
BILAGA 1. Samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 7–9 

Avsikten med bedömningen är att ge information om hur elevens lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra eleven. Eleven ska ges 

mångsidig respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också 

information för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur 

eleven lär sig samiska och om sin förmåga att använda sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

När studierna avslutas i slutet av årskurs 9 fastställs hur eleven har uppnått målen i lärokursen samiska som kompletterar den grundläggande 

utbildningen. Då vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för bedömningen i lärokursen samiska 

som fastställts i denna bilaga, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är en 

helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven för samiska. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan 

det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål.  

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

 

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 handleda 

eleven att 

främja sin 

I1 Eleven lär sig 

att agera i 

många olika 

Förmåga att 

agera i 

Eleven kan 

slumpmässigt 

agera i grupper 

Eleven kan 

agera i vanliga 

Eleven kan 

agera i många 

olika 

Eleven kan 

agera målinrik-

tat i många 



förmåga att 

kommunicera i 

olika situat-

ioner och att 

utvärdera sin 

kommunikat-

ion 

kommunikat-

ions-situat-

ioner och kan 

utvärdera sin 

insats. 

kommunikat-

ions-situat-

ioner 

som är bekanta 

för hen och i 

vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

kommunikat-

ionssituationer. 

 

 

kommunikat-

ionssituationer 

och kan utvär-

dera sin egen 

insats.  

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och kan 

anpassa sin 

egen insats en-

ligt situation. 

Att tolka texter 

M2 sporra ele-

ven att bredda 

sitt läsintresse 

enligt sin språk-

färdighet samt 

vidga sitt ord- 

och begrepps-

förråd 

I2 Eleven lär 

känna skönlit-

terära-, fack- 

och medietex-

ter i olika for-

mer samt utö-

kar sitt ord- 

och begrepps-

förråd.  

Ord- och be-

greppsförråd 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter. 

Eleven kan läsa 

olika texter 

men håller sig 

främst till väl-

bekanta textty-

per. 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter.  

 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter. 

  

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och att 

förstå och tolka 

olika texter 

I2 Eleven utveck-

lar analytisk 

och kritisk läs-

färdighet samt 

lär sig att förstå 

och tolka olika 

slags texter.  

Förmåga att ut-

veckla analytisk 

och kritisk läs-

färdighet 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter för att 

fullgöra uppgif-

ten enligt mo-

dell.  

 

Eleven förstår 

det centrala i 

texten och övar 

på att granska 

texter kritiskt.   

 

Eleven kan läsa 

texter med 

hjälp av några 

strategier samt 

förstår det cen-

trala i innehål-

let, åsikter in-

klusive moti-

veringar och 

kan i någon 

mån göra 

Eleven kan an-

vända ända-

målsenliga läs-

strategier. 

 

Eleven väljer, 

använder, tol-

kar och utvär-

derar kritiskt 

också texttyper 



iakttagelser 

kring använd-

ning av språk 

och bild i tex-

ter. 

som är nya för 

hen.  

M4 handleda 

eleven att 

stärka sin för-

måga att ut-

nyttja texter 

och sina läsfär-

digheter för att 

söka informat-

ion och få upp-

levelser samt 

att diskutera 

texter i olika 

kommunikat-

ionsmiljöer 

I2 Eleven lär sig 

att reflektera 

kring samban-

det mellan tex-

ter och egna 

erfarenheter 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunikat-

ionsmiljöer.     

 

Förmåga att 

dra nytta av 

texter och läs-

färdighet 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter och re-

flekterar med 

hjälp av stöd-

frågor och mo-

deller kring 

samband mel-

lan texten och 

egna erfaren-

heter. 

Eleven kan en-

ligt modell och 

självständigt 

dra nytta av 

enkla texter för 

att söka in-

formation.  

 

Eleven övar att 

diskutera tex-

ter i bekanta 

kommunikat-

ionsmiljöer.  

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera olika 

texter och re-

flektera över 

textens sam-

band med egna 

erfarenheter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer.  

