
Modersmål och litteratur   
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i läroämnet modersmål och litteratur i årskurs 7–9 

I årskurs 7–9 ska bedömningen av elevens lärande vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och kon-

struktiv stärker elevernas motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. Eleverna ska konti-

nuerligt få information om sina studieframgångar och hur väl de presterat i förhållande till målen. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärpro-

cessen. Genom en stödjande och analyserande bedömning av elevernas kunskaper kan man hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna 

kunskaper och färdigheter och sina arbetsprocesser och ge dem verktyg för att utveckla dessa. Alla målområden är lika viktiga i bedömningen av 

elevens lärande i årkurserna 7–9. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på 

lärarens observationer i olika lärsituationer. Eleverna ska ges möjlighet att visa prov på kunnande på ett mångsidigt sätt. Färdigheter för självvär-

dering och kamratrespons utvecklas som en del den formativa bedömningen. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i modersmål och litteratur 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 modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill 

hörande kunskapskraven för slutbedömningen i modersmål och litteratur som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen, 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 kunskapskraven för modersmål och litteratur. 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. Helhetsbedöm-

ningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur 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 slutbedömningen i modersmål och litteratur och i slutvitsordet 

som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 

 



Svenska och litteratur 
 

Mål för under-

visningen 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att kom-

municera mål-

inriktat, ända-

målsenligt, 

etiskt och på 

ett konstruktivt 

sätt i olika kom-

munikations-

miljöer 

I1 Eleven utveck-

lar sin förmåga 

att agera i olika 

kommunikat-

ionssituationer. 

Förmåga att 

agera i kommu-

nikationssituat-

ioner 

 

Eleven kan 

agera i en väl-

bekant grupp 

och i vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven kan 

agera ända-

målsenligt i 

grupper och 

sedvanliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kom-

munikationssi-

tuationer. 

Eleven kan 

agera kon-

struktivt i 

många slags 

grupper, också 

i krävande 

kommunikat-

ionssituat-

ioner. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin 

I1 

  

Eleven breddar 

sin förmåga att 

kommunicera i 

Förmåga att 

kommunicera i 

grupp 

Eleven kan 

lyssna på 

Eleven kan ta 

hänsyn till and-

ras synpunkter 

Eleven kan föra 

diskussionen 

Eleven kan 

tolka andras in-

lägg och syftet 



förmåga att 

kommunicera i 

grupp och ut-

veckla för-

mågan att mo-

tivera sina åsik-

ter och sina 

språkliga och 

kommunikativa 

val 

grupp och ut-

vecklar sin för-

måga att moti-

vera sina syn-

punkter. 

andra och del-

tar i samtalet.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

samt ge någon 

slags moti-

vering till den. 

 

i den egna 

kommunikat-

ionen. 

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt och pre-

sentera enkla 

motiveringar 

till den. 

vidare i sina 

egna inlägg.  

 

Eleven kan ut-

trycka sina åsik-

ter klart och 

motivera dem 

tämligen 

mångsidigt. 

med dem, samt 

anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt si-

tuationen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

på ett för situ-

ationen ända-

målsenligt sätt 

och motivera 

den överty-

gande. 

M3 handleda 

eleven i att 

bredda sin för-

måga att ut-

trycka sig i olika 

slag av kommu-

nikationssituat-

ioner och fram-

trädanden, 

även genom 

drama 

I1 

  

Eleven bred-

dar sina fär-

digheter att 

uttrycka sig i 

olika kommu-

nikationssitu-

ationer och 

vid uppträdan-

den inför 

publik. 

 

Förmåga att 

framträda 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anfö-

rande om ett 

för hen bekant 

och konkret 

ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt. 

Eleven kan 

framföra ett 

enkelt, förbe-

rett anfö-

rande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett an-

förande och 

anpassa det 

till sina åhö-

rare. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig på 

ett för 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett an-

förande, också 

om ett krä-

vande ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig 

mångsidigt 

och anpassa 



   situationen 

ändamålsen-

ligt sätt. 

 

sin kommuni-

kation enligt 

åhörare och 

syfte.  

M4 uppmuntra 

eleven att vida-

reutveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter så 

att hen lär sig 

att iaktta sin 

egen kommuni-

kation och 

identifiera sina 

styrkor och 

svagheter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer, 

även multime-

diala 

I1 

  

Eleven lär sig 

att iaktta sin 

egen kommuni-

kation och 

identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den.    

  

  

  

Förmåga att 

utveckla kom-

munikativa 

färdigheter 

 

Eleven kan 

identifiera nå-

gon styrka el-

ler något ut-

vecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

Eleven kan be-

skriva sitt sätt 

att kommuni-

cera och identi-

fiera några styr-

kor och ut-

vecklingsområ-

den. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

kommunikativa 

färdigheter, be-

skriva sina styr-

kor och ut-

vecklingsområ-

den.   

Eleven kan ut-

värdera 

sina kommuni-

kativa färdig-

heter och styr-

kor och reflek-

tera över hur 

de kan utveck-

las.  

Att tolka texter 

M5 handleda 

eleven i att ut-

veckla de 

I2 

  

Eleven utveck-

lar strategier 

och 

Förmåga att 

förstå texter 

och identifiera 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel 

Eleven kan an-

vända sig av 

Eleven kan 

välja lässtrate-

gier som är 

Eleven kan an-

vända för situ-

ationen 



lässtrategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att läsa, förstå, 

tolka och analy-

sera texter och 

för att utvär-

dera sin läsfär-

dighet och bli 

medveten om 

hur den behö-

ver utvecklas 

metakognitiva 

färdigheter 

som behövs för 

att kunna läsa 

och lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbe-

hov. 

 

egna styrkor 

och utveckl-

ingsområden 

lässtrategi för 

att förstå text. 

 

Eleven kan 

identifiera 

någon styrka 

eller något ut-

vecklingsbe-

hov som berör 

läsning hos sig 

själv.  

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera 

några styrkor 

och utveckl-

ingsbehov. 

lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan re-

dogöra för sin 

läsfärdighet 

och beskriva 

sina styrkor och 

svagheter. 

ändamålsenliga 

lässtrategier.  

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

läsfärdigheter 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M6 att erbjuda 

eleven många 

olika möjlig-

heter att välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

många olika 

slag av skönlit-

terära, fakta- 

och medietex-

ter  

I2 

  

Eleven lär sig 

att välja, an-

vända, tolka 

och utvärdera 

många olika 

slag av skönlit-

terära, fakta- 

och medietex-

ter. 

Multilitteracitet 

och förmåga 

att bredda sin 

textvärld 

  

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

 

 

Eleven kan 

välja, använda 

och läsa olika 

slag av texter 

men håller sig 

främst till väl-

bekanta text-

genrer. 

Eleven kan 

välja, använda 

och tolka texter 

som represen-

terar olika text-

genrer. 

 

Eleven kan 

välja, använda, 

tolka och utvär-

dera också för 

hen själv nya 

typer av texter. 



M7 handleda 
eleven i att 
utveckla ana-
lytisk och kri-
tisk läsfärdig-
het och öva 
sin förmåga 
att göra iakt-
tagelser i tex-
ter och att 
tolka dem 
med hjälp av 
ändamålsen-
liga begrepp 
samt befästa 
och bredda 
ord- och be-
greppsförrå-
det 

 

I2 

  

Eleven lär sig 

analytisk och 

kritisk läsfärdig-

het, lär sig att 

göra iakttagel-

ser om fakta- 

och medietex-

ter och tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp. 

Förmåga att 

analysera och 

tolka fakta- och 

medietexter 

 

  

  

  

Eleven kan 

plocka ut 

centralt inne-

håll ur en text 

med hjälp av 

stödfrågor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel 

textgenre.  

 

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

text och besk-

riva ändamålen 

med den.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

textgenrer. 

 

Eleven kan re-

dogöra för tex-

tens syfte, mål-

grupp och bety-

delse.  

 

Eleven kan re-

dogöra för ty-

piska drag för 

textgenrer och 

beskriva dem 

med hjälp av 

några centrala 

begrepp. 

Eleven kan 

tolka och re-

flektera över 

textens bety-

delse och be-

döma textens 

påverkan.  

 

Eleven kan ana-

lysera typiska 

drag för text-

genrer med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp och be-

döma texter i 

relation till de-

ras syfte och 

ändamål.   

M8 sporra ele-

ven att ut-

veckla sin för-

måga att be-

döma flera 

olika källor för 

att få informat-

ion och att 

I2 

  

Eleven lär sig 

att bedöma 

flera olika käl-

lor för att få in-

formation och 

använda in-

formationen på 

Färdigheter i 

informations-

sökning och 

källkritik 

 

Eleven kan söka 

enskild inform-

ation i givna 

källor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

drag som 

Eleven kan an-

vända själv-

klara källor för 

att söka in-

formation.  

 

Eleven kan be-

skriva de cen-

trala delarna i 

informations-

sökning, söka 

olika källor och 

hitta informat-

ion i dem.  

Eleven kan 

agera i inform-

ationssökning-

ens olika pro-

cesser.  

 

Eleven kan an-

vända 



använda denna 

information på 

ett ändamåls-

enligt sätt 

 

ett ändamåls-

enligt sätt. 

utmärker en 

tillförlitlig källa.  

 

Eleven kan be-

skriva källans 

tillförlitlighet. 

  

Eleven kan be-

döma tillförlit-

ligheten och 

ändamålsenlig-

heten i olika 

källor. 

mångsidiga käl-

lor och söka in-

formation i 

dem på ett 

ändamålsenligt 

sätt.   

 

Eleven kan re-

flektera över 

faktorer som 

anknyter till 

källornas tillför-

litlighet och in-

formationens 

ändamålsenlig-

het samt moti-

vera sina val av 

källor.  

M9 väcka ele-

vens intresse 

för nya slag av 

fiktiva texter 

och litteratur, 

bredda elevens 

erfarenheter av 

visuell, 

I2 

  

Eleven bekan-

tar sig med fik-

tiva texter i 

olika former 

som är nya för 

hen själv. Ele-

ven breddar 

sina 

Förmåga att 

analysera och 

tolka fiktiva 

texter 

 

Eleven kan re-

dogöra för 

handlingen i en 

enkel fiktiv text 

och nämna en-

staka särdrag 

inom fiktionen. 

Eleven kan be-

skriva särdrag 

inom fiktiv text 

och göra iaktta-

gelser om sär-

drag inom fikt-

ionen. 

Eleven kan re-

dogöra för fik-

tiva texter i 

olika former.  

 

Eleven kan an-

vända några 

centrala 

Eleven kan ana-

lysera fiktiva 

texter i olika 

former med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp. Eleven 

kan tolka fiktiva 



audiovisuell, 

och skriven text 

och dela med 

sig av dem 

samt fördjupa 

elevens förstå-

else av särdrag 

inom fiktionen 

erfarenheter av 

visuell, audiovi-

suell och skri-

ven text och 

delar med sig 

av dem samt 

fördjupar sin 

förståelse av 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

  

  

  

begrepp och 

identifiera sär-

drag och be-

rättartekniska 

grepp som är 

typiska för fik-

tivt språk och 

uttryck. 

texter och re-

flektera över 

deras mångty-

dighet. 

Att producera texter 

M10 upp-

muntra eleven 

att uttrycka 

sina åsikter ge-

nom att skriva 

och producera 

texter, även 

multimodala, 

samt stödja 

eleven i att 

identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsbehov 

I3 

  

Eleven lär sig 

att uttrycka 

sina tankar ge-

nom att skriva 

och producera 

texter, även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbe-

hov som text-

producent. 

Förmåga att 

producera tex-

ter, också mul-

timodala, och 

utveckla färdig-

heterna som 

textproducent 

Eleven kan pro-

ducera enkla 

texter enligt 

modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller nå-

got utvecklings-

behov hos sig 

själv som text-

producent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och 

nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbehov.  

Eleven kan pro-

ducera texter 

enligt givet 

syfte. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent. 

Eleven kan på 

ett kreativt sätt 

producera tex-

ter enligt situ-

ation och ända-

mål. 

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent och 

reflektera över 



som textprodu-

cent 

hur de kan ut-

vecklas. 

M11 erbjuda 

eleven möjlig-

heter att pro-

ducera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande och spe-

ciellt diskute-

rande och ställ-

ningstagande 

texter, även i 

multimediala 

miljöer, och 

hjälpa eleven 

att välja det ut-

tryckssätt som 

är lämpligast 

för ifrågava-

rande text-

genre och situ-

ation 

I3 

  

Eleven lär sig 

att producera 

berättande, be-

skrivande, in-

struerande, dis-

kuterande och 

ställningsta-

gande texter, 

också i multi-

mediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som 

är lämpligt för 

textgenren och 

situationen. 

Förmåga att 

behärska text-

genrer 

 

Eleven kan med 

hjälp av mo-

deller produ-

cera berät-

tande och be-

skrivande tex-

ter som är 

enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och 

enkla ställ-

ningstagande 

texter och kan 

med hjälp av 

modeller an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem. 

  

  

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda 

uttryckssätt 

som känneteck-

nar dem. 

 

Eleven kan 

självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 



M12 handleda 

eleven i att ut-

veckla sina 

textprodukt-

ionsprocesser 

och erbjuda 

eleven möjlig-

heter att pro-

ducera text till-

sammans med 

andra, upp-

muntra eleven 

att stärka för-

mågan att ge 

och ta emot re-

spons samt 

hjälpa eleven 

att utvärdera 

sig själv som 

textproducent 

I3 

  

Eleven utveck-

lar sina textpro-

duktionspro-

cesser och pro-

ducerar text 

tillsammans 

med andra, 

stärker sin för-

måga att ge 

och ta emot re-

spons samt ut-

värderar sig 

själv som text-

producent. 

Förmåga att 

behärska text-

produktions-

processer 

  

Eleven kan 

samla idéer och 

producera text 

enligt modell 

eller med hjälp 

av stödfrågor.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig 

eller ensidig re-

spons och ta 

emot respons. 

 

Eleven kan pla-

nera och pro-

ducera text 

både individu-

ellt och i grupp. 

 

Eleven kan ge 

respons och 

slumpmässigt 

utnyttja den re-

spons hen får i 

sin egen text-

produktion.  

Eleven kan be-

arbeta textens 

struktur och 

språkdräkt ut-

gående från re-

spons.  

 

Eleven kan ge 

konstruktiv re-

spons åt andra 

och i olika ske-

den av textpro-

duktionspro-

cessen utnyttja 

den respons 

hen själv får. 

Eleven 

kan självstän-

digt och 

mångsidigt be-

arbeta textens 

uttryck och 

struktur.  

 

Eleven kan ge 

respons som 

främjar textbe-

arbetning och 

tillämpa den 

respons hen får 

i utvecklingen 

av den egna 

textprodukt-

ionsfärdig-

heten. 

M13 handleda 

eleven att ut-

veckla sin skriv-

färdighet och 

digitala kompe-

tens för att 

I3 

  

Eleven utveck-

lar och stärker 

sin skrivfärdig-

het både för 

hand och med 

hjälp av digitala 

Förmåga att 

producera be-

griplig text och 

behärska skrift-

språkets kon-

ventioner 

Eleven kan pro-

ducera enkel 

text vars bud-

skap man för-

står.  

 

Eleven kan pro-

ducera text 

som i huvudsak 

är lätt att för-

stå. 

 

Eleven kan pro-

ducera text 

som är smidig 

och lätt att för-

stå.  

 

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig 

text. 

 



producera text 

samt fördjupa 

sin förståelse 

för skrivandet 

som kommuni-

kationsform, 

och stärka ele-

vens kompe-

tens i standard-

språket genom 

att öka hens 

kunskap om 

skriftspråkets 

konventioner 

 

 

verktyg och för-

djupar sin för-

ståelse för skri-

vandet som 

kommunikat-

ionsform. Ele-

ven stärker sin 

kompetens i 

standardsprå-

ket. 

 

  

Eleven kan an-

vända enkel 

menings- och 

satsbyggnad 

samt i huvud-

sak skiljetecken 

vid menings-

gränser och 

versal i början 

av mening och i 

egennamn. 

 

Eleven kan 

skriva för hand 

och med hjälp 

av digitala verk-

tyg. 

