

grafiska frågor.  

Eleven kan fun-

gera konstruk-

tivt som med-

lem i en grupp.  

 

Eleven framför 

geografisk in-

formation på 

ett för läroäm-

net utmär-

kande sätt.  

 

Eleven framför 

argument för 

sina åsikter i 

geografiska frå-

gor.  

Eleven kan fun-

gera uppmunt-

rande som en 

medlem i grup-

pen.  

 

Eleven motive-

rar den geogra-

fiska informat-

ion som hen 

framför.  

 

Eleven motive-

rar utgående 

från sina geo-

grafiska kun-

skaper konse-

kvent sina egna 

åsikter kring 

geografiska frå-

gor.  

M11 handleda 

eleven att 

värna om natu-

ren, den 

byggda miljön 

och mångfal-

den i dem samt 

I1-I6 

 

Eleven lär sig 

färdigheter i 

att delta och 

påverka på 

olika regionala 

nivåer. 

Förmåga att 

tillämpa färdig-

heterna att 

delta och på-

verka på olika 

regionala ni-

våer 

Eleven deltar 

under handled-

ning i att värna 

om närmiljön, 

som att för-

bättra trivseln 

och säkerheten 

Eleven deltar i 

att värna om 

närmiljön.  

 

Eleven ger ex-

empel på sätt 

att delta och 

Eleven kan un-

der handled-

ning planera 

och deltar i att 

värna om 

närmiljön.  

 

Eleven kan pla-

nera metoder 

för att värna 

om närmiljön 

och förverkli-

gar något av 

dem.  



stärka elevens 

förmåga att 

delta och på-

verka 

eller att bevara 

miljöns mång-

fald.  

att påverka 

närmiljön, glo-

bala fenomen 

och regionala 

utvecklingsfrå-

gor.  

Eleven förkla-

rar hur man 

kan delta och 

påverka närmil-

jön, globala fe-

nomen och 

regionala ut-

vecklingsfrå-

gor.   

 

Eleven jämför 

och bedömer 

olika sätt att 

delta och på-

verka närmil-

jön, globala fe-

nomen och 

regionala ut-

vecklingsfrå-

gor.  

Attityder och värderingar i geografi 

 

M12 stödja ele-

ven att växa till 

en aktiv och 

ansvarsfull 

medborgare 

som tillägnar 

sig en hållbar 

livsstil 

I1-I6  Eleven lär sig 

att växa till en 

aktiv medbor-

gare som hand-

lar ansvarsfullt 

och tillägnar sig 

en hållbar livs-

stil.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

    

M13 handleda 

eleven att vär-

desätta sin reg-

ionala identitet 

samt naturens, 

I1-I6  Eleven lär sig 

att värdesätta 

sin regionala 

identitet och 

naturens, 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

.   



mänsklig och 

kulturell mång-

fald och att re-

spektera 

mänskliga rät-

tigheter över-

allt i världen 

mänsklig och 

kulturell mång-

fald samt att 

respektera 

mänskliga rät-

tigheter över-

allt i världen.  

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

 