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera också 

texttyper som 

är nya för hen 

samt ställa frå-

gor, samman-

fatta, kommen-

tera och reflek-

tera över tex-

tens samband 

med egna erfa-

renheter i olika 

kommunikat-

ionsmiljöer. 

Att producera texter 

M5 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla ett eget 

uttryckssätt i 

sina texter 

samt hjälpa 

eleven att 

I3 Eleven upp-

muntras att ut-

veckla egna ut-

tryckssätt i sina 

texter och stär-

ker en positiv 

Textproduktion 

och uttrycks-

sätt  

Eleven kan 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller pro-

ducera enkel 

text.  

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera text 

med uttrycks-

sätt som är be-

kanta för hen. 

Eleven kan pro-

ducera text 

med 

mångsidiga ut-

tryckssätt. 

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga 

texter enligt 

ändamål och 

använder 



stärka en posi-

tiv inställning 

till skrivande 

inställning till 

skrivande. 

  kreativa ut-

tryckssätt. 

M6 handleda 

eleven att ut-

veckla flytet 

och mångsidig-

heten i sitt skri-

vande 

I3 Eleven utveck-

lar sin skrivfär-

dighet för att 

den ska bli 

mera 

mångsidig och 

smidig. 

 

Förmåga att ut-

veckla skrivfär-

digheter 

 

Eleven kan en-

ligt modell pro-

ducera enkel 

text som man 

förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel 

menings- och 

satsbyggnad 

samt huvud-

sakligen skilje-

tecken vid me-

ningsgränser 

och versal i 

början av me-

ning. 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i hu-

vudsak är lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

 

Eleven kan pro-

ducera text 

som är lätt att 

förstå. 

 

Eleven kan dra 

nytta av digi-

tala verktyg i 

sin skrivpro-

cess.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet 

vid ordval samt 

följa standard-

språkets cen-

trala skrift-

språksnormer.   

M7 uppmuntra 

eleven att pro-

ducera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, ställ-

ningstagande 

I3 Eleven lär sig 

att producera 

berättande, be-

skrivande, in-

struerande, 

ställningsta-

gande och 

Förmåga att 

producera tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper 

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera berät-

tande och be-

skrivande tex-

ter som är 

enkla och 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och 

enkla ställ-

ningstagande 

texter och kan 

med hjälp av 

modeller 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda 

uttryckssätt 

Eleven kan 

självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 



och reflekte-

rande texter 

reflekterande 

texter. 

konkreta. Tex-

terna utgår 

från bekanta 

ämnen. 

använda ut-

tryckssätt som 

är typiska för 

dem. 

som känne-

tecknar dem. 

kännetecknar 

dem. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 handleda 

eleven att re-

flektera över 

språklig och 

kulturell identi-

tet, använd-

ningen av sa-

miska, sa-

miskans bety-

delse och ställ-

ning i olika 

språkgemen-

skaper och att 

ta del av me-

dier och kultur-

utbud på olika 

språk 

 

I4 Eleven lär sig 

att reflektera 

över en språk-

lig och kulturell 

identitet, an-

vändningen av 

samiska, sa-

miskans bety-

delse och ställ-

ning som en 

del av olika 

språkliga ge-

menskaper 

samt dra nytta 

av medier och 

kulturutbud på 

andra språk.  

 

Förmåga att ut-

veckla kultur-

kännedom 

 

Eleven kan 

identifiera 

några språkliga 

eller kulturella 

särdrag från 

hens egen bak-

grund. 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller besk-

riva betydelsen 

av en språklig 

och kulturell 

identitet och 

med hjälp av 

stödfrågor jäm-

föra dem med 

bekanta språk 

och kulturer.  

 

Eleven känner i 

någon mån till 

samiska medier 

och samiskt 

kulturutbud. 

 

Eleven kan be 

skriva en språk-

lig och kulturell 

identitet samt 

det samiska 

språkets bety-

delse och ställ-

ning i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan dra 

nytta av me-

dier och kultur-

utbud på andra 

språk. 

 

Eleven kan 

självständigt 

beskriva en 

språklig och 

kulturell identi-

tet samt mo-

dersmålens be-

tydelse och 

ställning i relat-

ion till andra 

språk, sett ur 

individens och 

samhällets per-

spektiv.   