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text i stycken 

och fästa upp-

märksamhet 

vid menings- 

och satsbygg-

nad samt följa 

flera av stan-

dardspråkets 

skriftspråks 

normer.  

  

  

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet 

vid ordval samt 

i huvudsak följa 

standardsprå-

kets skrift-

språksnormer i 

sin textpro-

duktion och -

bearbetning.  

 

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

Eleven kan an-

vända textbind-

ningsmetoder 

mångsidigt och 

använda 

mångsidiga me-

nings- och sats-

byggnader och 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

tens uttrycks-

sätt samt följa 

standardsprå-

kets skrift-

språksnormer. 

 

M14 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att han-

tera informat-

ion och till-

lämpa sina 

I3 

  

Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och an-

vända inform-

ation. Eleven 

använder sig av 

flera olika 

Förmåga att 

presentera och 

använda in-

formation samt 

etisk kommuni-

kation 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning ut-

ifrån det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt 

källhänvis-

ningar enligt 

modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta 

information 

hen samlat. 

Eleven kan 

kombinera in-

formation från 

flera olika käl-

lor i sina texter. 

 



kunskaper och 

att använda sig 

av flera olika 

källor och göra 

källhänvis-

ningar i sin 

egen text, samt 

vägleda eleven 

att agera etiskt 

på nätet med 

hänsyn till in-

tegritetsskydd 

och följa upp-

hovsrättsliga 

normer 

källor samt be-

härskar käll-

hänvisningstek-

nik. Eleven trä-

nar sin förmåga 

att respektera 

personlig in-

tegritet och 

följa upphovs-

rättsliga nor-

mer i olika mil-

jöer. 

  

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter. 

 

Eleven följer 

upphovsrätts-

liga normer och 

förstår betydel-

sen av person-

lig integritet på 

nätet.  

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

  

  

  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medveten-

het och väcka 

intresse för 

språkliga feno-

men, stödja 

eleven i att 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medveten-

het och sitt in-

tresse för 

språkliga feno-

men, känner 

igen språkets 

strukturer, 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan göra 

enkla iakttagel-

ser om särdrag 

i text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text. 

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

Eleven kan re-

dogöra för olika 

språkvarianter 

och stildrag. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

Eleven kan ana-

lysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa inform-

ation om 



känna igen 

språkets struk-

turer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och i att 

förstå betydel-

sen av språkliga 

val och följ-

derna av dem 

olika språkvari-

anter, stildrag 

och nyanser 

och förstår be-

tydelsen av 

språkliga val 

och följderna 

av dem. 

skriftspråk och 

talspråk eller 

vardagligt språk 

och standard-

språk. 

 

olika situat-

ioner. 

 

språkliga och 

textuella val. 

 

följderna av 

språkliga val i 

sin egen kom-

munikation. 

M16 sporra 

eleven att öka 

sin litteratur- 

och kulturkun-

skap, bidra till 

att eleven lär 

känna litteratu-

rens historia 

och modern lit-

teratur samt 

olika litterära 

genrer och 

hjälpa eleven 

att reflektera 

över litteratu-

rens och kul-

turens 

I4 Eleven vidgar 

sin litteratur-

kunskap, lär 

känna litteratu-

rens historia 

och modern lit-

teratur samt 

olika litterära 

genrer. 

Litteraturkun-

skap och läsin-

tresse 

 

 

 

 

 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer.  

 

Eleven har läst 

några skönlitte-

rära verk, till 

exempel novel-

ler. 

 

Eleven kan be-

skriva typiska 

drag för litte-

rära huvudgen-

rer.  

 

Eleven kan ge 

exempel på 

verk som hör 

till huvudgen-

rerna.  

 

Eleven har läst 

en del av de 

verk som man 

läsårsvis 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom skön-

litteraturen. 

  

Eleven kan 

nämna littera-

turens olika 

skeden och kan 

koppla några 

verk och förfat-

tare till dessa.  

 

Eleven har läst 

de verk som 

man läsårsvis 

Eleven kan ana-

lysera mångfal-

den inom skön-

litteraturen 

som en del av 

kulturen.  

 

Eleven kan be-

skriva litteratu-

rens olika ske-

den samt cen-

trala stildrag 

och nämna 

centrala förfat-

tare och verk 

som hör till 

dessa skeden.  



betydelse i sitt 

eget liv samt ge 

eleven möjlig-

het att både 

själv ta del av 

och dela med 

sig av läs- och 

andra kultur-

upplevelser  

kommit över-

ens om.   

kommit över-

ens om.   

 

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om littera-

tur. 

M17 bidra till 

att eleven lär 

känna svenska 

språket och 

dess historia 

och utveckling, 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur samt får en 

helhetsbild av 

övriga språk 

och kulturer i 

Finland och 

stödja eleven i 

att reflektera 

över det egna 

modersmålets 

I4 

  

Eleven lär 

känna den 

språkliga och 

kulturella 

mångfalden i 

Finland. Eleven 

lär känna det 

svenska språ-

ket, dess histo-

ria och utveckl-

ing samt de 

nordiska grann-

språken och 

nordisk kultur. 

Eleven reflekte-

rar över det 

egna moders-

målets 

Förmåga att re-

flektera över 

betydelsen av 

språk och språ-

kets ställning 

 

Eleven kan 

nämna språk 

som talas i Fin-

land samt nå-

got grannspråk 

till svenskan.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för svens-

kan, berätta 

om sin språk-

liga vardag och 

modersmålets 

betydelse för 

hen. 

Eleven kan be-

skriva svenska 

språkets ställ-

ning bland 

andra språk.   

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska grann-

språken och 

kulturen.  

 

Eleven kan be-

skriva 

Eleven kan be-

skriva den 

språkliga och 

kulturella 

mångfalden i 

Finland.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket och 

placera det i en 

nordisk kultu-

rell kontext.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för 

individen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket i relat-

ion till andra 

språk och för-

står betydelsen 

av de språkliga 



betydelse och 

sin språkliga 

och kulturella 

identitet samt 

sporra eleven 

att aktivt pro-

ducera och 

konsumera kul-

tur i olika for-

mer 

betydelse och 

sin språkliga 

och kulturella 

identitet. 

 

modersmålets 

betydelse för 

individen.  

 

modersmålets 

betydelse för 

identiteter. 

 

och kulturella 

banden till öv-

riga Norden.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål 

som begrepp 

och dess bety-

delse för identi-

tetsbygget.  

 

Finska och litteratur 
 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 5  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 7  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 8  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoit-

teellisesti, 

S1 Oppilas laajen-

taa taitoaan 

toimia erilai-

sissa 

Toiminta  

vuorovaiku-

tusitilanteissa 

Oppilas osaa 

toimia itselleen 

tutussa ryh-

mässä ja arki-

sissa 

Oppilas osaa 

toimia tavoit-

teellisesti ryh-

missä ja tavan-

omaisissa 

Oppilas osaa     

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja 

Oppilas osaa 

toimia rakenta-

vasti monenlai-

sissa ryhmissä, 

myös vaativissa 



motivoitu-

neesti, eetti-

sesti ja rakenta-

vasti erilaisissa 

viestintäympä-

ristöissä 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

  

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

T2 kannustaa 

oppilasta moni-

puolistamaan 

ryhmäviestintä-

taitojaan ja ke-

hittämään tai-

tojaan perus-

tella näkemyk-

siään sekä kie-

lellisiä ja vies-

tinnällisiä valin-

tojaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryh-

mäviestintätai-

tojaan ja kehit-

tää taitojaan 

perustella nä-

kemyksiään. 

Ryhmäviestin-

nän taidot 

Oppilas osaa 

kuunnella 

muita ja osallis-

tuu keskuste-

luun.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esit-

tää sille jonkin 

perustelun. 

  

Oppilas osaa 

ottaa toisten 

näkemykset 

huomioon 

omassa viestin-

nässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asialli-

sesti ja esittää 

sille yksinker-

taisia peruste-

luja. 

Oppilas osaa 

edistää pu-

heenvuoroil-

laan keskuste-

lua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selke-

ästi ja perus-

tella sen melko 

monipuolisesti. 

Oppilas osaa 

tulkita muiden 

puheenvuoroja 

ja niiden tavoit-

teita sekä sää-

dellä omaa 

viestintäänsä ti-

lanteen mu-

kaan.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla 

tavalla ja perus-

tella sen va-

kuuttavasti. 

T3 ohjata oppi-

lasta monipuo-

listamaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun 

Esiintymisen 

taidot 

Oppilas osaa pi-

tää lyhyen 

puhe-esityksen 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 



kokonaisilmai-

sun taitojaan 

erilaisissa vies-

tintä- ja esitys-

tilanteissa, 

myös draaman 

keinoin 

  

  

taitojaan erilai-

sissa viestintä- 

ja esitystilan-

teissa. 

konkreetti-

sesta, itselleen 

tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettä-

västi. 

  

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

ja kohdentaa 

sen kuulijoil-

leen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

tilanteeseen 

sopivalla ta-

valla. 

vaativastakin 

aiheesta. 

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti 

ja mukauttaa il-

maisuaan kuuli-

joiden ja tavoit-

teen mukaan. 

T4 kannustaa 

oppilasta sy-

ventämään 

viestijäku-

vaansa niin, 

että hän oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja tun-

nistamaan vah-

vuuksiaan sekä 

kehittämisalu-

eitaan erilai-

sissa, myös mo-

nimediaisissa 

viestintäympä-

ristöissä 

S1 

  

Oppilas oppii 

havainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tun-

nistamaan vah-

vuuksiaan sekä 

kehittämisalu-

eitaan. 

  

  

  

  

  

Vuorovaikutus-

taitojen kehit-

täminen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin 

viestinnällisen 

vahvuutensa 

tai kehittämis-

kohteensa. 

Oppilas osaa 

kuvata itseään 

viestijänä ja ni-

metä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa 

eritellä viestin-

tätaitojaan 

sekä kuvata 

vahvuuksiaan 

ja kehittämis-

kohteitaan. 

Oppilas osaa 

arvioida vies-

tintätaitojaan 

ja vahvuuksi-

aan ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 



Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tekstien 

lukemisessa, 

ymmärtämi-

sessä, tulkin-

nassa ja analy-

soimisessa tar-

vittavia strate-

gioita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja sekä taitoa 

arvioida oman 

lukemisensa 

kehittämistar-

peita 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien luke-

misessa tarvit-

tavia strategi-

oita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja ja oppii ar-

vioimaan luke-

misensa kehit-

tämistarpeita. 

Tekstin ymmär-

täminen ja 

omien vah-

vuuksien ja ke-

hittämiskohtei-

den tunnista-

minen 

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmär-

tämisen strate-

giaa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin lu-

kemiseen liitty-

vän vahvuu-

tensa tai kehit-

tämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen 

strategioita.  

 

Oppilas osaa 

kuvata itseään 

lukijana ja ni-

metä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteita. 

Oppilas osaa 

valita tekstila-

jiin sopivia 

tekstinymmär-

tämisen strate-

gioita.  

 

Oppilas osaa 

eritellä lukutai-

toaan ja kuvata 

vahvuuksiaan 

ja kehittämis-

kohteitaan. 

Oppilas osaa 

käyttää lukuti-

lanteen kan-

nalta tarkoituk-

senmukaisia 

tekstinymmär-

tämisen strate-

gioita.  

 

Oppilas osaa 

arvioida luku-

taitojaan ja 

pohtia, miten 

voi niitä kehit-

tää. 

T6 tarjota oppi-

laalle monipuo-

lisia mahdolli-

suuksia valita, 

käyttää, tulkita 

ja arvioida mo-

nimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

S2 

  

Oppilas oppii 

valitsemaan, 

käyttämään, 

tulkitsemaan ja 

arvioimaan mo-

nimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistu-

minen ja mo-

nilukutaito 

  

  

  

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertai-

sia kaunokirjal-

lisia, asia- ja 

mediatekstejä 

eri muodois-

saan. 

  

 

Oppilas osaa 

valita, käyttää 

ja lukea erilai-

sia tekstejä 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen 

itselleen tu-

tuissa tekstila-

jeissa. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää 

ja tulkita eri 

tekstilajeja 

edustavia teks-

tejä. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää, 

tulkita ja arvi-

oida myös itsel-

leen uudenlai-

sia tekstejä. 



asia- ja media-

tekstejä 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään erittele-

vää ja kriittistä 

lukutaitoa, har-

jaannuttaa op-

pilasta teke-

mään havain-

toja teksteistä 

ja tulkitsemaan 

niitä tarkoituk-

senmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen sekä va-

kiinnuttamaan 

ja laajenta-

maan sana- ja 

käsitevarantoa 

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä luku-

taitoa, oppii te-

kemään ha-

vaintoja asia- ja 

mediateks-

teistä ja tulkit-

semaan niitä 

tarkoituksen-

mukaisia käsit-

teitä käyttäen. 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

  

  

  

  

Oppilas osaa 

poimia teks-

tistä keskeisiä 

sisältöjä apuky-

symysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muuta-

man yksinker-

taiselle tekstila-

jille tyypillisen 

kielellisen tai 

tekstuaalisen 

piirteen.   

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa 

kuvata tavan-

omaisille teksti-

lajeille tyypilli-

siä kielellisiä ja 

tekstuaalisia 

piirteitä. 

Oppilas osaa 

eritellä tekstin 

tarkoitusperiä, 

kohderyhmiä ja 

merkityksiä.  

 

Oppilas osaa 

eritellä tekstila-

jien piirteitä ja 

kuvata niitä 

muutamien 

keskeisten kä-

sitteiden avulla. 

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa 

analysoida 

tekstilajien piir-

teitä tarkoituk-

senmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen ja arvioida 

tekstiä suh-

teessa sen ta-

voitteisiin ja 

tarkoitusperiin. 

T8 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään taito-

aan arvioida 

erilaisista läh-

teistä 

S2 

  

Oppilas oppii 

arvioimaan eri-

laisista läh-

teistä hankki-

maansa tietoa 

ja käyttämään 

Tiedonhankin-

tataidot ja läh-

dekriittisyys 

Oppilas osaa 

etsiä yksittäisiä 

tietoja anne-

tuista lähteistä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää tavan-

omaisia läh-

teitä ja hakea 

tietoa niistä.  

 

Oppilas osaa 

kuvata tiedon-

haun keskeiset 

vaiheet, etsiä 

erilaisia lähteitä 

Oppilas osaa 

toimia tiedon-

haun vaiheiden 

mukaisesti.  

 



hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tar-

koituksenmu-

kaisella tavalla 

sitä tarkoituk-

senmukaisella 

tavalla. 

  

Oppilas osaa ni-

metä muuta-

man lähteiden 

luotettavuu-

teen liittyvän 

piirteen. 

  

Oppilas osaa 

kuvata käyttä-

miensä lähtei-

den luotetta-

vuutta. 

  

ja hakea tietoa 

niistä. 

  

Oppilas osaa 

arvioida erilais-

ten lähteiden 

luotettavuutta 

ja käytettä-

vyyttä. 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia läh-

teitä ja hakea 

niistä tietoa 

tarkoituksen-

mukaisella ta-

valla.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähtei-

den luotetta-

vuuteen ja tie-

don käytettä-

vyyteen liittyviä 

tekijöitä ja pe-

rustella omat 

lähdevalin-

tansa. 

T9 kannustaa 

oppilasta laa-

jentamaan kiin-

nostusta itselle 

uudenlaisia fik-

tiivisiä kirjalli-

suus- ja teksti-

lajityyppejä 

S2 

  

Oppilas tutus-

tuu itselleen 

uudenlaisiin fik-

tiivisiin tekstei-

hin eri muo-

doissaan, moni-

puolistaa luku-, 

kuuntelu- ja 

Fiktiivisten 

tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa 

selostaa yksin-

kertaisen fiktii-

visen tekstin 

juonen ja ni-

metä joitakin 

fiktion keinoja.  

  

Oppilas osaa 

kuvailla fiktiivi-

sen tekstin piir-

teitä ja tehdä 

havaintoja fik-

tion keinoista. 

