
Samhällslära 
 

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

 

I samhällsläran ska bedömningen av lärandet, det vill säga den formativa bedömningen, vara uppmuntrande och handledande.  Genom mångsidig 

respons ska eleverna uppmuntras att fungera aktivt i sin egen närmiljö och att tillämpa sina kunskaper om samhälle och ekonomi i praktiken i 

vardagen. Genom bedömningen ska man stödja elevens förmåga att tillämpa samhälleliga kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att fästa 

uppmärksamhet vid hur mångsidigt eleven lärt sig att bilda sig en egen uppfattning om samhället och kan motivera sina åsikter. I den summativa 

bedömningen ska läraren beakta elevernas mångsidiga sätt att arbeta och visa sitt kunnande. 

 

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

för slutbedömningen i samhällslära som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken års-

kurs 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 samhällslära. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak mots-

varar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska 

bildas utgående från målen för lärokursen i samhällslära 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 samhällslära och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för lä-

randet som 

härletts ur 

målen för 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 



undervis-

ningen 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 handleda 

eleven att 

stärka sitt in-

tresse för det 

omgivande 

samhället och 

för samhälls-

kunskap som 

vetenskapsom-

råde 

I1–I4 Eleven inser vil-

ken betydelse 

kunskap om 

samhället har 

för individen 

och samhället. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   

M2 hjälpa ele-

ven att ut-

veckla sin 

etiska förstå-

else och omdö-

mesförmåga i 

olika mänsk-

liga, samhälle-

liga och ekono-

miska frågor 

I1–I4 Eleven lär sig 

att bedöma de 

etiska betydel-

serna och kon-

sekvenserna av 

de samhälleliga 

och ekono-

miska val som 

hen själv och 

de övriga aktö-

rerna i sam-

hället gör. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   

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

 



M3 handleda 

eleven att för-

stå rättsstatliga 

principer och 

betydelsen av 

människorätts-

frågor i ett glo-

balt perspektiv 

samt fördjupa 

sina kunskaper 

om hur det fin-

ländska rättssy-

stemet funge-

rar 

I2, I3 Eleven lär sig 

att förstå bety-

delsen av de 

mänskliga rät-

tigheterna 

samt princi-

perna för en 

rättsstat och 

hur dessa ank-

nyter till det 

finländska 

rättssystemet.  

Förmåga att 

förstå rättsstat-

liga principer 

och hur de fun-

gerar, samt att 

förstå de 

mänskliga rät-

tigheterna 

Utgående från 

exempel kän-

ner eleven igen 

mänskliga rät-

tigheter och 

centrala aktö-

rer och princi-

per i anknyt-

ning till rättsvä-

sendet.  

 

Eleven beskri-

ver mänskliga 

rättigheter, 

centrala aktö-

rer och verk-

samhetsprinci-

per inom rätts-

väsendet.  

 

Eleven kan un-

der handled-

ning hitta in-

formation om 

lag och rätt. 

 

Eleven redogör 

för hur princi-

perna för 

mänskliga rät-

tigheter och 

rättsstaten 

framkommer i 

Finland och i 

världen.  

 

Eleven hämtar 

och redogör för 

information om 

lag och rätt 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

informations-

källor.  

Eleven bedö-

mer förverkli-

gandet av 

mänskliga rät-

tigheter och 

rättsstatliga 

principer i sam-

hället.  

 

Eleven använ-

der informat-

ionskällor i an-

knytning till lag 

och rätt i upp-

gifter som krä-

ver problem-

lösning.  

M4 handleda 

eleven i att för-

djupa och upp-

datera sina 

kunskaper och 

färdigheter i 

fråga om sam-

hälle, ekono-

misk verksam-

het och privat 

I1–I3 Eleven lär sig 

att förstå   

funktionerna i 

samhället och 

principerna för 

den privata och 

den offentliga 

ekonomin. Hen 

lär sig att kri-

tiskt granska 

Kunskaper och 

färdigheter 

som gäller 

samhälle, me-

dier, ekonomi 

och hushåll-

ning. 

Eleven känner 

under handled-

ning igen fak-

torer som ank-

nyter till sam-

hälle och eko-

nomi.  

 

Med hjälp av 

handledning 

Eleven beskri-

ver med hjälp 

av exempel fe-

nomen och 

verksamhet i 

samhället och 

ekonomin.  

 

Eleven hittar 

information om 

Eleven hämtar 

information om 

samhälle och 

ekonomi ur 

olika källor och 

jämför inform-

ationen.  