 

Eleven drar på 

ett självstän-

digt och krea-

tivt sätt nytta 

av medier och 

kulturutbud på 

andra språk.  



M9 uppmuntra 

eleven att 

känna igen 

olika språkliga 

register, till ex-

empel skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situ-

ationer 

 

I4 Eleven lär sig 

att identifiera 

olika språkliga 

register, till ex-

empel skillna-

den mellan tal- 

och skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situ-

ationer.  

 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modell och 

stödfrågor göra 

enstaka iaktta-

gelser kring 

särdrag i text 

och språk 

såsom skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk. 

Eleven kan 

med hjälp av 

modell göra 

iakttagelser 

kring särdrag i 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika re-

gister och sti-

lar. 

 

 

Eleven kan 

identifiera olika 

språkliga regis-

ter, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situ-

ationer. 

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modell an-

vända olika 

språkliga regis-

ter. 

Eleven kan 

identifiera och 

självständigt 

använda olika 

språkliga regis-

ter, iaktta skill-

nader mellan 

tal- och skrift-

språk samt 

språkbruket i 

olika situat-

ioner. 

 

 

M10 handleda 

eleven att för-

djupa sina kun-

skaper om de 

centrala struk-

turerna i sa-

miska och att 

analysera dem 

I4 Eleven lär sig 

att fördjupa 

sina kunskaper 

om de centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

 

 

Kunskap om 

centrala struk-

turer och an-

vändning av 

dem 

 

Eleven kan 

identifiera 

enkla struk-

turer i samiska 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller.  

 

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller an-

vända några 

centrala struk-

turer i samiska 

i bekanta mil-

jöer.  

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller själv-

ständigt an-

vända centrala 

strukturer i sa-

miska och kan 

använda dem i 

olika kommuni-

kationsmiljöer.  

Eleven behärs-

kar väl centrala 

strukturer i sa-

miska och kan 

använda dem 

mångsidigt 

också i kommu-

nikationsmil-

jöer som är nya 

för hen. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 



 

M11 hjälpa ele-

ven att ut-

veckla sin för-

måga att an-

vända samiska 

för att söka och 

behandla in-

formation i 

olika läroäm-

nen och miljöer 

I5 Eleven utveck-

lar en funge-

rande två- eller 

flerspråkighet 

och förmåga 

att använda 

den kunskapen 

för att söka och 

behandla in-

formation i 

olika läroäm-

nen och mil-

jöer. 

 

 

Förmåga att ut-

veckla 

mångsidig an-

vändning av sa-

miska 

Eleven kan 

med hjälp av 

modell an-

vända samiska 

som ett stöd i 

studier och i 

enkel informat-

ionssökning.  

Eleven kan 

med hjälp av 

modell an-

vända samiska 

och sin fler-

språkighet som 

ett stöd i stu-

dier och i in-

formationssök-

ning. 

 

Eleven kan 

självständigt 

använda sa-

miska och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i 

studier och i in-

formationssök-

ning.  

 

Eleven övar på 

att välja källor, 

använda dem 

och bedöma 

tillförlitlighet. 

Hen kan i all-

mänhet skilja 

mellan fakta 

och åsikt.  

Eleven använ-

der mångsidigt 

och självstän-

digt samiska 

och sin fler-

språkighet som 

ett stöd i stu-

dier och i in-

formationssök-

ning.  

 

Eleven kan be-

döma inform-

ationens an-

vändbarhet 

och källornas 

tillförlitlighet 

och välja lämp-

liga källor för 

uppgiften.  

 

BILAGA 2. Romani som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i romani som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 7–9 



Avsikten med bedömningen är att ge information om hur elevens lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra eleven. Eleven ska ges 

mångsidig respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också 

information för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur 

eleven lär sig romani och om sin förmåga att använda sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

När studierna avslutas i slutet av årskurs 9 fastställs hur eleven har uppnått målen i lärokursen romani som kompletterar den grundläggande 

utbildningen. Då vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för bedömningen som fastställts i denna 

bilaga, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är en helhetsbedömning som 

bildas utgående från målen och kunskapskraven för romani. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en 

underkänd eller svagare prestation i något annat mål.  