  

Oppilas osaa 

eritellä fiktiivi-

siä tekstejä eri 

muodoissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

Oppilas osaa 

analysoida fik-

tiivisiä tekstejä 

eri muodois-

saan tarkoituk-

senmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  



kohtaan, moni-

puolistamaan 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja nii-

den jakamisen 

keinoja sekä sy-

ventämään ym-

märrystä fik-

tion keinoista 

katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä 

syventää ym-

märrystään fik-

tion keinoista. 

  

  

  

  

  

keskeisiä käsit-

teitä sekä tun-

nistaa fiktion 

kielen ja ilmai-

sutapojen eri-

tyispiirteitä ja 

kerronnan kei-

noja. 

 

Oppilas osaa 

tulkita fiktiivisiä 

tekstejä ja poh-

tia fiktion mo-

nitulkintai-

suutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 

oppilasta ilmai-

semaan ajatuk-

siaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla moni-

muotoisia teks-

tejä sekä auttaa 

oppilasta tun-

nistamaan 

omia vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoit-

tamalla ja tuot-

tamalla moni-

muotoisia teks-

tejä sekä tun-

nistamaan vah-

vuuksiaan ja 

kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana. 

Monimuotois-

ten tekstien 

tuottaminen ja 

tekstin tuotta-

misen taitojen 

kehittäminen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin 

vahvuutensa 

tai kehittämis-

kohteensa teks-

tin tuottajana. 

Oppilas osaa 

tuottaa erityyp-

pisiä tekstejä 

ohjeiden mu-

kaan.  

 

Oppilas osaa 

kuvata itseään 

tekstien tuotta-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja 

kehittämiskoh-

teitaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa 

eritellä vah-

vuuksiaan ja 

kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen 

sopivia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa 

arvioida vah-

vuuksiaan ja 

kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana ja 

pohtia, miten 



voi taitojaan 

kehittää. 

  

T11 tarjota op-

pilaalle tilai-

suuksia tuottaa 

kertovia, ku-

vaavia, ohjaavia 

ja erityisesti 

pohtivia ja kan-

taa ottavia 

tekstejä, myös 

monimediai-

sissa ympäris-

töissä, ja auttaa 

oppilasta valit-

semaan kuhun-

kin tekstilajiin 

ja tilanteeseen 

sopivia ilmaisu-

tapoja 
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Oppilas oppii 

tuottamaan 

kertovia, ku-

vaavia, ohjaa-

via, pohtivia ja 

kantaa ottavia 

tekstejä, myös 

monimediai-

sissa ympäris-

töissä, ja oppii 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta 

  

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kerto-

via ja kuvaavia 

tekstejä itsel-

leen tutuista ai-

heista. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaa-

via ja yksinker-

taisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää mal-

lien avulla niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

  

  

Oppilas osaa 

tuottaa pohti-

via ja erilaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja 

käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyy-

pillisiä keinoja. 

  

T12 ohjata op-

pilasta vahvis-

tamaan tekstin 

tuottamisen 

prosesseja, 

S3 

  

Oppilas vahvis-

taa tekstin 

tuottamisen 

prosessejaan ja 

tuottaa tekstiä 

Tekstin tuotta-

misen proses-

sien hallinta 

  

  

Oppilas osaa 

ideoida ja tuot-

taa tekstiä mal-

lien tai 

Oppilas osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

sekä yksin että 

ryhmässä.  

Oppilas osaa 

muokata teks-

tin rakenteita ja 

kieliasua 

Oppilas osaa 

muokata moni-

puolisesti ja it-

senäisesti 



tarjota oppi-

laalle tilaisuuk-

sia tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

oppilasta vah-

vistamaan tai-

toa antaa ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta sekä 

arvioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

yhdessä mui-

den kanssa 

sekä vahvistaa 

taitoaan antaa 

ja ottaa vas-

taan palautetta 

sekä arvioida it-

seään tekstin 

tuottajana. 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa 

antaa niukkaa 

tai yksipuolista 

palautetta mui-

den teksteistä 

ja ottaa vas-

taan pa-

lautetta. 

  

 

Oppilas osaa 

antaa pa-

lautetta ja hyö-

dyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti teks-

tien tuottami-

sessa. 

  

  

palautteen 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

antaa rakenta-

vaa palautetta 

ja hyödyntää 

saamaansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

tekstin ilmaisua 

ja rakenteita.  

 

Oppilas osaa 

antaa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta mui-

den teksteistä 

ja soveltaa saa-

maansa pa-

lautetta kehit-

täessään teks-

tin tuottamisen 

taitojaan.  

T13 ohjata op-

pilasta edistä-

mään kirjoitta-

misen sujuvoit-

tamista, vahvis-

tamaan tieto- 

ja viestintätek-

nologian käyt-

tötaitoa teks-

tien tuottami-

sessa, syventä-

mään 
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Oppilas suju-

voittaa ja vah-

vistaa tekstien 

tuottamisen 

taitoaan käsin 

ja tieto- ja vies-

tintäteknolo-

giaa hyödyn-

täen sekä sy-

ventää ymmär-

rystään kirjoit-

tamisesta 

Ymmärrettävän 

tekstin tuotta-

minen ja kirjoi-

tetun kielen 

konventioiden 

hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa yksin-

kertaisen teks-

tin, jonka vies-

tistä saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksin-

kertaisia virke- 

ja lauseraken-

teita sekä pää-

osin virkkeen 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti vä-

littyy pääosin 

helposti.  

 

Oppilas osaa 

jaksottaa teks-

tinsä ja kiinnit-

tää huomiota 

virke- ja lause-

rakenteisiin 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on hel-

posti ymmär-

rettävä ja su-

juva.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää teks-

tinsä ja kappa-

leensa                    

loogisesti ja 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän 

ja havainnolli-

sen tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidos-

teisuuden kei-

noja monipuoli-

sesti, käyttää 

monipuolisia 

lause- ja 



ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä 

sekä vahvista-

maan yleiskie-

len hallintaa 

antamalla tie-

toa kirjoitetun 

kielen konven-

tioista 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

lopetusmerk-

kejä ja isoa al-

kukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

 

Oppilas osaa 

kirjoittaa käsin 

ja tieto- ja vies-

tintäteknolo-

giaa hyödyn-

täen. 

 

sekä noudattaa 

useita kirjoite-

tun yleiskielen 

käytänteitä. 

  

  

  

kiinnittää huo-

miota sananva-

lintoihin sekä 

noudattaa pää-

osin kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä teks-

tejä tuottaes-

saan ja muoka-

tessaan.  

 

Oppilas osaa 

kirjoittaa suju-

vasti käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

virkerakenteita, 

kiinnittää huo-

miota tekstin 

tyyliin sekä 

noudattaa kir-

joitetun yleis-

kielen käytän-

teitä. 

  

T14 harjaan-

nuttaa oppi-

lasta vahvista-

maan tiedon 

hallinnan ja 

käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyt-

töä ja 
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Oppilas vahvis-

taa tiedon hal-

linnan ja käyt-

tämisen taito-

jaan ja moni-

puolistaa läh-

teiden käyttöä 

ja viittaustapo-

jen hallintaa 

sekä 

Tiedon esittä-

minen, hallinta 

sekä eettinen 

viestintä 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, 

kuullun tai näh-

dyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiin-

panoja ja mer-

kitä käyttä-

mänsä lähteet 

mallin mukaan. 

 

Oppilas osaa 

tehdä moni-

puolisia muis-

tiinpanoja ja tii-

vistää hankki-

maansa tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet 

Oppilas osaa 

yhdistellä 

omissa teks-

teissään useista 

lähteistä hank-

kimaansa tie-

toa. 

  

  

  



viittaustapojen 

hallintaa 

omassa teks-

tissä sekä opas-

taa oppilasta 

toimimaan eet-

tisesti verkossa 

yksityisyyttä ja 

tekijänoikeuk-

sia kun9ittaen. 

harjaantuu toi-

mimaan erilai-

sissa ympäris-

töissä yksityi-

syyttä ja teki-

jänoikeuksia 

kun9ittaen. 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Oppilas nou-

dattaa tekijän-

oikeuksia ja tie-

tää, mitä yksi-

tyisyyden suo-

jalla tarkoite-

taan.  

asianmukaisella 

tavalla. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata op-

pilasta syventä-

mään kielitie-

toisuuttaan ja 

kiinnostumaan 

kielen ilmiöistä 

sekä auttaa op-

pilasta tunnis-

tamaan kielen 

rakenteita, eri 

rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ym-

märtämään kie-

lellisten 

S4 Oppilas syven-

tää kielitietoi-

suuttaan ja 

kiinnostuu kie-

len ilmiöistä, 

tunnistaa kie-

len rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ym-

märtää kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

  

Kielitietoisuu-

den kehittymi-

nen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia 

tekstien piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muuta-

mia tavanomai-

sia kirjoitetun 

ja puhutun kie-

len sekä arki- ja 

yleiskielen 

eroja. 

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kie-

len piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvata kielen 

vaihtelua eri 

kielenkäyttöti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

eritellä eri re-

kisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaa-

listen valinto-

jen merkityksiä 

ja vaikutuksia. 

Oppilas osaa 

analysoida 

tekstien, rekis-

terien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

soveltaa tietoa 

kielellisten va-

lintojen vaiku-

tuksista omassa 

viestinnässään. 



valintojen mer-

kityksiä ja seu-

rauksia 

T16 kannustaa 

oppilasta avar-

tamaan kirjalli-

suus- ja kult-

tuurinäkemys-

tään, tutustut-

taa häntä kirjal-

lisuuden histo-

riaan, nykykir-

jallisuuteen ja 

kirjallisuuden 

eri lajeihin, aut-

taa häntä poh-

timaan kirjalli-

suuden ja kult-

tuurin merki-

tystä omassa 

elämässään 

sekä tarjota op-

pilaalle mah-

dollisuuksia 

luku- ja muiden 

kulttuurielä-

mysten 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnä-

kemystään, tu-

tustuu kirjalli-

suuden histori-

aan ja nykykir-

jallisuuteen 

sekä kirjallisuu-

den eri lajeihin. 

  

Kirjallisuuden 

tuntemus ja lu-

kuharrastus 

  

Oppilas osaa ni-

metä kirjalli-

suuden pääla-

jit. 

 

Oppilas on lu-

kenut muuta-

mia kokonaisia 

kaunokirjallisia 

tekstejä, esi-

merkiksi novel-

leja. 

Oppilas osaa 

kuvailla kirjalli-

suuden pääla-

jien tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä päälajeihin 

kuuluvista te-

oksista.  

 

Oppilas on lu-

kenut osan lu-

kuvuosittain 

sovituista teok-

sista.  

Oppilas osaa 

kuvailla kauno-

kirjallisuuden 

monimuotoi-

suutta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kirjalli-

suuden vaiheita 

ja yhdistää 

muutaman te-

oksen ja kirjaili-

jan niihin.  

 

Oppilas on lu-

kenut lukuvuo-

sittain sovitut 

teokset. 

Oppilas osaa 

analysoida kau-

nokirjallisuu-

den monimuo-

toisuutta osana 

kulttuuria.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla kirjalli-

suuden vaiheita 

sekä niiden 

keskeisiä tyyli-

piirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä 

teoksia ja kirjai-

lijoita.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  



hankkimiseen 

ja jakamiseen 

T17 ohjata op-

pilas tutustu-

maan Suomen 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoi-

suuteen, suo-

men kielen 

taustaan ja piir-

teisiin, auttaa 

oppilasta pohti-

maan äidinkie-

len merkitystä 

ja tulemaan tie-

toiseksi omasta 

kielellisestä ja 

kulttuurisesta 

identiteetistään 

sekä innostaa 

oppilasta aktii-

viseksi kulttuu-

ritarjonnan 

käyttäjäksi ja 

tekijäksi 
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Oppilas tutus-

tuu Suomen 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoi-

suuteen, suo-

men kielen 

taustaan ja piir-

teisiin ja pohtii 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin 

merkitystä. 

Kielen merki-

tyksen ja ase-

man hahmotta-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa 

puhuttavia kie-

liä ja jonkin 

suomen suku-

kielen.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin 

suomen kielelle 

tyypillisen piir-

teen ja kertoa 

oman äidinkie-

lensä merkityk-

sestä itselleen. 

  

Oppilas osaa 

kuvailla suo-

men kielen ase-

maa muiden 

kielten jou-

kossa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

suomen kielelle 

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

äidinkielen 

merkitystä yksi-

lölle. 

Oppilas osaa 

kuvailla Suo-

men kielellistä 

ja kulttuurista 

monimuotoi-

suutta.  

 

Oppilas osaa 

eritellä suomen 

kielelle tyypilli-

siä piirteitä ja 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteettei-

hin. 

Oppilas osaa 

pohtia kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen monimuo-

toisuuden mer-

kityksiä yksi-

lölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa 

eritellä suomen 

kielelle tyypilli-

siä piirteitä 

suhteessa mui-

hin kieliin ja 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkityksiä 

identiteettien 

rakentumisen 

kannalta. 

 



Samiska och litteratur 
 

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 

Att kommunicera  

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sig och 

motivera sina 

åsikter genom 

att erbjuda 

mångsidiga 

möjligheter att 

öva kommuni-

kation 

I1 Eleven upp-

muntras att ut-

trycka sig själv 

och sina åsikter 

i olika kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Förmåga att ut-

trycka sig samt 

att uttrycka 

och motivera 

åsikter 

Eleven kan 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i 

vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven kan 

agera målinrik-

tat i grupp och i 

vanliga kom-

munikationssi-

tuationer. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kom-

munikationssi-

tuationer. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per, även i krä-

vande flersprå-

kiga kommuni-

kationssituat-

ioner. 

M2 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sina so-

ciala färdig-

heter genom 

att handleda 

eleven att kom-

municera 

mångsidigt och 

utveckla 

I1 Eleven utveck-

lar mångsidiga 

gruppkommu-

nikationsfärdig-

heter och sin 

förmåga att ge 

och ta emot re-

spons. 

Förmåga att 

kommunicera 

samt att ge och 

ta emot re-

spons 

Eleven kan 

lyssna på andra 

och deltar i dis-

kussionen.  

 

Eleven kan ta 

emot respons. 

Eleven kan ta 

andras syn-

punkter i beak-

tande i sin 

egen kommuni-

kation. 

 

Eleven kan ge 

knapphändig 

Eleven kan föra 

diskussionen 

vidare genom 

sina egna in-

lägg samt på 

ett konstruktivt 

sätt ge och ta 

emot respons. 

Eleven kan 

tolka de andras 

inlägg och de-

ras mål, samt 

anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt si-

tuation.  

 



förmågan att 

ge och ta emot 

respons 

eller ensidig re-

spons. 

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla och 

vidga sina kom-

munikativa fär-

digheter i olika 

muntliga kom-

munikations-

miljöer genom 

att handleda 

till interkultu-

rell dialog och 

kommunikat-

ion med olika 

människor, sär-

skilt på samiska 

I1 Eleven lär sig 

att iaktta sin 

egen kommuni-

kation i olika 

miljöer och 

bredda sin för-

måga att upp-

träda. 

Kommunikativa 

färdigheter, 

förmåga att 

uppträda 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och 

konkret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt. 

 

Eleven kan  

framföra ett 

enkelt, förbe-

rett anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett anfö-

rande samt an-

passa det enligt 

åhörarna.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situ-

ationen lämp-

ligt sätt.  

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett anfö-

rande, också 

om ett krä-

vande ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt 

åhörare och 

ändamål.   

Att tolka texter 

M4 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla både 

förmåga att 

läsa analytiskt 

och kritiskt och 

de kunskaper 

I2 Eleven lär sig 

att läsa analy-

tiskt och kri-

tiskt samt lär 

sig att göra 

iakttagelser om 

texter och 

Förmåga att 

analysera och 

tolka texter. 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt inne-

håll ur en text 

med hjälp av 

stödfrågor.  

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

text och besk-

riva ändamålen 

med den.  

Eleven kan re-

dogöra för tex-

tens syfte, mål-

grupp och be-

tydelse.   

 

Eleven kan 

tolka och re-

flektera över 

textens bety-

delse och 



och färdigheter 

som behövs för 

att läsa, förstå 

och analysera 

texter 

tolka dem med 

hjälp av   ända-

målsenliga be-

grepp. 