 

Eleven redogör 

för mediernas 

Eleven hämtar 

och presente-

rar information 

om samhälle 

och ekonomi 

kritiskt och på 

ett sätt som 

beaktar olika 

synpunkter. 

 



hushållning och 

kritiskt värdera 

mediernas roll 

och betydelse 

 

mediernas roll i 

samhället.  

hittar eleven 

information om 

samhälle och 

ekonomi ur käl-

lor som hen får 

och ger under 

handledning 

ett exempel på 

mediernas 

verksamhet 

som för-

medlare av in-

formation.  

samhälle och 

ekonomi ur 

olika källor och 

upptäcker skill-

nader i inform-

ationen i olika 

källor.  

 

Eleven beskri-

ver mediernas 

påverkan i ele-

vens eget liv 

och i samhället. 

roll i individens 

liv och dess 

verksamhet 

som en del i 

den offentliga 

diskussionen.  

 

Eleven bedö-

mer kritiskt 

mediernas 

verksamhet 

och mediepå-

verkan i sam-

hället.  

 

Att bruka och tillämpa kunskap om samhället 

 

M5 uppmuntra 

eleven att ut-

vecklas till en 

företagsam och 

ansvarsfull eko-

nomisk aktör, 

som har insikt i 

entreprenör-

skap och ar-

betsliv, känner 

till vilka möjlig-

heter det er-

bjuder och kan 

I1, I4 Eleven lär sig 

att verka som 

en ekonomisk 

aktör som kän-

ner till arbetsliv 

och entrepre-

nörskap.   

Förmåga att 

använda och 

tillämpa färdig-

heter i anknyt-

ning till entre-

prenörskap och 

arbetsliv 

Eleven känner 

under handled-

ning igen skill-

naderna mellan 

lönearbete och 

entreprenör-

skap och yrken 

som represen-

terar lönear-

bete och entre-

prenörskap.   

Eleven beskri-

ver utmär-

kande drag för 

lönearbete och 

entreprenör-

skap. 

 

Eleven redogör 

för vilka möjlig-

heter lönear-

bete respektive 

Eleven beskri-

ver lönearbe-

tets och entre-

prenörskapets 

ställning i sam-

hället.  

 

Eleven jämför 

de möjligheter 

som lönear-

bete respektive 

Eleven analyse-

rar lönearbe-

tets och entre-

prenörskapets 

betydelse i 

samhället.  

 

Eleven bedö-

mer betydelsen 

av lönearbete 

respektive ent-

reprenörskap 

för individen.  



planera sin 

egen framtid 

entreprenör-

skap erbjuder 

individen. 

entreprenör-

skap erbjuder 

individen. 

M6 handleda 

eleven att stu-

dera olika sam-

hällsaktiviteter, 

gemenskaper 

och minoritets-

grupper på ett 

mångsidigt och 

fördomsfritt 

sätt 

I1–I3 Eleven lär sig 

att analysera 

olika gemen-

skaper och be-

folkningsgrup-

per i samhället. 

Förmåga att 

mångsidigt 

granska olika 

gemenskaper 

och befolk-

ningsgrupper. 

Eleven känner 

med hjälp av 

exempel igen 

gemenskaper 

och minoritets-

grupper i det 

fin-ländska 

samhället.   

Eleven beskri-

ver olika ge-

menskaper och 

minoritets-

grupper och 

deras ställning i 

det finländska 

samhället.   

 

Eleven redogör 

för faktorer i 

samhället som 

påverkar olika 

befolknings-

grupper.  

Eleven bedö-

mer sätt på 

vilka man kan 

stödja olika be-

folkningsgrup-

pers likvärdig-

het i samhället. 

 

M7 handleda 

eleven att för-

stå principerna 

för samhälleligt 

beslutsfattande 

och demokra-

tiska förfarings-

sätt på lokal 

och nationell 

nivå, inom 

Europeiska 

u9nen och glo-

balt samt att 

fungera som en 

aktiv 

I1–I3 Eleven lär sig 

att förstå de-

mokratiska för-

faringssätt i 

samhälleligt 

beslutsfattande 

och att an-

vända dem i 

sitt närsam-

hälle. 

Kännedom om 

och tillämpning 

av principerna 

för samhälleligt 

beslutsfattande 

och demokra-

tiska förfarings-

sätt 

Eleven känner 

under handled-

ning igen kän-

netecken för 

demokratiskt 

beslutsfat-

tande.  

 

Eleven visar 

med hjälp av 

exempel hur 

ett demokra-

tiskt beslutsfat-

tande fram-

kommer i det 

Eleven beskri-

ver och förkla-

rar känne-

tecken för de-

mokratiskt be-

slutsfattande 

på lokal nivå, 

nationellt och 

inom den Euro-

peiska u9nen.  