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

 

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 på 

romani och att 

kommunicera i 

flerspråkiga 

och mångkultu-

rella situat-

ioner samt att 

I1 Eleven lär sig 

att agera i fler-

språkiga och 

mångkulturella 

kommunikat-

ions-situat-

ioner och kan 

Muntlig ut-

trycksförmåga 

och kommuni-

kations-färdig-

heter 

 

 

Eleven kan 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i 

vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer.  

Eleven kan 

agera i vanliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

 

 

Eleven kan 

agera i många 

olika kommuni-

kations-situat-

ioner och kan 

utvärdera sin 

egen insats i 

dem.  

Eleven kan 

agera målinrik-

tat i många 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och kan 

anpassa sin 



utvärdera sin 

kommunikat-

ion 

utvärdera sin 

egen insats.  

egen insats en-

ligt situation.  

Att tolka texter 

M2 ge eleven 

möjligheter att 

utveckla sin 

förmåga att 

tolka texter 

samt bredda 

sitt ord- och ut-

trycksförråd 

genom att dra 

nytta av kun-

skaper som in-

hämtats både i 

skolan och ann-

anstans  

I2 Eleven lär 

känna skönlit-

terära-, fack- 

och medietex-

ter i olika for-

mer samt utö-

kar sitt ordför-

råd och ut-

tryckssätt.  

 

 

Förmåga att 

tolka texter 

samt utöka ut-

tryckssättet 

 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- el-

ler medietex-

ter. 

 

  

Eleven kan läsa 

olika texter 

men håller sig 

främst till väl-

bekanta textty-

per. 

 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- el-

ler medietex-

ter. 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- el-

ler medietex-

ter. 

 

M3 uppmuntra 

eleven att dis-

kutera texter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

och att för-

djupa sin kun-

skap om text-

genrer 

I2 Eleven lär sig 

att reflektera 

kring samban-

det mellan tex-

ter och egna 

erfarenheter 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunikat-

ionsmiljöer.     

Förmåga att 

diskutera tex-

ter och kun-

skap om textty-

per 

 

 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter och re-

flekterar med 

hjälp av stöd-

frågor och mo-

deller kring 

samband mel-

lan texten och 

Eleven kan dis-

kutera texter i 

välbekanta 

kommunikat-

ionsmiljöer och 

känner till 

några textty-

per.  

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera olika 

texter samt re-

flektera kring 

samband mel-

lan texter och 

egna erfaren-

heter i olika 

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera också 

kring texttyper 

som är nya för 

hen samt även 

i olika kommu-

nikationsmil-

jöer, ställa frå-

gor, 



 

 

egna erfaren-

heter. 

kommunikat-

ionsmiljöer. 

Eleven känner 

till olika textty-

per.  

sammanfatta, 

kommentera 

och reflektera 

kring textens 

samband med 

egna erfaren-

heter. 

 Att producera texter 

M4 uppmuntra 

eleven att 

stärka sin för-

måga att pro-

ducera texter 

och att produ-

cera olika typer 

av texter av 

multimediala 

lärmiljöer    

I3 Eleven lär sig 

att på ett mera 

smidigt och 

mångsidigt sätt 

producera text 

på romani.  

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

Eleven kan en-

ligt modell pro-

ducera enkel 

text som man 

förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel 

menings- och 

satsbyggnad 

samt huvud-

sakligen skilje-

tecken vid me-

ningsgränser 

och versal i 

början av me-

ning. 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i hu-

vudsak är lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera text 

som är lätt att 

förstå. 

 

Eleven kan i sitt 

skrivande dra 

nytta av digi-

tala verktyg.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet 

vid ordval  

samt följa stan-

dardspråkets 

centrala skrift-

språksnormer. 



M5 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla egna ut-

tryckssätt i sina 

texter och 

hjälpa eleven 

att stärka en 

positiv inställ-

ning till skri-

vande   

I3 Eleven upp-

muntras att ut-

veckla egna ut-

tryckssätt i sina 

texter och stär-

ker en positiv 

inställning till 

skrivande. 