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel 

texttyp.  

 

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

texttyper. 

Eleven kan 

analysera ty-

piska drag för 

texttyper och 

beskriva dem 

med hjälp av 

några centrala 

begrepp.  

bedöma tex-

tens inverkan.  

 

Eleven kan 

analysera text-

typer med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp och be-

döma texter i 

relation till de-

ras syfte och 

ändamål.   

M5 handleda 

eleven att 

vidga sin text-

värld, att an-

vända, tolka 

och bedöma 

olika typer av 

skönlitterära 

texter, medie- 

och faktatexter 

och använda 

dem för att 

söka informat-

ion, få upple-

velser och 

I2 Eleven lär sig 

att välja, an-

vända, tolka 

och värdera sa-

miska skönlit-

terära, fakta- 

och medietex-

ter.    

Textkompetens 

vid tolkning av 

texter och för-

måga att söka 

information 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former.  

 

Eleven kan 

nämna en 

egenskap som 

har med källor-

nas tillförlitlig-

het att göra. 

Eleven kan 

välja, använda 

och läsa olika 

texter, men 

håller sig 

främst till be-

kanta textty-

per.  

 

Eleven kan be-

skriva tillförlit-

ligheten hos de 

källor hen an-

vänder. 

Eleven kan 

välja, använda 

och tolka tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper.  

 

Eleven kan be-

döma olika käl-

lors tillförlitlig-

het och an-

vändbarhet. 

Eleven kan 

välja, använda, 

tolka och ut-

värdera också 

texttyper som 

är nya för hen.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

faktorer som 

berör källornas 

tillförlitlighet 

och användbar-

het och 



utveckla sitt 

läsintresse 

motivera sina 

egna val av käl-

lor. 

M6 vägleda 

eleven att ut-

värdera sina 

läsfärdigheter 

och upptäcka 

utvecklingsbe-

hov genom att 

öva lämpliga 

läs- och studie-

strategier 

I2 Eleven utveck-

lar strategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att kunna läsa 

och lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbe-

hov. 

 

 

Förmåga att 

analysera sina 

läsfärdigheter, 

lässtrategier 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtra-

tegi för att för-

stå text. 

 

Eleven kan 

identifiera nå-

gon läsrelate-

rad styrka eller 

något utveckl-

ingsbehov hos 

sig själv.  

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera 

några styrkor 

och utveckl-

ingsbehov.  

 

Eleven kan 

välja lässtrate-

gier som är 

lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan re-

dogöra för sin 

läsfärdighet 

och beskriva 

sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov. 

Eleven kan an-

vända för situa-

tionen ända-

målsenliga läs-

strategier.  

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

läsfärdigheter 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M7 handleda 

eleven att ana-

lysera och tolka 

litteratur och 

att använda 

begrepp som 

behövs för det 

samt göra iakt-

tagelser om 

texter skrivna 

av samer och 

andra 

I2 Eleven bekan-

tar sig med fik-

tiva texter i 

olika former 

som är nya för 

hen själv. Ele-

ven breddar 

sina erfaren-

heter av audio-

visuell, visuella 

och skriven 

text och delar 

Förmåga att 

analysera och 

tolka litteratur 

Eleven kan re-

dogöra för 

handlingen i en 

enkel fiktiv text 

och nämna en-

staka särdrag 

inom fiktionen. 

 

 

 

Eleven kan be-

skriva särdrag 

inom fiktiv text 

och göra iaktta-

gelser om fik-

tiva medel. 

Eleven kan re-

dogöra för fik-

tiva texter i 

olika former.   

 

Eleven kan an-

vända några 

centrala be-

grepp och iden-

tifiera särdrag 

och 

Eleven kan 

analysera fik-

tiva texter i 

olika former 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp.  

 

Eleven kan 

tolka fiktiva 

texter och 



ursprungsfolk 

och tolka dem 

med sig av dem 

samt fördjupar 

sin förståelse 

av fiktion. 

berättartek-

niska grepp 

som är typiska 

för fiktivt språk 

och uttryck. 

reflektera över 

mångtydig-

heten i fiktion.  

 

Att producera texter 

M8 uppmuntra 

eleven att 

framföra och 

motivera sina 

åsikter med 

hjälp av olika 

typer av texter 

i olika kommu-

nikationsmil-

jöer  

I3 Eleven lär sig 

att uttrycka 

sina tankar ge-

nom att skriva 

och producera 

många olika 

slags texter, 

samt identifi-

era sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov som 

textproducent. 

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

 

Eleven kan pro-

ducera enkla 

texter enligt 

modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller nå-

got utveckl-

ingsbehov hos 

sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och 

nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbe-

hov.  

 

Eleven kan pro-

ducera tex-

ter enligt givet 

syfte. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent. 

Eleven kan pro-

ducera text på 

ett kreativt sätt 

enligt situation 

och ändamål. 

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent och 

reflektera över 

hur de kan ut-

vecklas. 

M9 handleda 

eleven att 

vidga sin kun-

skap om olika 

textgenrer ge-

nom att 

I3 Eleven lär sig 

att producera 

berättande, be-

skrivande, in-

struerande, 

diskuterande 

Kunskap om 

textgenrer, för-

måga att pro-

ducera texter 

och ge akt på 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera berät-

tande och be-

skrivande 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och 

enkla ställ-

ningstagande 

texter och kan 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda 

Eleven kan 

självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga 



erbjuda möjlig-

heter att pro-

ducera i syn-

nerhet olika ty-

per av ställ-

ningstagande, 

instruerande 

och diskute-

rande texter 

samt hjälpa 

eleven att iden-

tifiera sina styr-

kor och ut-

vecklingsbehov 

som textprodu-

cent 

och ställnings-

tagande texter, 

också i multi-

mediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som 

är lämpligt för 

textgenren och 

situationen. 

sina färdig-

heter 

texter som är 

enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

med hjälp av 

modeller an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem. 

 

uttryckssätt 

som känne-

tecknar dem. 

 

uttryckssätt 

som känne-

tecknar dem. 

 

M10 stödja ele-

ven att vidare-

utveckla sina 

skrivfärdig-

heter, hjälpa 

eleven att välja 

uttryckssätt en-

ligt textgenren, 

målgruppen 

och samman-

hanget och 

stärka kunskap-

erna i det 

I3 Eleven utveck-

lar sina text-

produktions-

processer. 

Förmåga att 

skriva flytande 

och behärska 

det skrivna 

standardsprå-

ket 

Eleven kan 

samla idéer 

och producera 

enkel text en-

ligt modell eller 

med hjälp av 

stödfrågor.   

Eleven kan 

skriva för hand 

och med hjälp 

av digitala 

verktyg. 

Eleven kan pro-

ducera text och 

fästa uppmärk-

samhet vid me-

nings- och sats-

byggnad. 

Eleven kan pro-

ducera text 

som är smidig 

och lätt att för-

stå. 

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet 

vid ordval samt 

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig 

text.  

 

Eleven kan an-

vända text-

bindningsme-

toder 

mångsidigt.  

 



skrivna stan-

dardspråket 

 följer i huvud-

sak standard-

språkets cen-

trala skrift-

språksnormer i 

sin textpro-

duktion och -

bearbetning.  

 

Eleven kan 

skriva flytande 

för hand och 

med hjälp av 

digitala verk-

tyg. 

Eleven använ-

der mångsidiga 

menings- och 

satsbyggnader 

och fäster upp-

märksamhet 

vid textens ut-

tryckssätt samt 

följer standard-

språkets skrift-

språksnormer.  

 

M11 hjälpa ele-

ven att befästa 

textprodukt-

ions-proces-

serna, att pro-

ducera text till-

sammans med 

andra och att 

stärka för-

mågan att ge 

och ta emot re-

spons, moti-

vera eleven att 

stärka sin 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda in-

formation. Ele-

ven stärker sin 

förmåga att an-

vända källor 

och källhänvis-

ningar på ett 

mångsidigt sätt 

samt övar sig i 

att agera i olika 

miljöer med 

Förmåga att 

behärska text-

produktions-

processerna, 

att söka in-

formation och 

kommunicera 

etiskt korrekt 

Eleven kan 

göra en enkel 

sammanfatt-

ning utifrån det 

eleven hört, 

läst eller sett. 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor 

i sina texter. 

 

Eleven kan 

göra enkla an-

teckningar 

samt källhän-

visningar enligt 

modell. 

 

 

 

 

 

Eleven kan 

göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta 

information 

hen samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan 

kombinera in-

formation från 

flera olika käl-

lor i sina texter. 

 



förmåga att 

söka och be-

döma inform-

ation och an-

vända källor på 

ett mångsidigt 

sätt i egna tex-

ter med re-

spekt för upp-

hovsrätt, in-

tegritet och 

etiska normer 

för kommuni-

kation på inter-

net 

respekt för in-

tegritet och 

upphovsrätt. 

Eleven följer 

upphovsrätts-

liga normer och 

förstår betydel-

sen av person-

lig integritet på 

nätet.  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M12 handleda 

eleven att för-

djupa sin 

språkmedve-

tenhet och 

väcka elevens 

intresse för sa-

miska språkfe-

nomen, hand-

leda eleven att 

känna igen 

olika språkre-

gister, stildrag 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medveten-

het och sitt in-

tresse för 

språkliga feno-

men, känner 

igen språkets 

strukturer, 

olika språkvari-

anter, stildrag 

och nyanser 

och förstår 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Eleven kan 

göra iakttagel-

ser om enkla 

särdrag i text 

och språk. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan 

skriftspråk och 

talspråk eller 

Eleven kan 

göra iakttagel-

ser om särdrag 

i språk och 

text.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

olika situat-

ioner. 

Eleven kan re-

dogöra för 

olika språkvari-

anter och stil-

drag. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

språkliga och 

textuella val.  

Eleven kan 

analysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa inform-

ation om följ-

derna av språk-

liga val i sin 



och nyanser 

samt att förstå 

betydelsen och 

följderna av 

språkliga val 

betydelsen av 

språkliga val 

och följderna 

av dem. 

vardagligt 

språk och stan-

dardspråk. 

 

  egen kommuni-

kation. 

M13 vägleda 

eleven att upp-

fatta samisk-

heten som en 

resurs genom 

den mångsidiga 

samiska kul-

turen och det 

samiska språ-

ket och att bli 

medveten om 

sin egen språk-

liga och kultu-

rella identitet 

och förstå det 

samiska språ-

kets betydelse 

och rötter 

I4 Eleven bekan-

tar sig med 

mångfalden 

inom det sa-

miska språket 

och den sa-

miska kulturen, 

bakgrunden till 

det samiska 

språket och 

dess särdrag 

och reflekterar 

över den språk-

liga och kultu-

rella identite-

tens betydelse. 

Förmåga att 

uppfatta språ-

kets betydelse 

och ställning 

 

Eleven kan 

nämna samiska 

språk och 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för det sa-

miska språket 

eller de sa-

miska språken. 

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets be-

tydelse för hen.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

samiska språ-

ket eller de sa-

miska språken.   

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets bety-

delse för indivi-

den.  

 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom de 

samiska språ-

ken och det sa-

miska språkets 

ställning bland 

andra språk.  

 

Eleven kan re-

dogöra för cen-

trala drag inom 

det samiska 

språket eller de 

samiska språ-

ken.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

kopplingar till 

identiteten. 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för 

individen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det samiska 

språket eller de 

samiska språ-

ken i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål 

som begrepp 

och dess 



 betydelse för 

identitetsbyg-

get.  

M14 upp-

muntra eleven 

att vidga sin lit-

teratur- och 

kultursyn, in-

troducera ele-

ven i litteratu-

rens historia, 

samisk littera-

tur och samiska 

medier samt 

hjälpa eleven 

att reflektera 

kring litteratu-

rens och kul-

turens bety-

delse i det egna 

livet 

I4 Eleven vidgar 

sin litteratur-

syn, bekantar 

sig med littera-

turhistoria, sa-

misk litteratur 

och samiska 

medier. 

Förmåga att ut-

veckla littera-

turkunskap, 

kulturmedve-

tenhet och läs-

intresse 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer. 

 

Eleven har läst 

några skönlitte-

rära verk, till 

exempel novel-

ler.  

Eleven kan be-

skriva särdrag 

som är typiska 

för litterära hu-

vudgenrer och 

nämna några 

centrala verk 

som hör till 

dessa.  

 

Eleven har läst 

en del av de 

verk som man 

kommit över-

ens om läsårs-

vis. 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom skön-

litteraturen 

och nämna lit-

teraturens 

olika skeden 

och koppla 

några centrala 

verk till dem.  

 

Eleven har läst 

de verk som 

man kommit 

överens om 

läsårsvis. 

 

 

Eleven kan 

analysera 

mångfalden 

inom litteratu-

ren som en del 

av kulturen.  

 

Eleven kan be-

skriva litteratu-

rens olika ske-

den samt deras 

centrala stil-

drag och 

nämna centrala 

verk för de 

olika skedena. 

  

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om litte-

ratur.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M15 upp-

muntra eleven 

I5 Eleven lär sig 

att på ett 

Förmåga att 

behärska det 

Eleven kan be-

skriva hur olika 

Eleven kan an-

vända ett 

Eleven kan an-

vända språket 

Eleven kan 

mångsidigt 



att bredda den 

språkkunskap 

som behövs i 

olika läroäm-

nen och att ut-

nyttja sina kun-

skaper i sa-

miska i allt lä-

rande 

ändamålsenligt 

sätt använda 

samiska inom 

olika veten-

skapsområden 

och att utnyttja 

sina kunskaper 

i samiska i allt 

lärande. 

språk som an-

vänds inom 

olika veten-

skapsområden 

vetenskapsom-

råden kräver 

olika språkkun-

skaper.  

enkelt språk för 

några veten-

skapsområden. 

på det sätt som 

kännetecknar 

olika veten-

skapsområden 

och förstår de-

ras samband 

med vardags-

språket. 

använda språ-

ket på det sätt 

som känne-

tecknar olika 

vetenskapsom-

råden och re-

dogöra för det 

språk hen an-

vänder.  

M16 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att lära 

sig på ett vetgi-

rigt, engagerat 

och undersö-

kande sätt på 

samiska och 

andra språk 

I5 Eleven lär sig 

att mångsidigt 

söka samisk in-

formation i 

olika källor 

samt planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 

Förmåga att 

söka informat-

ion samt pla-

nera, struktu-

rera och utvär-

dera sitt arbete 

Eleven kan 

söka informat-

ion i bekanta 

källor samt pla-

nera sitt arbete 

enligt modell. 

Eleven kan 

söka informat-

ion i källor som 

är nya för hen 

samt planera 

sitt arbete som 

medlem i en 

grupp.   

Eleven kan 

söka informat-

ion i olika källor 

samt självstän-

digt planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete.  

Eleven kan 

självständigt 

söka informat-

ion i tillförlitliga 

och mångsidiga 

källor samt ak-

tivt planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 

 

Romani och litteratur 
 

Mål för under-

visningen  

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 



 

 

för undervis-

ningen 

Att kommunicera  

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sig på 

romani och att 

kommunicera i 

flerspråkiga 

och mångkultu-

rella situat-

ioner 

I1 Eleven upp-

muntras att ut-

trycka sig själv 

och sina åsikter 

i olika kommu-

nikations-situ-

ationer. 

Förmåga att 

kommunicera i 

olika situat-

ioner 

 

Eleven kan 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i 

vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer.  

Eleven kan 

agera målinrik-

tat i grupp och i 

vanliga kom-

munikationssi-

tuationer. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kom-

munikationssi-

tuationer. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per, även i krä-

vande flersprå-

kiga kommuni-

kationssituat-

ioner. 

M2 handleda 

eleven att kom-

municera kon-

struktivt, ut-

veckla sin ut-

trycksförmåga 

och sin för-

måga att ge 

och ta emot re-

spons 

I1 Eleven utveck-

lar mångsidiga 

gruppkommu-

nikationsfärdig-

heter och sin 

förmåga att ge 

och ta emot re-

spons. 