 

Eleven beskri-

ver på vilka 

olika sätt de-

mokratiska 

Eleven redogör 

för hur olika 

former för be-

slutsfattande 

främjar demo-

krati och hur 

demokratiskt 

beslutsfattande 

stöds på lokal 

och nationell 

nivå, inom den 

Europeiska 

u9nen och glo-

balt.  

 

Utgående från 

givet material 

bedömer ele-

ven hur målen 

för demokrati 

uppfylls i be-

slutsfattandet 

på olika nivåer.  

 

Eleven använ-

der på ett 

mångsidigt sätt 

demokratiska 

verksamhets-

principer i det 



medborgare 

som utvecklar 

sitt närsam-

hälle 

 

egna närsam-

hället.  

 

verksamhets-

principer kan 

genomföras i 

det egna när-

samhället. 

 

Eleven använ-

der demokra-

tiska verksam-

hetsprinciper i 

det egna när-

samhället. 

egna närsam-

hället och 

skapar och mo-

tiverar förslag 

till hur de kan 

utvecklas. 

M8 handleda 

eleven att för-

stå grunderna i 

ekonomiför-

valtning, att 

kunna hantera 

sin egen eko-

nomi och att 

konsumera an-

svarsfullt och i 

enlighet med 

principerna för 

hållbar utveckl-

ing 

 

I1, I4 Eleven lär sig 

att förstå och 

tillämpa princi-

per för hållbar 

ekonomi utgå-

ende från ett 

privat- och nat-

ionalekono-

miskt perspek-

tiv.   

Förmåga att 

förstå och till-

lämpa ansvars-

full ekonomisk 

verksamhet 

Eleven visar 

under handled-

ning att hen 

känner till 

några former 

för ekonomisk 

verksamhet 

(såsom att kon-

sumera, spara). 

 

Eleven visar 

under handled-

ning att hen 

känner till sätt 

på vilka indivi-

den kan på-

verka en håll-

bar framtid.  

Eleven förkla-

rar vilken bety-

delse olika for-

mer av ekono-

misk verksam-

het har för pri-

vat ekonomi. 

 

Eleven beskri-

ver krav som 

en hållbar 

framtid ställer 

på hushålls- 

och national-

ekonomin samt 

på skötseln av 

privat eko-

nomi. 

Eleven beskri-

ver vilken bety-

delse olika for-

mer av ekono-

misk verksam-

het har för nat-

ionalekonomin.   

 

Eleven redogör 

för krav som en 

hållbar framtid 

ställer på hus-

hålls- och nat-

ionalekonomin 

samt på sköt-

seln av privat 

ekonomi. 

Eleven motive-

rar åtgärder 

som främjar 

hållbar framtid 

och bedömer 

vilken inverkan 

de har på hus-

håll och nation-

alekonomier.   

 

Utgående från 

givet material 

bedömer ele-

ven planer i an-

knytning till 

privat ekonomi 

utgående från 

ett hållbart 

ekonomiskt 

perspektiv.  

M9 handleda 

eleven att 

I1–I4 Eleven lär sig 

att tillgodogöra 

Tillämpa sam-

hälleligt 

Eleven ger un-

der 

Eleven ger ex-

empel på sätt 

Eleven deltar i 

behandlingen 

Eleven deltar 

konstruktivt i 



vidga sitt sam-

hällsperspektiv, 

engagera sig i 

samhällelig 

verksamhet 

och diskussion 

samt använda 

sina medie- 

och samhälls-

kunskaper då 

hen bildar sig 

egna uppfatt-

ningar och age-

rar som med-

borgare 

sig och dra 

nytta av cen-

trala kunskaper 

och färdigheter 

i samhällelig 

verksamhet.  

tänkande och 

färdigheter i 

att delta och 

påverka samt 

mediefärdig-

heter 

 

 

handledning 

exempel på 

olika sätt att 

delta och på-

verka i sam-

hället.  

 

Eleven tar ställ-

ning i en sam-

hällsfråga.   

att delta och 

påverka i sam-

hället.  

 

Eleven motive-

rar åsikter i 

samhälleliga 

frågor. 

av samhällspo-

litiska frågor 

och jämför 

olika sätt att 

påverka.  

 

Eleven motive-

rar åsikter i 

samhälleliga 

frågor på ett 

mångsidigt 

sätt.   

behandlingen 

av samhällspo-

litiska frågor 

och utvärderar 

de diskussioner 

som förts.  

 