Förmåga att ut-

veckla uttrycks-

sätt 

Eleven kan 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller pro-

ducera enkel 

text.  

 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera text 

med uttrycks-

sätt som är be-

kanta för hen. 

 

Eleven kan pro-

ducera text 

med 

mångsidiga ut-

tryckssätt.  

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga 

texter enligt 

ändamål och 

använder krea-

tiva uttrycks-

sätt.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M6 handleda 

eleven att be-

kanta sig med 

romsk littera-

tur och romska 

medier, att för-

stå sina egna 

möjligheter att 

bevara det 

romska språket 

och att utnyttja 

sin två- eller 

flerspråkighet  

I4 Eleven lär sig 

att reflektera 

över använd-

ningen av ro-

mani, dess be-

tydelse och 

ställning som 

en del av två- 

eller flersprå-

kiga miljöer. 

Eleven lär sig 

att dra nytta av 

litteratur som 

behandlar ro-

mer, romska 

medier och 

Kunskap om 

romsk littera-

tur och romska 

medier  

Eleven kan 

identifiera 

några språkliga 

eller kulturella 

särdrag från 

hens egen bak-

grund. 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller besk-

riva betydelsen 

av en språklig 

och kulturell 

identitet och 

jämför med 

hjälp av stöd-

frågor dem 

med bekanta 

språk och kul-

turer.  

 

Eleven känner i 

någon mån till 

romska medier, 

Eleven kan be 

skriva en språk-

lig och kulturell 

identitet samt 

det romska 

språkets bety-

delse och ställ-

ning i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan dra 

nytta av 

romska medier, 

romsk littera-

tur och romskt 

kulturutbud 

Eleven kan 

självständigt 

beskriva en 

språklig och 

kulturell identi-

tet samt mo-

dersmålens be-

tydelse och 

ställning i relat-

ion till andra 

språk, sett ur 

individens och 

samhällets per-

spektiv.   

 

Eleven drar på 

ett 



romskt kultur-

utbud.   

romsk littera-

tur och romskt 

kulturutbud.  

 

som behandlar 

romer.  

 

 

självständigt 

och kreativt 

sätt nytta av 

romska medier, 

romsk littera-

tur och romskt 

kulturutbud 

som behandlar 

romer.  

 

BILAGA 3. Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbild-

ningen 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 7–9 

Avsikten med bedömningen är att ge information om hur elevens lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra eleven. Eleven ska ges 

mångsidig respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också 

information för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur 

hen lär sig och om sin förmåga att använda sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

När studierna avslutas i slutet av årskurs 9 fastställs hur eleven har uppnått målen i lärokursen elevens eget modersmål som kompletterar den 

grundläggande utbildningen. Då vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för bedömningen i läro-

kursen elevens eget modersmål som fastställts i denna bilaga, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala 

läroplanen. Vitsordet är en helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven för elevens eget modersmål. Om eleven 

uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål.  

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



Mål för 

undervis-

ningen 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedöm-

ningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda 

eleven att 

främja sin för-

måga att kom-

municera i 

olika situat-

ioner och att 

utvärdera sin 

kommunikat-

ion 

I1 Eleven lär sig 

att agera i olika 

kommunikat-

ionssituationer 

och att utvär-

dera sin kom-

munikation. 

Förmåga att 

agera i grupp 

Eleven kan 

slumpmässigt 

agera i en väl-

bekant grupp 

och i vardagliga 

kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven kan 

agera i vanliga 

kommunikat-

ionssituat-

ioner. 

Eleven kan  

agera i många 

olika kommu-

nikationssitu-

ationer och 

kan utvärdera 

sin kommuni-

kation.  

Eleven kan  

agera ända-

målsenligt i 

många slags 

kommunikat-

ionssituat-

ioner och kan 

anpassa sitt 

eget agerande 

enligt situat-

ion.  