Förmåga att 

kommunicera, 

uttrycka sig 

samt ge och ta 

emot respons 

Eleven kan 

lyssna på andra 

och deltar i dis-

kussionen. 

 

Eleven kan ta 

emot respons.  

Eleven kan ta 

andras syn-

punkter i beak-

tande i sin 

egen kommuni-

kation.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig 

eller ensidig re-

spons.  

Eleven kan föra 

diskussionen 

vidare genom 

sina egna in-

lägg samt på 

ett konstruktivt 

sätt ge och ta 

emot respons.  

Eleven kan 

tolka de andras 

inlägg och de-

ras mål, samt 

anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt si-

tuation.  

 

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  



M3 uppmuntra 

eleven att 

bredda sina 

kommunikativa 

färdigheter och 

sin förmåga att 

uppträda i olika 

miljöer och att 

använda det 

romska språket 

med människor 

i olika åldrar 

I1 Eleven lär sig 

att iaktta sin 

egen kommuni-

kation i olika 

miljöer och 

bredda sin för-

måga att upp-

träda.  

Kommunikativa 

färdigheter 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och 

konkret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt, men 

ensidigt.  

 

Eleven kan 

framföra ett 

enkelt, förbe-

rett anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett anfö-

rande samt an-

passa det enligt 

åhörarna.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situ-

ationen lämp-

ligt sätt.  

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett anfö-

rande, också 

om ett krä-

vande ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt 

åhörare och 

ändamål.   

Att tolka texter 

M4 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla förmåga 

att läsa analy-

tiskt och kri-

tiskt samt kun-

skaper och fär-

digheter som 

behövs för att 

läsa, förstå och 

analysera tex-

ter 

I2 Eleven lär sig 

att läsa analy-

tiskt och kri-

tiskt samt lär 

sig att göra 

iakttagelser om 

texter och 

tolka dem med 

hjälp av   ända-

målsenliga be-

grepp. 

Förmåga att 

analysera och 

tolka texter 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt inne-

håll ur en text 

med hjälp av 

stödfrågor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

text och besk-

riva ändamålen 

med den.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

texttyper. 

Eleven kan re-

dogöra för tex-

tens syfte, mål-

grupp och be-

tydelse. 

 

Eleven kan 

analysera ty-

piska drag för 

texttyper och 

beskriva dem 

med hjälp av 

Eleven kan 

tolka och re-

flektera över 

textens bety-

delse och be-

döma textens 

inverkan.  

 

Eleven kan 

analysera text-

typer med 

hjälp av 



någon enkel 

texttyp.  

  

 några centrala 

begrepp.  

ändamålsenliga 

begrepp och 

bedöma texter 

i relation till 

deras syfte och 

ändamål.   

M5 handleda 

eleven att an-

vända, tolka 

och värdera 

olika typer av 

texter för att 

söka informat-

ion, få upple-

velser och ut-

veckla sitt läs-

intresse 

I2 Eleven lär sig 

att välja, an-

vända, tolka 

och värdera 

skönlitterära, 

fakta- och me-

dietexter.    

Förmåga att 

vidga sin text-

värld och söka 

information 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former.  

 

Eleven kan 

nämna en 

egenskap som 

har med källor-

nas tillförlitlig-

het att göra.  

Eleven kan 

välja, använda 

och läsa olika 

texter men hål-

ler sig främst 

till bekanta 

texttyper.  

 

Eleven kan be-

skriva tillförlit-

ligheten hos de 

källor hen an-

vänder. 

Eleven kan 

välja, använda 

och tolka tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper. 

 

Eleven kan be-

döma olika käl-

lors tillförlitlig-

het och an-

vändbarhet.  

Eleven kan 

välja, använda, 

tolka och ut-

värdera också 

nya texttyper.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

faktorer som 

berör källornas 

tillförlitlighet 

och användbar-

het och moti-

vera sina egna 

val av källor.  

M6 vägleda 

eleven att ut-

värdera sin läs-

färdighet och 

upptäcka ut-

vecklingsbehov 

genom att öva 

I2 Eleven utveck-

lar strategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att kunna läsa 

och lär sig att 

Förmåga att 

analysera sin 

läsfärdighet 

och sina läs-

strategier 

 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtra-

tegi för att för-

stå text. 

 

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan 

välja lässtrate-

gier som är 

lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan an-

vända för situ-

ationen ända-

målsenliga läs-

strategier.  

 



lämpliga läs- 

och studiestra-

tegier 

bedöma sina 

utvecklingsbe-

hov. 

 

 

 

 Eleven kan 

identifiera 

någon läsrela-

terad styrka el-

ler något ut-

vecklingsbehov 

hos sig själv.  

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera 

några styrkor 

och utveckl-

ingsbehov.  

 

Eleven kan re-

dogöra för sin 

läsfärdighet 

och beskriva 

sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov. 

Eleven kan ut-

värdera sina 

läsfärdigheter 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

Att producera texter 

M7 uppmuntra 

eleven att 

framföra och 

motivera sina 

åsikter med 

hjälp av olika 

typer av texter 

i olika kommu-

nikationsmil-

jöer   

I3 Eleven lär sig 

att uttrycka 

sina tankar ge-

nom att skriva 

och producera 

många olika 

slags texter 

samt identifi-

era sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov som 

textproducent. 

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

Eleven kan pro-

ducera enkla 

texter enligt 

modell.  

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller nå-

got utveckl-

ingsbehov hos 

sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan  

producera olika 

typer av texter 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och 

nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbe-

hov.  

 

Eleven kan pro-

ducera tex-

ter enligt givet 

syfte. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent. 

Eleven kan pro-

ducera text på 

ett kreativt sätt 

enligt situation 

och ändamål. 

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent och 

reflektera över 

hur de kan ut-

vecklas. 



M8 stödja ele-

ven att bredda 

sin kunskap om 

textgenrer, vi-

dareutveckla 

sina skrivfärdig-

heter samt 

hjälpa eleven 

att identifiera 

sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov som 

textproducent 

I3 Eleven lär sig 

att producera 

berättande, be-

skrivande, in-

struerande, 

diskuterande 

och ställnings-

tagande texter, 

också i multi-

mediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som 

är lämpligt för 

textgenren och 

situationen. 

Kunskap om 

textgenrer, för-

måga att pro-

ducera texter 

och ge akt på 

sina färdig-

heter 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera berät-

tande och be-

skrivande tex-

ter som är 

enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och 

enkla ställ-

ningstagande 

texter och kan 

med hjälp av 

modeller an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem. 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda 

uttryckssätt 

som känne-

tecknar dem. 

Eleven kan 

självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

M9 hjälpa ele-

ven att befästa 

textprodukt-

ionsproces-

serna, att pro-

ducera text till-

sammans med 

andra och att 

stärka för-

mågan att ge 

och ta emot re-

spons, moti-

vera eleven att 

stärka sin 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda in-

formation. Ele-

ven stärker sin 

förmåga att an-

vända källor 

och källhänvis-

ningar på ett 

mångsidigt sätt 

samt öva sig i 

att agera i olika 

miljöer med 

Att behärska 

textprodukt-

ions-proces-

serna, förmåga 

att söka in-

formation och 

kommunicera 

etiskt korrekt 

Eleven kan 

göra en enkel 

sammanfatt-

ning utifrån det 

eleven hört, 

läst eller sett. 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor 

i sina texter.  

Eleven kan 

skriva för hand 

Eleven kan 

göra enkla an-

teckningar 

samt källhän-

visningar enligt 

modell. 

Eleven kan 

göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

samman-

fatta informat-

ion hen samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan 

kombinera in-

formation från 

flera olika käl-

lor i sina texter. 

 



förmåga att 

söka och be-

döma inform-

ation och an-

vända källor på 

ett mångsidigt 

sätt i egna tex-

ter med re-

spekt för upp-

hovsrätt, in-

tegritet och 

etiska normer 

för kommuni-

kation på inter-

net 

respekt för in-

tegritet och 

upphovsrätt. 

och med hjälp 

av digitala 

verktyg.   

  

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

 

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M10 handleda 

eleven att för-

djupa sina kun-

skaper om det 

romska språ-

kets särdrag 

och att förstå 

betydelsen och 

konsekven-

serna av språk-

liga val 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medveten-

het och sitt in-

tresse för 

språkliga feno-

men, känner 

igen språkets 

strukturer, 

olika språkvari-

anter, stildrag 

och nyanser 

och förstår 

Kunskap om 

det romska 

språkets sär-

drag 

Eleven kan 

göra enkla iakt-

tagelser om 

särdrag i text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan 

skriftspråk och 

talspråk eller 

vardagligt 

Eleven kan 

göra iakttagel-

ser om särdrag 

i språk och text 

och skilja mel-

lan olika språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

Eleven kan re-

dogöra för skill-

naden mellan 

olika språkliga 

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

Eleven kan 

analysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa inform-

ation om följ-

derna av språk-

liga val i sin 



betydelsen av 

språkliga val 

och följderna 

av dem. 

språk och stan-

dardspråk. 

olika situat-

ioner. 

 

språkliga och 

textuella val.  

egen kommuni-

kation. 

M11 vägleda 

eleven att bli 

medveten om 

betydelsen av 

språklig och 

kulturell identi-

tet och stödja 

eleven att ut-

veckla sin egen 

språkliga och 

kulturella iden-

titet 

I4 Eleven bekan-

tar sig med 

mångfalden 

inom det 

romska språket 

och den 

romska kul-

turen, bakgrun-

den till det 

romska språket 

och dess sär-

drag och re-

flekterar över 

den kulturella 

identitetens 

betydelse. 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av 

språklig och 

kulturell identi-

tet 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för det 

romska språket 

i Finland.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets be-

tydelse för hen.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

romska språket 

i Finland.  

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets bety-

delse för indivi-

den.  

 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom det 

romska språket 

i Finland och 

dess ställning 

bland andra 

språk.  

 

Eleven kan re-

dogöra för cen-

trala drag inom 

det romska 

språket i Fin-

land.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

kopplingar till 

identiteten. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för 

individen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det romska 

språket i Fin-

land i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan 

nämna romska 

dialekter som 

talas i olika län-

der.  

 



 Eleven kan re-

flektera över 

modersmål 

som begrepp 

och dess bety-

delse för iden-

titetsbygget.  

 

Teckenspråk och litteratur 
 

Mål för under-

visningen 

 

 

 

Innehåll 

 

Mål för lä-

randet som 

härletts ur 

målen för 

undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att klara 

av olika kom-

munikationssi-

tuationer ge-

nom att fram-

föra sina 

I1 Eleven upp-

muntras att ut-

trycka sig själv 

och sina åsikter 

på teckenspråk 

i olika kommu-

nikationssituat-

ioner samt ge 

Förmåga att 

kommunicera i 

olika situat-

ioner 

Eleven kan 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i 

vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer.  

 

Eleven kan 

agera målinrik-

tat i grupp och i 

vanliga kom-

munikationssi-

tuationer.  

 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kom-

munikationssi-

tuationer.  

 

Eleven kan ge 

och ta emot 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per, även i krä-

vande flersprå-

kiga kommuni-

kations-    situ-

ationer.  

 



åsikter och ge-

nom att ta i be-

aktande andras 

åsikter samt 

förmåga att ge 

och få respons, 

lära eleven att 

ta ansvar i olika 

språksituat-

ioner och att 

identifiera vär-

deringar och 

attityder som 

förmedlas ge-

nom språket 

och ta emot re-

spons.  

Eleven kan ta 

emot respons.  

Eleven kan ge 

knapp eller en-

sidig respons. 

respons på ett 

konstruktivt 

sätt.  

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett 

för situationen 

ändamålsenligt 

sätt.  

M2 erbjuda 

eleven möjlig-

heter att analy-

sera, ta ställ-

ning och upp-

mana samt 

uppmuntra ele-

ven att för-

djupa sin för-

ståelse för sin 

roll i kommuni-

kationen och 

att uttrycka sig, 

I1 Eleven lär sig 

att iaktta sin 

egen kommuni-

kation i olika 

miljöer och 

bredda sin för-

måga att upp-

träda. 

Förmåga att 

använda olika 

kommunikat-

ionssätt och 

kommunicera 

 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anfö-

rande om ett 

för hen be-

kant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt.   

 

Eleven kan 

framföra ett 

enkelt, förbe-

rett anfö-

rande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

 

Eleven kan 

framföra ett 

förberett an-

förande samt 

anpassa det 

enligt motta-

garna.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situ-

ationen lämp-

ligt sätt.  

Eleven kan 

framföra ett 

förberett anfö-

rande, också 

om ett krä-

vande ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt 



delta och på-

verka, även 

med hjälp av 

olika hjälpme-

del 

 mottagare och 

ändamål.   

Att tolka texter 

 

M3 uppmuntra 

eleven att 

iaktta, analy-

sera, tolka och 

vara kritisk till 

olika typer av 

framföranden 

och föredrag 

och hjälpa ele-

ven att upp-

täcka hur hens 

tolkningsför-

måga behöver 

utvecklas 

I2 Eleven lär sig 

att läsa analy-

tiskt och kri-

tiskt samt lär 

sig att göra 

iakttagelser om 

olika former av 

teckenspråkiga 

texter och an-

föranden och 

tolka dem med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp. 

Tolkningsför-

måga och ut-

värdering av 

den 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt inne-

håll ur tecken-

språkiga texter 

och anföran-

den med hjälp 

av stödfrågor. 

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

teckenspråkig 

text eller ett 

anförande och 

beskriva ända-

målen med 

den. 

Eleven kan re-

dogöra för 

syfte, målgrupp 

och betydelse i 

en teckensprå-

kig text eller 

ett tecknat an-

förande.  

Eleven kan 

tolka och re-

flektera över 

betydelse och 

bedöma vilken 

inverkan en 

teckenspråkig 

text eller ett 

anförande har.  

M4 uppmuntra 

eleven att utö-

ver berättande, 

beskrivande 

och ställnings-

tagande texter 

också arbeta 

I2 Eleven lär sig 

att välja, an-

vända, tolka 

och värdera 

teckenspråkiga 

skönlitterära, 

Förmåga att ar-

beta med olika 

texter och dela 

med sig av 

textupplevelser 

 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

Eleven kan 

välja, använda 

och läsa olika 

texter men hål-

ler sig främst 

till bekanta 

texttyper. 

Eleven kan 

välja, använda 

och tolka tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper.   

Eleven kan 

välja, använda, 

tolka och ut-

värdera också 

nya texttyper. 



med instrue-

rande och dis-

kuterande tex-

ter, att disku-

tera om dem 

och dela sina 

erfarenheter i 

kommunikat-

ionsmiljöer på 

olika sätt 

fakta- och me-

dietexter.   

Att producera texter 

 

M5 handleda 

eleven att an-

vända ett av de 

mest använda 

teckenspråkens 

skriftsystem 

I3 Eleven lär sig 

att uttrycka 

sina tankar ge-

nom att skriva 

och producera 

många olika 

slags texter 

samt identifi-

era sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov som 

textproducent. 

Kunskap om 

teckenspråkets 

skriftsystem 

Eleven kan 

med tecken-

språkets skrift-

system produ-

cera enkla tex-

ter enligt mo-

dell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller nå-

got utveckl-

ingsbehov hos 

sig själv som 

textproducent. 

 

Eleven kan 

med tecken-

språkets 

skriftsystem 

producera 

olika typer av 

texter enligt 

instruktioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textpro-

ducent och 

nämna några 

styrkor eller 

Eleven kan 

producera 

texter enligt 

givet syfte och 

där hen an-

vänder teck-

enspråkets 

skriftsystem. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som text-

producent. 

Eleven kan 

producera 

text på ett 

kreativt sätt 

enligt situat-

ion och ända-

mål och enligt 

teckensprå-

kets skriftsy-

stem. 

 

Eleven kan ut-

värdera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som 



 utvecklingsbe-

hov.  

 

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M6 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sig 

mångsidigare 

och att för-

djupa sin kun-

skap om teck-

enspråkets 

strukturer, vad 

ett tecken be-

står av och hur 

det uttrycks 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

uttrycka sig på 

teckenspråk 

och stärker 

sina textpro-

duktionspro-

cesser. 

 

Förmåga att ut-

trycka sig på 

teckenspråk 

Eleven kan pla-

nera och pro-

ducera enkla 

texter med 

hjälp av modell 

eller stödfrå-

gor. 

 

 

Eleven kan pro-

ducera text och 

fästa uppmärk-

samhet vid 

enkla struktu-

rella drag inom 

teckenspråket. 

 

Eleven kan 

producera 

text som är 

smidig och lätt 

att förstå. 

 

Eleven känner 

till tecken-

språkets all-

männa struk-

turella drag, 

hur tecken 

produceras 

samt följer i 

huvudsak cen-

trala konvent-

ioner inom 

teckensprå-

kets skriftsy-

stem när hen 

producerar 

och bearbetar 

texter.   

 

Eleven kan 

producera en 

sammanhäng-

ande och 

åskådlig text.  

 

Eleven kan 

mångsidigt 

använda teck-

enspråkets 

olika uttrycks-

sätt.  

 

Eleven kan 

mångsidigt 

använda olika 

grepp i anslut-

ning till teck-

enspråkets 

satser och 

fästa upp-

märksamhet 

vid textens 

stil.  



M7 uppmuntra 

eleven att be-

fästa proces-

serna för själv-

ständig eller 

gemensam 

produktion av 

olika slags tex-

ter i olika kom-

munikations-

miljöer, bredda 

användningen 

av källor samt 

respektera 

upphovsrätt 

och etisk kom-

munikation 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda in-

formation. Ele-

ven stärker sin 

förmåga att an-

vända källor 

och källhänvis-

ningar på ett 

mångsidigt sätt 

samt övar sig 

att agera i olika 

miljöer med re-

spekt för in-

tegritet och 

upphovsrätt. 

Förmåga att 

producera tex-

ter och be-

härska textpro-

cessen, etisk 

kommunikat-

ion 

Eleven kan 

göra en enkel 

sammanfatt-

ning utifrån 

det eleven 

sett. 

Eleven kan 

mekaniskt och 

på ett enkelt 

sätt använda 

källor i sina 

texter. 

  

Eleven kan 

göra enkla an-

teckningar 

samt källhän-

visningar enligt 

modell. 

Eleven kan 

göra 

mångsidiga 

anteckningar 

och samman-

fatta inform-

ation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvi-

sar till källor 

på ett korrekt 

sätt.  

 

Eleven kan 

kombinera in-

formation från 

flera olika käl-

lor i sina tex-

ter. 

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin 

språkliga med-

vetenhet och 

att känna igen 

olika språkre-

gister, stildrag 

och nyanser 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medve-

tenhet och 

sitt intresse för 

språkliga feno-

men, känner 

igen språkets 

strukturer, 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan 

göra iakttagel-

ser om enkla 

särdrag i text 

och språk. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga 

Eleven kan 

göra iakttagel-

ser om sär-

drag i text och 

språk.  

 

Eleven kan be-

skriva språk-

liga 

Eleven kan re-

dogöra för 

särdrag i olika 

språkliga vari-

anter och stil-

drag.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

Eleven kan 

analysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa inform-

ation om 



och att förstå 

betydelsen av 

språkliga val 

och följderna 

av dem 

olika språkvari-

anter, stildrag 

och nyanser 

och förstår be-

tydelsen av 

språkliga val 

och följderna 

av dem. 

skillnader mel-

lan tecken-

språk och var-

dagligt och 

standard-

språk. 

 

variationer i 

olika situat-

ioner. 

 

betydelsen 

och följderna 

av språkliga 

och textuella 

val.  

 

följderna av 

språkliga val i 

sin egen kom-

munikation. 

M9 handleda 

eleven att lära 

känna det fin-

landssvenska 

teckenspråkets 

kulturella och 

språkliga 

mångfald, 

hjälpa eleven 

att se språket 

som en resurs, 

att reflektera 

över tecken-

språkets bety-

delse och ställ-

ning och att 

förstå dess 

historia samt 

stödja eleven 

att utveckla en 

I4 Eleven bekan-

tar sig med 

teckenspråkets 

och kulturens 

mångfald, teck-

enspråkets och 

de dövas kultu-

rella historia 

och nuläge 

samt reflekte-

rar över den 

språkliga och 

kulturella iden-

titetens bety-

delse.  

Förmåga att 

uppfatta teck-

enspråkets be-

tydelse och 

ställning 

 

Eleven kan 

nämna de 

teckenspråk 

som används i  

Finland.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är 

typiskt för 

teckensprå-

ket.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets 

betydelse för 

hen.  

 

 

Eleven kan 

nämna cen-

trala drag som 

är typiska för 

teckensprå-

ket.  

 

Eleven kan be-

skriva mo-

dersmålets 

betydelse för 

individen.  

 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom teck-

enspråket och 

deras ställning 

bland andra 

språk. 

 

Eleven kan re-

dogöra för 

centrala drag 

inom tecken-

språket och 

beskriva skill-

naden mellan 

talat och teck-

nat språk.   

 

Eleven kan re-

flektera över 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för 

individen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för 

drag som är 

typiska för 

teckenspråket 

i relation till 

andra språk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål 



teckenspråkig 

och kulturell 

identitet 

 modersmålets 

kopplingar till 

identiteten. 

som begrepp 

och dess bety-

delse för iden-

titetsbygget.  

M10 upp-

muntra eleven 

att vidga sin 

kultursyn, att 

bekanta sig 

med olika kul-

turformer och -

institutioner 

samt hjälpa 

eleven att re-

flektera över 

språkets och 

kulturens bety-

delse både i sitt 

eget liv och i 

samhället 

I4 Eleven vidgar 

sin kultursyn 

genom att be-

kanta sig med 

olika kulturfor-

mer och -in-

stitutioner. 

Eleven introdu-

ceras till den 

teckenspråkiga 

kulturen och 

teckenspråkets 

olika användar-

grupper och 

olika kommuni-

kationsme-

toder. 

Kännedom om 

kultur och olika 

kulturformer 

Eleven kan sär-

skilja olika kul-

turformer från 

varandra och 

känner till nå-

gon kulturin-

stitution.  

 

Eleven kan 

nämna någon 

av teckensprå-

kets användar-

grupper.  

Eleven kan be-

skriva hur olika 

kulturformer 

kopplas ihop 

med olika kul-

turinstitut-

ioner.  

 

Eleven kan 

nämna tecken-

språkets olika 

användargrup-

per.  

 

Eleven kan be-

skriva kul-

turens mång-

fald och känner 

till de viktigaste 

kulturinstitut-

ionerna.   

 

Eleven kan be-

skriva tecken-

språkets olika 

användargrup-

per och olika 

kommunikat-

ionsmetoder.  

Eleven kan 

analysera kul-

turens mång-

fald i samhället 

och i det egna 

livet.  

 

Eleven kan 

analysera teck-

enspråkets 

olika användar-

grupper och 

deras situation 

i samhället.   

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 ge eleven 

möjlighet att 

stärka sin för-

måga att an-

vända 

I5 Eleven lär sig 

att beställa 

tolkning och 

agera tillsam-

mans med en 

Förmåga att 

använda tolk 

Eleven kan an-

vända tolk-

tjänster under 

handledning.  

 

Eleven kan an-

vända tolk-

tjänster och 

känner till 

Eleven kan be-

ställa en tolk 

självständigt 

och agera med 

Eleven kan 

tolkningens 

principer och 

praxis och kan 

ta hänsyn till 



tolktjänster 

och samarbeta 

med en tecken-

språkstolk i stu-

dierna eller för 

att uträtta olika 

ärenden och 

besöka kulture-

venemang 

tolk i olika situ-

ationer.  

 

enkel tolk-

ningspraxis.  

 

tolken i vanliga 

situationer. 

 

 

dem i sitt eget 

agerande.  

 

M12 handleda 

eleven att ut-

öka sin text-

värld med tex-

ter som ankny-

ter till fortsatta 

studier och 

samhället samt 

utveckla sin 

språkfärdighet 

inom olika kun-

skapsområden 

I5 Eleven lär sig 

att mångsidigt 

söka tecken-

språkig inform-

ation i olika 

källor, planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete själv-

ständigt och i 

grupp. Eleven 

lär sig att an-

vända en teck-

enspråkig ord-

bok, bekantar 

sig med ut-

vecklingen hos 

de teckensprå-

kiga och vidgar 

Förmåga att se 

hur textvärlden 

vidgas, språk-

färdighet inom 

olika kunskaps-

områden 

Eleven kan 

söka informat-

ion i bekanta 

källor och pla-

nera sitt arbete 

enligt modell.  

 

Eleven kan 

söka informat-

ion i källor som 

är nya för hen 

samt planera 

sitt arbete som 

medlem i en 

grupp.   

Eleven kan 

söka informat-

ion i olika källor 

samt självstän-

digt planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete. 

Eleven kan 

självständigt 

söka informat-

ion i tillförlitliga 

och mångsidiga 

källor samt ak-

tivt planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 



sin kunskap om 

sitt tecken-

språksregister 

inom olika ve-

tenskapsområ-

den.  

 

Svenska som andraspråk och litteratur 
 

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 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sina fär-

digheter att 

handla målin-

riktat, etiskt 

och konstruk-

tivt i kommuni-

kationssituat-

ioner i skolan 

och i samhället 

I1 Eleven utveck-

lar sina färdig-

heter att 

handla målin-

riktat, etiskt 

och konstruk-

tivt i kommuni-

kationssituat-

ioner i skolan 

och i samhället.  

Att utveckla 

kommunikativa 

färdigheter  

Eleven deltar i 

förutsebara 

kommunikat-

ionssituationer 

genom att 

lyssna aktivt. 

Eleven deltar 

muntligt och på 

ett konstruktivt 

sätt i kommu-

nikationssituat-

ioner i skolan. 

Eleven främjar 

med sitt age-

rande en 

lyckad kommu-

nikationssituat-

ion. 

Eleven tar ini-

tiativ i olika 

kommunikat-

ionssituationer 

och anpassar 

sitt tal enligt si-

tuationen. 



M2 handleda 

eleven att för-

djupa för-

mågan att för-

stå formellt tal, 

den muntliga 

kommunikat-

ionen i under-

visningen och 

talade medie-

texter 

I1 Eleven fördju-

par sin förmåga 

att förstå for-

mellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade me-

dietexter. 

Förmåga att 

förstå i 

kommunikat-

ionssituationer 

Eleven förstår 

talade texter 

på vardagligt 

språk som 

åskådliggörs 

tydligt. 

Eleven förstår 

talade texter 

på vardagligt 

språk och tar 

reda på deras 

betydelse till-

sammans med 

de andra. 

Eleven förstår 

huvuddragen i 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och i talade 

medietexter 

som behandlar 

teman som är 

bekanta för 

eleven.   

Eleven urskiljer 

den väsentliga 

informationen i 

den muntliga 

kommunikat-

ionen i under-

visningen och i 

talade medie-

texter samt ut-

värderar vad 

hen har hört. 

 

Eleven kan ta 

emot informat-

ion i formella 

talsituationer. 

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i 

olika situat-

ioner och med 

hjälp av olika 

uttryckssätt  

I1 Eleven utveck-

lar sin förmåga 

att uppträda 

och uttrycka sig 

målmedvetet i 

olika situat-

ioner och med 

hjälp av olika 

uttryckssätt. 

Förmåga att 

uppträda 

Eleven ut-

trycker sig själv 

i olika vardag-

liga situationer 

eller berättar 

om något 

ämne som in-

tresserar hen 

på det sätt som 

hens språkkun-

skaper ger möj-

lighet till. 

Eleven förbere-

der och håller 

ett anförande 

eller en munt-

lig presentation 

om ett tema 

som ligger nära 

hen själv.  

 

Eleven ut-

trycker sig för-

ståeligt.  

Eleven förbere-

der och håller 

en tydlig pre-

sentation om 

ett tema som 

förutsätter att 

hen söker in-

formation. 

 

Eleven ut-

trycker sig på 

ett för 

Eleven förbere-

der och håller 

en samman-

hängande och 

till sitt innehåll 

mångsidig och 

åskådlig pre-

sentation.  

 

Eleven ut-

trycker sig mål-

medvetet och 



 

Eleven kom-

pletterar sin 

språkfärdighet 

med andra ut-

tryckssätt. 

situationen 

lämpligt sätt.  

ändamålsen-

ligt.  

Att tolka texter 

 

M4 handleda 

eleven att an-

vända sin kun-

skap om text-

genrer för att 

tolka texter, 

vidga elevens 

ord- och be-

greppsförråd 

och använda 

lässtrategier ef-

fektivt samt ut-

veckla sin för-

måga att dra 

slutsatser om 

en texts bety-

delser utgå-

ende från tex-

ten, orden och 

I2 Eleven använ-

der sin kunskap 

om textgenrer 

för att tolka ta-

lade, skrivna 

och multimedi-

ala texter, ut-

vidgar sitt ord- 

och begrepps-

förråd, använ-

der effektivt 

lässtrategier 

och strategier 

för att förstå 

text och drar 

slutsatser om 

en texts bety-

delser utgå-

ende från tex-

ten, orden och 

Förmåga att 

använda kun-

skaper om text-

genrer i tolk-

ningen av ta-

lade, skrivna 

och multimedi-

ala texter 

Eleven förstår 

varför texter 

skiljer sig från 

varandra.  

 

Eleven känner 

igen några sär-

drag för de 

vanligaste text-

genrerna.  

 

Eleven förstår 

bristfälligt in-

nehållet i en 

text.  

Eleven känner 

igen de vanlig-

aste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

texter som be-

handlar ämnes-

områden som 

är bekanta för 

hen och kan 

uppfatta texten 

som helhet.  

 

Eleven tar reda 

på nyckelord 

för att förstå 

huvudtanken i 

texten.  

 

Eleven identifi-

erar strukturen 

och de språk-

liga särdragen i 

olika textgen-

rer.  

 

Eleven utvidgar 

aktivt sitt ord- 

och begrepps-

förråd genom 

att läsa olika 

slags texter. 

 

Eleven använ-

der ändamåls-

enliga strate-

gier för att 

tolka texter.  

Eleven särskil-

jer mellan 

strukturen och 

de språkliga 

särdragen i 

olika textgen-

rer med hjälp 

av ändamåls-

enliga begrepp.  

 

Eleven utveck-

lar sitt ord- och 

begreppsförråd 

så att det är 

tillräckligt för 

att hen själv-

ständigt kan 

tolka och ut-

värdera texter. 



de språkliga 

strukturerna 

de språkliga 

strukturerna. 

Eleven använ-

der texter för 

att utvidga sitt 

ord- och be-

greppsförråd. 

M5 handleda 

eleven att tolka 

texter kritiskt 

både självstän-

digt och i grupp 

I2 Eleven övar sig 

på att kritiskt 

tolka talade, 

skrivna och 

multimediala 

texter både 

självständigt 

och i grupp. 

Förmåga att 

tolka talade, 

skrivna och 

multimediala 

texter 

Eleven läser 

och förstår 

enkla texter 

med ett kon-

kret språk och i 

för eleven be-

kanta situat-

ioner.  

Eleven ställer 

frågor och ut-

trycker åsikter 

utifrån tex-

terna tillsam-

mans med 

andra och själv-

ständigt. 

Eleven läser 

och förstår tex-

ter, även ab-

strakta sådana, 

som är lämp-

liga för hens ål-

der.  

 

Eleven drar 

slutsatser om 

texterna och 

framför moti-

verade åsikter 

om textens in-

nehåll. 

Eleven använ-

der sin förmåga 

att tolka texter 

som en resurs 

för lärandet.  

 

Eleven utvärde-

rar texter och 

drar slutsatser 

om och ställer 

kritiska frågor 

utifrån texten.  

 

Eleven förstår 

att andra tex-

ter inverkar på 

textens tolk-

ning.  

Eleven utvärde-

rar texternas 

sätt att på-

verka.  

Eleven iakttar 

sådana bety-

delser i tex-

terna som inte 

är direkt utta-

lade, såsom 

textens tanke-

gång, attityder 

och syn-

punkter.  

 

Eleven tolkar 

hur andra tex-

ter inverkar på 

textens bety-

delse. 