Att tolka texter 

M2 sporra ele-

ven att bredda 

sitt läsintresse 

enligt sin 

språkfärdighet 

I2 Eleven känner 

skönlitterära-, 

fack- och me-

dietexter i 

olika former.  

Förmåga att 

bredda text-

världen och läs-

intresset 

Eleven kan 

läsa olika 

enkla skönlit-

terära-, fack- 

eller medie-

texter. 

Eleven kan 

läsa olika slag 

av texter men 

håller sig 

främst till 

Eleven kan 

läsa olika slag 

av skönlitte-

rära-, fack- el-

ler medietex-

ter. 

Eleven kan 

mångsidigt 

läsa olika slag 

av skönlitte-

rära-, fack- 



välbekanta 

texttyper. 

eller medie-

texter.  

M3 upp-

muntra eleven 

att utveckla 

sin förmåga 

att läsa analy-

tiskt och kri-

tiskt och att 

förstå och 

tolka olika tex-

ter 

I2 Eleven utveck-

lar sin för-

måga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt samt 

förstår och 

tolkar olika 

texter. 

Analytisk och 

kritisk läsfärdig-

het, samt för-

måga att förstå 

och tolka texter 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter för att 

fullgöra en 

uppgift enligt 

modell. 

Eleven förstår 

det centrala i 

texten och övar 

på att granska 

texten kritiskt. 

Eleven kan 

granska texter 

kritiskt med 

hjälp av några 

lässtrategier.   

Eleven kan an-

vända ända-

målsenliga läs-

strategier.  

 

Eleven väljer, 

använder, tol-

kar och utvär-

derar kritiskt 

också textty-

per som är 

nya för hen.  

M4 handleda 

eleven att 

stärka sin för-

måga att ut-

nyttja texter 

och sina läs-

färdigheter för 

att söka in-

formation och 

få upplevelser 

samt att dis-

kutera texter i 

I2 Eleven stärker 

sin förmåga 

att reflektera 

över texters 

samband med 

egna upplevel-

ser samt dis-

kutera texter i 

olika kommu-

nikationsmil-

jöer. 

Förmåga att 

dra nytta av 

texter och läs-

färdighet samt 

förmåga att 

diskutera tex-

ter i olika kom-

munikations-

miljöer 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter och kan 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller re-

flektera över 

textens kopp-

ling till egna er-

farenheter. 

Eleven kan med 

hjälp av stöd-

frågor och mo-

deller självstän-

digt dra nytta 

av olika texter 

för att söka in-

formation.  

 

Eleven övar att 

diskutera tex-

ter i bekanta 

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera olika 

texter och re-

flektera kring 

deras koppling 

till egna erfa-

renheter i olika 

kommunikat-

ionsmiljöer.    

Eleven kan 

skriva och dis-

kutera också 

texttyper som 

är nya för hen 

och ställa frå-

gor, samman-

fatta, kommen-

tera och reflek-

tera kring tex-

tens koppling 

till egna 



olika kommu-

nikationsmil-

jöer 

kommunikat-

ionsmiljöer.   

erfarenheter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer.  

Att producera texter 

M5 hjälpa ele-

ven att ut-

veckla ett eget 

uttryck i sina 

texter och att 

stärka en posi-

tiv inställning 

till skrivande 

I3 Eleven upp-

muntras att 

utveckla egna 

uttryckssätt i 

sina texter och 

stärker en po-

sitiv inställning 

till skrivande. 

Förmåga att 

producera tex-

ter av olika 

slag samt ut-

tryckssätt  

Eleven kan med 

hjälp av stöd-

frågor och mo-

deller produ-

cera enkel text.  

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera skriftlig 

och muntlig 

text med ut-

tryckssätt som 

är bekanta för 

hen. 

Eleven kan 

producera 

också längre 

skriftliga och 

muntliga tex-

ter och an-

vända 

mångsidiga ut-

tryckssätt. 

Eleven kan 

producera 

mångsidiga 

och ändamåls-

enliga skrift-

liga och munt-

liga texter en-

ligt situation 

och använda 

kreativa ut-

tryckssätt. 