Att producera texter 

 



M6 handleda 

eleven att 

stärka för-

mågan att pla-

nera, produ-

cera och bear-

beta texter 

självständigt 

och tillsam-

mans med 

andra samt att 

kunna använda 

olika textgen-

rer som källor 

och modeller 

för de egna 

texterna 

I3 Eleven plane-

rar, producerar 

och bearbetar 

texter. Eleven 

använder be-

rättande, be-

skrivande och 

ställningsta-

gande texter 

som modeller 

och källor för 

de egna tex-

terna.  

Förmåga att 

tillämpa kun-

skap om text-

genrer i pro-

duktionen av 

texter 

 

Eleven produ-

cerar texter 

som till sin 

struktur, sitt 

språk och sitt 

innehåll är 

enkla och kon-

kreta och som 

berör ett ämne 

som är bekant 

för hen. 

Eleven planerar 

och producerar 

med hjälp av 

modeller texter 

om olika äm-

nesområden, 

både självstän-

digt och till-

sammans med 

andra.  

 

Eleven tar 

emot respons 

på sina texter.  

 

Eleven produ-

cerar texter där 

man känner 

igen textgen-

rerna men där 

textgenrernas 

typiska särdrag 

används brist-

fälligt.  

Eleven plane-

rar, producerar 

och bearbetar 

texter där hen 

använder sär-

dragen för 

olika textgen-

rer på ett ända-

målsenligt sätt.  

Eleven produ-

cerar självstän-

digt texter där 

särdragen för 

olika textgen-

rer används på 

ett mångsidigt 

sätt.  

 

Eleven använ-

der också 

andra texter 

som källor för 

de egna tex-

terna. 

M7 hjälpa ele-

ven att befästa 

kunskaperna 

om normerna 

I3 Eleven följer 

normerna för 

standardskrift-

språket i sina 

Förmåga att 

behärska skrift-

språket 

Eleven produ-

cerar texter om 

ämnesområ-

den som är 

Eleven produ-

cerar texter 

som är förståe-

liga trots 

Eleven produ-

cerar kohe-

renta texter 

och använder 

Eleven produ-

cerar texter 

som innehålls-

mässigt och 



för standard-

skriftspråket 

samt behärsk-

ningen av det 

ordförråd och 

de strukturer 

som behövs för 

olika textgen-

rer   

texter och an-

vänder de ord-

förråd och 

språkliga struk-

turer som är 

karakteristiska 

för olika text-

genrer.  

Eleven utveck-

lar smidighet 

och mångsidig-

het i sin text-

produktion 

samt skriver för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg.  

bekanta för 

hen själv. Tex-

ten kan vara 

icke-koherent, 

något svårläst 

och skriven 

med ett väldigt 

begränsat ord-

förråd.  

 

Eleven kan 

skriva för hand 

och med hjälp 

av digitala 

verktyg. 

språkliga bris-

ter. Ordförrå-

det kan fortfa-

rande vara be-

gränsat.  

 

Elevens an-

vändning av 

skriftspråksnor-

mer är osäkert.   

ändamålsenliga 

ord och struk-

turer i dem. 

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna tämli-

gen väl.  

 

Eleven kan 

skriva flytande 

för hand och 

med hjälp av 

digitala verk-

tyg.  

språkligt är 

mångsidiga.  

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna väl. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin 

språkliga med-

vetenhet och 

intressera sig 

för språkliga fe-

nomen, hjälpa 

eleven att 

I4 Eleven blir in-

tresserad av 

språkliga feno-

men. Eleven 

känner igen 

språkliga struk-

turer och an-

vänder formellt 

och informellt 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Eleven obser-

verar att språk-

bruket varierar 

i olika situat-

ioner. 

 

Eleven identifi-

erar skillna-

derna mellan 

Eleven reflek-

terar över tex-

tens språkliga 

och textuella 

drag och deras 

betydelser till-

sammans med 

andra.  

 

Eleven uppfat-

tar och skiljer 

mellan språk-

liga och textu-

ella drag i tex-

ter och deras 

betydelser med 

hjälp av 

Eleven drar 

slutsatser om 

texters språk-

liga och textu-

ella särdrag.  

 

Eleven utnytt-

jar formellt och 

informellt 



känna igen 

språkliga struk-

turer, olika re-

gister, stildrag 

och nyanser 

och förstå be-

tydelser och 

följder av olika 

språkliga val 

språk som en 

resurs för språ-

kanvändningen 

samt använder 

språkliga stil-

drag och nyan-

ser. Eleven för-

står betydelser 

och följder av 

olika språkliga 

val. 

skrivet och ta-

lat språk. 

 

Eleven uppfat-

tar gränserna 

mellan satser 

och känner 

igen verbet i 

centrum av sat-

sen. 

Eleven känner 

igen formellt 

och informellt 

språkbruk och 

skillnaderna 

mellan olika 

språkliga stilar.  

 

Eleven kan dela 

in satsen i sats-

konstruktion-

ens olika delar. 

ändamålsenliga 

begrepp.  

 

Eleven förstår 

formellt och in-

formellt språk-

bruk och effek-

terna av olika 

språkliga stilar.  

 

Eleven förstår 

betydelser och 

följder av olika 

språkliga val. 

språk i sitt 

språkbruk.  

 

Eleven förstår 

vilken inverkan 

språkliga val 

har för hur be-

tydelsen byggs 

upp i en text.   

 

M9 inspirera 

eleven att be-

kanta sig med 

olika litteratur-

genrer, den 

svenska och i 

synnerhet den 

finlands-

svenska littera-

turen, dess 

historia och 

kopplingar till 

världslitteratu-

ren samt att 

I4 Eleven läser 

och tolkar 

svenskspråkig 

litteratur, i syn-

nerhet modern 

finlandssvensk 

litteratur. Ele-

ven bekantar 

sig med den 

finlands-

svenska littera-

turens viktig-

aste skeden 

och deras 

Förmåga att 

analysera och 

tolka skönlitte-

ratur 

Eleven läser 

korta och lätt-

förståeliga 

svenskspråkiga 

skönlitterära 

texter. Eleven 

skiljer mellan 

fiktiva texter 

och andra tex-

ter.  

 

Eleven förstår 

att olika texter 

har skrivits vid 

Eleven läser 

svenskspråkiga, 

även finlands-

svenska, skön-

litterära texter 

och diskuterar 

sina läsupple-

velser med de 

andra.   

 

Eleven känner 

till några litte-

raturgenrer 

och kan 

Eleven läser 

och kan analy-

sera en skönlit-

terär text.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

verk i den fin-

landssvenska 

litteraturen. 

 

Eleven kan sär-

skilja litteratur-

genrernas 

Eleven läser 

mångsidig 

svenskspråkig 

litteratur och 

analyserar och 

tolkar det hen 

läst genom att 

diskutera och 

skriva om sina 

upplevelser.  

 

Eleven känner 

till den fin-

landssvenska 



handleda ele-

ven att känna 

till hur olika 

texter förhåller 

sig till varandra   

kopplingar till 

världslitteratu-

ren. Eleven för-

står hur littera-

turgenren och 

andra texter 

påverkat ett 

verk.  

olika tidpunk-

ter.  

 

Eleven identifi-

erar med hjälp 

av modeller 

kopplingar mel-

lan texter. 

identifiera till 

vilken genre en 

text hör.  

särdrag i texter 

som hen läser.  

litteraturen 

och dess för-

hållande till 

världslitteratu-

ren.  

M10 hjälpa ele-

ven att vidga 

sin kulturupp-

fattning och att 

redogöra för 

flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald i sko-

lan och i sam-

hället samt att 

se kulturella 

likheter och 

kulturbunden-

heter i och 

mellan olika fö-

reteelser 

I4 Eleven förstår 

betydelsen av 

språklig och 

kulturell mång-

fald i skolan 

och i samhället. 

Eleven ser skill-

nader och lik-

heter mellan 

kulturer samt 

kulturbunden-

heter i och 

mellan olika fö-

reteelser.  

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

medvetenhet  

Eleven känner 

till att det före-

kommer fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald i alla sam-

hällen.  

 

Eleven kan 

identifiera och 

kan beskriva 

kulturella och 

kulturbundna 

företeelser i sin 

närmaste om-

givning.  

Eleven identifi-

erar flersprå-

kighet och kul-

turell mångfald 

på individnivå 

och i den nära 

omgivningen.  

 

Eleven breddar 

sina kulturella 

erfarenheter 

och kan berätta 

om dem.  

Eleven redogör 

för vad fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald innebär i 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för sina 

kulturella erfa-

renheter.  

 

Eleven obser-

verar att kul-

turen samt in-

dividers verk-

samhet och 

olika gruppbild-

ningar påver-

kar varandra. 

Eleven framför 

synpunkter på 

vad flerspråkig-

het och kultu-

rell mångfald 

betyder för hen 

själv och för 

samhället.  

 

Eleven deltar 

aktivt i att 

skapa gemen-

samma kultu-

rella upplevel-

ser.  



Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 handleda 

eleven att be-

fästa en positiv 

uppfattning om 

sig själv och sitt 

sätt att kom-

municera, läsa, 

producera tex-

ter och lära sig 

språk, hand-

leda eleven att 

iaktta och jäm-

föra olika inlär-

ningsstilar och 

sätt att lära sig 

samt att lära 

sig av andra 

I5 Eleven stärker 

en positiv upp-

fattning om sig 

själv och sitt 

sätt att lära sig 

och använda 

språk. Eleven 

jämför och an-

vänder olika 

sätt att lära sig 

både självstän-

digt och i 

grupp. 

Förmåga att ut-

veckla sitt eget 

sätt att lära sig 

språk 

 

 

Eleven gör iakt-

tagelser om 

hur hen lär sig 

språk och sina 

egna sätt att 

lära sig. 

Eleven identifi-

erar sina styr-

kor och ut-

vecklingsområ-

den när det 

gäller hens sätt 

att lära sig och 

använda språk 

samt ställer 

upp mål för sitt 

eget lärande. 

Eleven utveck-

lar sina färdig-

heter att lära 

sig språk och 

använder 

mångsidigt sin 

omgivning som 

en resurs för 

att lära sig 

språk.  

 

Eleven ställer 

upp utma-

nande mål för 

sitt eget lä-

rande och 

främjar det ge-

mensamma lä-

randet. 

M12 handleda 

eleven att 

lägga märke till 

hur språket an-

vänds inom 

olika veten-

skapsområden 

I5 Elevens språk-

kunskap ut-

vecklas från ett 

vardagligt 

språk mot språ-

ket som an-

vänds inom 

olika veten-

skapsområden. 

Förmåga att ut-

veckla ett ab-

strakt språk 

Eleven behand-

lar teman som 

berör olika ve-

tenskapsområ-

den på ett var-

dagligt språk. 

Eleven förstår 

med stöd av en 

stark kontext 

språk som är 

rätt så kognitivt 

krävande och 

lämpligt med 

hänsyn till ele-

vens ålder. 

Eleven förstår 

kognitivt krä-

vande språk 

som är lämpligt 

med hänsyn till 

hens ålder, 

men behöver 

stöd från kon-

texten. 

Eleven känner 

till metoder för 

användningen 

av ett abstrakt 

språk och an-

vänder dem för 

att tolka texter. 



M13 upp-

muntra eleven 

att utveckla 

förmågan att 

söka informat-

ion samt att 

planera, struk-

turera och ut-

värdera sitt ar-

bete självstän-

digt och i grupp 

 

 

I5 Eleven använ-

der ändamåls-

enliga sätt att 

söka informat-

ion och följer 

upphovsrätts-

liga normer. 

Eleven plane-

rar, strukture-

rar samt utvär-

derar sitt eget 

arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 

Förmåga att 

söka informat-

ion samt för-

måga att pla-

nera, struktu-

rera och utvär-

dera sitt eget 

arbete 

 

Eleven söker 

enstaka in-

formation från 

givna källor.  

 

Eleven följer 

upphovsrätten 

och förstår be-

tydelsen av 

personlig in-

tegritet på nä-

tet.  

 

Eleven planerar 

och utvärderar 

sitt eget arbete 

endast i liten 

grad. 

Eleven söker 

information 

från bekanta 

källor eller käl-

lor som hen 

fått, men upp-

repar informat-

ionen.  

 

Eleven utvärde-

rar sitt arbete. 

 

Eleven söker 

information 

från olika källor 

och planerar, 

strukturerar 

och utvärderar 

sitt eget arbete 

både självstän-

digt och i 

grupp.  

 

Eleven bidrar 

med sin egen 

insats i det ge-

mensamma ar-

betet.  

Eleven söker 

och kombine-

rar mångsidigt 

information 

från olika källor 

samt jämför in-

formationen 

och bedömer 

dess tillförlitlig-

het.  

 

Eleven främjar 

målmedvetet 

gemensamt ar-

bete.  

 

 

 

Finska som andraspråk och litteratur 
 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 5 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 7  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 8  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 



T1 rohkaista 

oppilasta kehit-

tämään taito-

aan toimia ta-

voitteellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen koulun ja 

yhteiskunnan 

vuorovaikutus-

tilanteissa 

S1 Oppilas kehit-

tää taitoaan 

toimia tavoit-

teellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen kasvokkai-

sissa koulun ja 

yhteiskunnan 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

Vuorovaikutus- 

suhteen raken-

taminen 

Oppilas osallis-

tuu ennakoita-

viin koulun 

vuorovaikutus-

tilanteisiin ak-

tiivisesti kuun-

telemalla. 

Oppilas osallis-

tuu suullisesti 

ja rakentavalla 

tavalla koulun 

vuorovaikutus-

tilanteisiin.  

Oppilas edistää 

omalla toimin-

nallaan vuoro-

vaikutuksen on-

nistumista. 

  

Oppilas toimii 

vuorovaikutus-

tilanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhet-

taan tilanteen 

mukaan. 

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään muodol-

listen puheti-

lanteiden, ope-

tuspuheen ja 

median puhut-

tujen tekstien 

ymmärtämis-

taitoja 

S1 Oppilas syven-

tää muodollis-

ten puhetilan-

teiden, opetus-

puheen ja me-

dian puhuttu-

jen tekstien 

ymmärtämis-

taitoja. 

Ymmärtämis-

taidot vuoro-

vaikutustilan-

teissa  

Oppilas ymmär-

tää selkeästi 

havainnollistet-

tuja puhuttuja 

arkikielisiä 

tekstejä. 

Oppilas ymmär-

tää puhuttuja 

arkikielisiä 

tekstejä ja sel-

vittää niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmär-

tää pääkohdat 

opetuspu-

heesta ja tut-

tuja aiheita kä-

sittelevistä me-

dian puhutuista 

teksteistä.   

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspu-

heesta ja me-

dian puhutuista 

teksteistä sekä 

arvioi kuule-

maansa.  

 

Oppilas pystyy 

vastaanotta-

maan tietoa 

muodollisissa 

puhetilan-

teissa.  



T3 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään esiinty-

mistaitojaan ja 

taitoaan il-

maista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisu-

keinoja hyö-

dyntäen 

S1 Oppilas kehit-

tää esiintymis-

taitojaan ja tai-

toaan ilmaista 

itseään erilai-

sissa tilanteissa 

tavoitteellisesti 

ja erilaisia il-

maisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistai-

dot 

Oppilas ilmai-

see itseään eri-

laisissa arkisissa 

tilanteissa tai 

kertoo jostakin 

omakohtaisesta 

aiheesta kieli-

taitonsa mah-

dollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas täyden-

tää kielitai-

tonsa rajoit-

teita muilla il-

maisun kei-

noilla. 

Oppilas valmis-

telee ja pitää 

puheenvuoron 

tai puhe-esityk-

sen itselleen lä-

heisestä ai-

heesta.  

 

Oppilas ilmai-

see itseään ym-

märrettävästi. 

Oppilas valmis-

telee ja pitää 

selkeän esityk-

sen aiheesta, 

joka vaatii tie-

donhankintaa. 

 

Oppilas ilmai-

see itseään ti-

lanteeseen so-

pivalla tavalla. 

Oppilas valmis-

telee ja pitää 

koherentin, si-

sällöltään mo-

nipuolisen ja 

havainnolli-

sen esityksen.  