M6 handleda 

eleven att vi-

dareutveckla 

och bredda 

sina skrivfär-

digheter och 

fördjupa sin 

kunskap om 

textgenrer 

I3 Eleven utvecklar 

sin skrivfärdig-

het för att den 

ska bli mera 

mångsidig och 

smidig samt 

sina färdigheter 

att behärska 

skriftsystemet i 

En smidig och 

mångsidig 

skrivfärdighet 

och förmåga 

att producera 

förståelig text 

samt behärska 

skriftspråkets 

konventioner 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller pro-

ducera enkel 

text vars bud-

skap man kan 

förstå.  

 

Eleven kan an-

vända enkla 

Eleven kan 

producera en 

kort text vars 

budskap man 

förstår förhål-

landevis lätt.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

Eleven kan 

producera text 

som är lätt att 

förstå.  

Eleven kan dra 

nytta av 

digitala verktyg 

i sin 

skrivprocess.  

Eleven kan 

producera en 

förståelig och 

smidig text.  

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa 



det egna mo-

dersmålet.  

 strukturer 

samt i huvud-

sak till exem-

pel skilje-

tecken vid me-

ningsgränser 

och versal i 

början av me-

ning. 

skriftspråks-

normerna.   

 uppmärksam-

het vid ordval 

samt följa 

skriftspråks-

normerna.  

M7 upp-

muntra eleven 

att producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

ställningsta-

gande och re-

flekterande 

texter 

I3 Eleven upp-

muntras att 

producera be-

rättande, be-

skrivande, in-

struerande, 

ställningsta-

gande och re-

flekterande 

texter. 

Förmåga att 

producera tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper 

Eleven kan pro-

ducera enkla 

och konkreta 

berättande och 

beskrivande 

texter enligt 

modell om äm-

nen som är be-

kanta för hen.   

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och 

enkla ställ-

ningstagande 

texter och med 

hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt 

som är typiska 

för dem.  

Eleven kan pro-

ducera reflek-

terande och 

olika ställnings-

tagande texter 

och använda 

uttryckssätt 

som är typiska 

för dem. 

Eleven kan 

självständigt 

producera olika 

texter och 

mångsidigt an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem.  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 handleda 

eleven att re-

flektera över 

I4 Eleven 

reflekterar över 

språklig och 

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

Eleven kan 

identifiera nå-

got språkligt 

Eleven kan 

med hjälp av 

modeller 

Eleven kan be-

skriva sin 

språkliga och 

Eleven kan 

självständigt 

be skriva sin 



språklig och 

kulturell iden-

titet samt an-

vändningen av 

modersmålet, 

modersmålets 

betydelse och 

ställning i olika 

språkgemen-

skaper och att 

ta del av me-

dier och kul-

turutbud på 

olika språk 

kulturell 

identitet samt 

användningen 

av 

modersmålet, 

dess betydelse 

och ställning 

som en del av 

olika språkliga 

gemenskaper 

samt drar nytta 

av medier och 

kulturutbud på 

det egna 

modersmålet. 

och språklig 

medvetenhet 

eller kulturellt 

särdrag från 

hens egen bak-

grund. 

Eleven känner i 

någon mån till 

medier och kul-

turutbud på 

det egna språ-

ket.  

beskriva bety-

delsen av 

språklig och 

kulturell iden-

titet och med 

hjälp av stöd-

frågor jämföra 

dem med be-

kanta språk 

och kulturer, 

även Finland 

och finländsk 

kultur. 

   

 

 

kulturella 

identitet samt 

användningen 

av modersmå-

let, dess bety-

delse och 

ställning bland 

andra språk.  

Eleven kan dra 

nytta av me-

dier och kul-

turutbud på 

det egna språ-

ket. 

  

  

språkliga och 

kulturella 

identitet samt 

användningen 

av modersmå-

let, dess bety-

delse och 

ställning bland 

andra språk, 

både ur ett in-

dividuellt och 

samhälleligt 

perspektiv.  

Eleven drar på 

ett kreativt 

och självstän-

digt sätt nytta 

av medier och 

kulturutbud 

på det egna 

språket.  