 

Oppilas ilmai-

see itseään ta-

voitteellisesti ja 

tarkoituksen-

mukaisesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-

lasta hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkin-

nassa, laajenta-

maan sana- ja 

S2 Oppilas hyö-

dyntää tekstila-

jitietoutta pu-

huttujen, kirjoi-

tettujen ja mo-

nimediaisten 

tekstien tulkin-

nassa, 

Tekstilajitaidot 

puhuttujen, kir-

joitettujen ja 

monimediais-

ten tekstien 

tulkinnassa 

Oppilas ymmär-

tää, miksi teks-

tit eroavat toi-

sistaan.  

 

Oppilas tunnis-

taa joitakin piir-

teitä 

Oppilas tunnis-

taa tavallisim-

pia tekstilajeja.  

 

Oppilas ymmär-

tää tuttuja ai-

hepiirejä käsit-

televiä tekstejä 

Oppilas tunnis-

taa eri tekstila-

jien rakennetta 

ja kielellisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas laajen-

taa aktiivisesti 

Oppilas eritte-

lee eri tekstila-

jien rakennetta 

ja kielellisiä 

piirteitä tarkoi-

tuksenmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  



käsitevaranto-

aan, käyttä-

mään tehok-

kaasti lukustra-

tegioita ja päät-

telemään teks-

tin merkityksiä 

tekstuaalisten, 

sanastollisten 

ja kieliopillisten 

vihjeiden pe-

rusteella 

laajentaa sana- 

ja käsitevaran-

toaan, käyttää 

tehokkaasti lu-

kemisen ja ym-

märtämisen 

strategioita ja 

päättelee teks-

tin merkityksiä 

tekstuaalisten, 

sanastollisten 

ja kieliopillisten 

vihjeiden pe-

rusteella. 

tavallisimmista 

tekstilajeista.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin si-

sältöä puutteel-

lisesti. 

ja hahmottaa 

tekstin koko-

naisuuden.  

 

Oppilas selvit-

tää avainsanat 

ymmärtääk-

seen tekstin 

pääajatuksen.  

 

Oppilas hyö-

dyntää tekstejä 

sana- ja käsite-

varantonsa laa-

jentamisessa.  

sana- ja käsite-

varantoaan lu-

kemalla erilai-

sia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksen-

mukaisia stra-

tegioita teks-

tien tulkin-

nassa. 

 

Oppilas kehit-

tää sana- ja kä-

sitevarantoaan 

siten, että se 

riittää itsenäi-

seen tekstien 

tulkintaan ja ar-

viointiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan itsenäi-

sesti ja ryh-

mässä 

  

S2 Oppilas har-

jaantuu puhut-

tujen, kirjoitet-

tujen ja moni-

mediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kir-

joitettujen ja 

monimediais-

ten tekstien 

tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yk-

sinkertaisia, 

kieleltään konk-

reettisia teks-

tejä tutuissa ti-

lanteissa.  

 

Oppilas esittää 

niistä kysymyk-

siä ja mielipi-

teitä yhdessä 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää ikä-

kauden mukai-

sia, myös abst-

rakteja teks-

tejä.  

 

Oppilas tekee 

teksteistä pää-

telmiä ja esit-

tää niiden sisäl-

löstä 

Oppilas käyttää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan 

oppimisen re-

surssina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja te-

kee tekstistä 

päätelmiä ja 

kriittisiä kysy-

myksiä.  

Oppilas arvioi 

tekstien vaiku-

tuskeinoja.  

 

Oppilas havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityk-

siä, joita ei sa-

nota suoraan, 

kuten tekstin 

ajatuskulkua, 



muiden kanssa 

ja itsenäisesti. 

perusteltuja 

mielipiteitä.   

 

 

 

Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin tul-

kintaan. 

asenteita ja nä-

kökulmia.  

 

Oppilas tulkit-

see, miten 

muut tekstit 

vaikuttavat 

tekstin merki-

tyksiin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoa 

suunnitella, 

tuottaa ja muo-

kata tekstejä it-

senäisesti ja 

ryhmässä sekä 

hyödyntämään 

eri tekstilajeja 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä 

S3 Oppilas suun-

nittelee, tuot-

taa ja muokkaa 

tekstejä. Hän 

käyttää kerto-

via, kuvaavia ja 

kantaaottavia 

tekstejä omien 

tekstien mal-

leina ja läh-

teinä. 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa 

Oppilas tuottaa 

rakenteeltaan, 

kieleltään ja si-

sällöltään yk-

sinkertaisia ja 

konkreettisia 

tekstejä itsel-

leen tutuista ai-

heista. 

Oppilas suun-

nittelee ja tuot-

taa tekstejä eri 

aihepiireistä 

mallien avulla 

itsenäisesti ja 

yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas ottaa 

vastaan pa-

lautetta teks-

teistään.  

 

Oppilas tuottaa 

tekstilajiltaan 

Oppilas suun-

nittelee, tuot-

taa ja muokkaa 

tekstejä, joissa 

käytetään 

eri tekstilajien 

piirteitä tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

Oppilas tuottaa 

itsenäisesti 

tekstejä, joissa 

käytetään eri 

tekstilajien piir-

teitä monipuo-

lisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita 

tekstejä omien 

tekstien läh-

teinä. 



tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

tekstilajipiirtei-

den hyödyntä-

minen on rajal-

lista. 

T7 auttaa oppi-

lasta vakiinnut-

tamaan kirjoi-

tetun yleiskie-

len normien ja 

eri tekstila-

jeissa tarvitta-

van sanaston ja 

kieliopillisten 

rakenteiden 

hallintaa 

S3 Oppilas nou-

dattaa kirjoitta-

missaan teks-

teissä yleiskie-

len normeja ja 

hyödyntää 

tekstilajille tyy-

pillistä sanas-

toa ja kieliopilli-

sia rakenteita. 

Hän sujuvoittaa 

ja vahvistaa 

tekstien tuotta-

misen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintätekno-

logiaa hyödyn-

täen. 

Kirjoitetun kie-

len hallinta 

Oppilas kirjoit-

taa tekstejä tu-

tuista aihepii-

reistä. Teksti 

voi olla epä-

koherenttia, 

verrattain han-

kalasti luetta-

vaa ja sanastol-

taan hyvin ra-

jallista.  

 

Oppilas osaa 

kirjoittaa käsin 

ja tieto- ja vies-

tintäteknolo-

giaa hyödyn-

täen. 

Oppilas kirjoit-

taa ymmärret-

täviä tekstejä 

kieliopillisista 

puutteista huo-

limatta. Sa-

nasto voi olla 

vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kie-

len normien 

noudattaminen 

on horjuvaa. 

Oppilas kirjoit-

taa koherent-

teja tekstejä ja 

käyttää niissä 

tarkoituksen-

mukaista sa-

nastoa ja ra-

kenteita. Kirjoi-

tetun kielen 

normien nou-

dattaminen on 

melko vakiintu-

nutta.  

 

Oppilas osaa 

kirjoittaa suju-

vasti käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Oppilas kirjoit-

taa sisällölli-

sesti ja kielelli-

sesti monipuo-

lisia tekstejä. 

Kirjoitetun kie-

len normien 

noudattaminen 

on vakiintu-

nutta. 



Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitie-

toisuuttaan ja 

kiinnostumaan 

kielen ilmiöistä 

sekä auttaa op-

pilasta tunnis-

tamaan kielen 

rakenteita, eri 

rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ym-

märtämään kie-

lellisten valin-

tojen merkityk-

siä ja seurauk-

sia 

S4 Oppilas kiin-

nostuu kielen 

ilmiöistä. Hän 

tunnistaa kie-

len rakenteita 

ja hyödyntää 

muodollista ja 

epämuodollista 

kieltä kielen-

käytön resurs-

sina sekä kielen 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä. Oppilas 

ymmärtää kie-

lellisten valin-

tojen merkityk-

siä ja seurauk-

sia. 

Kielitietoisuu-

den kehittymi-

nen  

Oppilas tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihte-

lee eri tilan-

teissa. 

  

Oppilas tunnis-

taa kirjoitetun 

ja puhutun kie-

len eroja.  

 

Oppilas hah-

mottaa lausera-

jat ja tunnistaa 

verbin lauseen 

keskuksena. 

Oppilas pohtii 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaa-

lisia piirteitä 

sekä niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas tunnis-

taa muodolli-

sen ja epämuo-

dollisen kielen-

käytön ja eri 

tyylien välisiä 

eroja.  

 

Oppilas osaa ja-

kaa lauseen ra-

kenneosiinsa. 

 

 

Oppilas havain-

noi ja erittelee 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaa-

lisia piirteitä 

sekä niiden 

merkityksiä tar-

koituksenmu-

kaisten käsittei-

den avulla.  

 

Oppilas ymmär-

tää muodolli-

sen ja epämuo-

dollisen kielen-

käytön ja eri 

tyylien vaiku-

tuksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen mer-

kityksiä ja seu-

rauksia. 

Oppilas tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä 

ja tekstuaali-

sista piirteistä.  

 

Oppilas hyö-

dyntää kielen-

käytössään 

muodollista ja 

epämuodollista 

kieltä.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen vai-

kutuksen mer-

kitysten raken-

tumiseen teks-

tissä. 



T9 innostaa op-

pilasta tutustu-

maan kirjalli-

suuden lajeihin, 

suomalaiseen 

kirjallisuuteen, 

sen historiaan 

ja yhteyksiin 

maailmankirjal-

lisuuteen sekä 

ohjata tunnis-

tamaan tekstin 

suhteita toisiin 

teksteihin 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, eri-

tyisesti suoma-

laista nykykir-

jallisuutta. Hän 

tutustuu suo-

malaisen kirjal-

lisuuden pää-

vaiheisiin ja nii-

den yhteyksiin 

maailmankirjal-

lisuuteen sekä 

ymmärtää kir-

jallisuuden lajin 

ja muiden teks-

tien vaikutuk-

sen teokseen. 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden 

tuntemus  

Oppilas lukee 

lyhyitä, helppo-

tajuisia suo-

menkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä.  

 

Oppilas erottaa 

fiktiivisen teks-

tin muista teks-

teistä.  

 

Oppilas hah-

mottaa, että eri 

aikoina on kir-

joitettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnis-

taa mallien 

avulla tekstien 

välisiä yhteyk-

siä.  

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee luku-

kokemukses-

taan muiden 

kanssa.  

 

Oppilas on tu-

tustunut joihin-

kin suomalai-

sen kirjallisuu-

den päävai-

heita edusta-

viin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä 

niistä.  

 

Oppilas tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu.  

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja eritte-

lee lukukoke-

mustaan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä suomalai-

sen kirjallisuu-

den päävai-

heita. 

 

Oppilas osaa 

eritellä kirjalli-

suuden lajien 

piirteitä luke-

mastaan teks-

tistä. 

Oppilas lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Oppilas tuntee 

suomalaisen 

kirjallisuuden 

päävaiheita ja 

niiden yhtey-

den eurooppa-

laisiin virtauk-

siin.  



T10 auttaa op-

pilasta avarta-

maan kulttuu-

rinäkemystään, 

erittelemään 

koulun ja yh-

teiskunnan mo-

nikielisyyttä ja 

kulttuurista 

monimuotoi-

suutta sekä 

tunnistamaan 

kult- tuurien 

samanlaisuuk-

sia ja erilaisten 

ilmiöiden kult-

tuurisidonnai-

suutta  

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti 

ja kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yh-

teiskunnan 

merkityksen. 

Hän tunnistaa 

kulttuurisia 

eroja ja saman-

kaltaisuuksia ja 

erilaisten ilmi-

öiden kulttuuri-

sidonnaisuutta. 

Kulttuurisen 

tietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas tietää, 

että jokainen 

yhteiskunta on 

monikielinen ja 

kulttuurisesti 

monimuotoi-

nen.  

 

Oppilas tunnis-

taa ja osaa ku-

vata kulttuuri-

sia kytköksiä 

omassa elä-

mässään. 

Oppilas tunnis-

taa yksilön ja 

lähiympäristön 

monikielisyyttä 

ja kulttuurista 

monimuotoi-

suutta.  

 

Oppilas moni-

puolistaa kult-

tuurisia koke-

muksiaan ja 

osaa kertoa 

niistä. 

Oppilas eritte-

lee yhteiskun-

nan monikieli-

syyttä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas osaa 

eritellä kulttuu-

risia kokemuk-

siaan. 

 

Oppilas tekee 

havaintoja siitä, 

että kulttuuri, 

yksilöiden toi-

minta ja erilais-

ten ryhmien 

muodostumi-

nen vaikuttavat 

toisiinsa. 

Oppilas esittää 

näkemyksiä 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

monimuotoi-

suuden merki-

tyksestä itsel-

leen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osallis-

tuu aktiivisesti 

yhteisten kult-

tuuristen koke-

musten luomi-

seen. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata op-

pilasta vakiin-

nuttamaan 

myönteistä 

S5 Oppilas vahvis-

taa myönteistä 

käsitystä itses-

tään 

Oman kie-

lenoppimisen 

kehittäminen 

Oppilas tekee 

havaintoja kie-

lenoppimises-

taan ja omista 

Oppilas tunnis-

taa vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

Oppilas kehit-

tää kielenoppi-

mistaitojaan ja 

hyödyntää 

Oppilas asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppi-

mistavoitteita 



käsitystä itses-

tään viestijänä, 

lukijana, teks-

tien tuottajana 

sekä kielenop-

pijana, näke-

mään ja vertaa-

maan erilaisia 

oppimistyylejä 

ja tapoja sekä 

oppimaan 

muilta 

kielenoppijana 

ja kielen käyttä-

jänä. Hän ver-

tailee ja hyö-

dyntää erilaisia 

oppimisen ta-

poja itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

oppimisen ta-

voistaan. 

kielenoppijana 

ja kielen käyttä-

jänä sekä aset-

taa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

monipuolisesti 

ympäristöään 

kielenoppimi-

sen resurssina. 

ja edistää yh-

teistä oppi-

mista. 

T12 ohjata op-

pilasta havain-

noimaan, miten 

kieltä käyte-

tään eri tie-

donaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy 

arkikielestä 

kohti tie-

donalojen 

kieltä. 

Abstraktin kie-

len rakentumi-

nen 

Oppilas käsitte-

lee eri tie-

donalojen ai-

heita arkikie-

lellä. 

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua 

kognitiivisesti 

melko vaativaa 

kieltä vahvan 

kontekstin tuen 

avulla. 

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua 

kognitiivisesti 

vaativaa kieltä, 

mutta tarvitsee 

kontekstin tu-

kea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kie-

len keinoja ja 

käyttää niitä 

tekstien tulkin-

nassa. 

T13 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään tiedon-

hankintataitoja 

sekä oman 

työskentelyn 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksen-

mukaisia tie-

donhankinta-

keinoja tekijän-

oikeuksia 

Tiedonhankinta 

sekä oman 

työskentelyn 

suunnittelu, jä-

sentäminen ja 

arvioiminen 

Oppilas etsii yk-

sittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas etsii 

tietoa tutuista 

tai annetuista 

lähteistä, mutta 

käsittelee tie-

toa toistaen.  

Oppilas etsii 

tietoa eri läh-

teistä sekä 

suunnittelee, 

jäsentää ja ar-

vioi 

Oppilas etsii ja 

yhdistelee mo-

nipuolisesti eri 

tietolähteiden 

tietoa vertaillen 

ja tiedon 



suunnittelua, 

jäsentämistä ja 

arviointia itse-

näisesti ja ryh-

mässä 

noudattaen. 

Hän suunnitte-

lee, jäsentää ja 

arvioi omaa 

työskentelyään 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Oppilas nou-

dattaa tekijän-

oikeuksia ja tie-

tää, mitä yksi-

tyisyyden suo-

jalla tarkoite-

taan.  

 

Oppilas suun-

nittelee ja ar-

vioi työskente-

lyään vain vä-

hän.  

 

Oppilas arvioi 

omaa työsken-

telyään.  

työskentelyään 

itsenäisesti ja 

ryhmässä.  

 

Oppilas tuo 

oman panok-

sensa yhtei-

seen työsken-

telyyn. 

luotettavuutta 

arvioiden.  

 

Oppilas edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työs-

kentelyä. 

 