M9 upp-

muntra eleven 

att känna igen 

olika språkliga 

register, till 

I4 Eleven identi-

fierar olika 

språkliga re-

gister, till ex-

empel 

Förmåga att 

utveckla 

språklig med-

vetenhet  

Eleven kan 

med hjälp av 

modell och 

stödfrågor 

göra enstaka 

Eleven kan 

med hjälp av 

modell göra 

iakttagelser 

kring särdrag i 

Eleven kan 

identifiera olika 

språkliga regis-

ter, skillnader 

mellan tal- och 

Eleven kan 

identifiera och 

självständigt 

använda olika 

språkliga 



exempel skill-

nader mellan 

tal- och skrift-

språk samt 

språkbruket i 

olika situat-

ioner 

skillnader mel-

lan tal- och 

skriftspråk 

samt språk-

bruket i olika 

situationer. 

iakttagelser 

kring särdrag i 

text och språk 

såsom skillna-

der mellan tal- 

och skrift-

språk. 

 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika 

register och 

stilar.  

 

skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situ-

ationer.  

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda olika 

språkliga regis-

ter. 

register, iaktta 

skillnader mel-

lan tal- och 

skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situ-

ationer. 

 

M10 handleda 

eleven att för-

djupa sin kun-

skap om de 

centrala struk-

turerna i mo-

dersmålet och 

att analysera 

dem 

I4 Eleven 

fördjupar sina 

kunskaper om 

de centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

 

Kunskap om 

centrala 

strukturer och 

användning av 

dem 

Eleven kan an-

vända enkla 

strukturer i sitt 

eget moders-

mål med hjälp 

av stödfrågor 

och modeller.  

Eleven identifi-

erar med hjälp 

av modeller 

några centrala 

strukturer i sitt 

eget moders-

mål och använ-

der dem i be-

kanta miljöer.  

Eleven identi-

fierar med 

hjälp av mo-

deller själv-

ständigt cen-

trala struk-

turer i sitt 

eget moders-

mål och kan 

använda dem i 

olika kommu-

nikationsmil-

jöer. 

Eleven känner 

väl till centrala 

strukturer i 

sitt eget mo-

dersmål och 

kan använda 

dem 

mångsidigt 

också i kom-

munikations-

miljöer som är 

nya för hen. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 



M11 hjälpa 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att an-

vända sitt mo-

dersmål för 

att söka och 

behandla in-

formation i 

olika läroäm-

nen och mil-

jöer 

I5 Eleven 

utvecklar en 

fungerande 

två- eller 

flerspråkighet 

och förmåga 

att använda 

den kunskapen 

för att söka och 

behandla 

information i 

olika 

läroämnen och 

miljöer i 

enlighet med 

upphovsrätten. 

Förmåga att 

dra nytta av 

flerspråkighet 

samt det egna 

språket när hen 

söker och 

behandlar 

information 

med hjälp av 

digitala verktyg 

Eleven övar att 

använda sitt 

modersmål 

som ett stöd i 

studier och in-

formationssök-

ning. Eleven 

kan söka in-

formation i 

vanliga källor 

med hjälp av 

modeller. 

Eleven använ-

der med hjälp 

av modeller sitt 

modersmål och 

sin flerspråkig-

het som ett 

stöd i studier 

och i informat-

ionssökning.  

Eleven följer 

upphovsrätts-

liga normer och 

förstår betydel-

sen av person-

lig integritet på 

nätet.  

Eleven kan 

självständigt 

använda sitt 

modersmål 

och sin fler-

språkighet 

som ett stöd i 

studier och i 

informations-

sökning. Ele-

ven övar på 

att välja källor, 

använda dem 

och bedöma 

tillförlitlighet. 

Hen kan i all-

mänhet skilja 

mellan fakta 

och åsikt.  

Eleven använ-

der 

mångsidigt 

och självstän-

digt sitt mo-

dersmål och 

sin flerspråkig-

het som ett 

stöd i studier 

och i informat-

ionssökning. 

Eleven kan be-

döma inform-

ationens an-

vändbarhet 

och källornas 

tillförlitlighet 

och välja 

lämpliga källor 

för uppgiften.  

 


