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Modersmål och litteratur 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i läroämnet modersmål och litteratur i årskurs 3–6  

Bedömningen och responsen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. 
Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentation av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper 
om språket, litteraturen och annan kultur.  

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbete, uttryckssätt och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om 
sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. För att främja lärandet ska man i lärokurserna i modersmål och litteratur fokusera 
på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i lärokurserna i modersmål och litteratur genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den 
lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i 
den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i 
lärokursen i modersmål och litteratur för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsor-
det i fråga. Helhetsbedömningen 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 läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i lärokursen i modersmål och litteratur och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kun-
skapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 

  

Svenska och litteratur  
 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera  
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 handleda ele-
ven i förmågan att 
uttrycka sin åsikt 
och delta kon-
struktivt i olika 
kommunikationssi-
tuationer 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att agera i 
olika kommunika–
tionssituationer 
och stärker sin för-
måga att uttrycka 
sin åsikt.  
  

Förmåga att agera 
i kommunikations-
situationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 

Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
genom att svara på 
frågor. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssitua–
tioner. 

Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sina tankar 
och åsikter. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssitua–
tioner. 

Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 
ge några moti-
veringar till dem.  

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika kom-
munikationssitua–
tioner. 

Eleven kan ut-
trycka sina åsikter 
och motivera dem 
på ett för situa–
tionen lämpligt 
sätt. 

M2 handleda ele-
ven att i sin kom-
munikation lägga 
märke till de egna 
språkvalens bety-
delse och ta hän-
syn till motta-
garens behov vid  
kommunikation i 
grupp 

I1 Eleven lär sig iaktta 
hur egna språkliga 
och kommunika-
tiva val inverkar i 
gruppkommunika–
tionssituationer 
och ta hänsyn till 
andra gruppmed-
lemmar. 

Förmåga till grupp-
kommunikation 

Eleven kan lyssna 
på andra och delta 
i diskussioner på 
ett sakligt sätt.  

Eleven kan an-
vända olika språk-
liga uttryckssätt 
när hen deltar i 
gruppdiskussioner. 

Eleven kan i någon 
mån anpassa sin 
kommunikation på 
ett för situationen 
lämpligt sätt.  

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, även 
använda sin röst, 
rikta sitt budskap 
och använda sin 
förmåga att ta 
kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 

Eleven kan an-
passa sin kommu-
nikation enligt  
situationen och ta 
hänsyn till de 
andra deltagarna.  

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för situat-
ionen ändamålsen-
ligt sätt. 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 handleda ele-
ven att använda 
sin kreativitet och 
uttrycka sig 
mångsidigt i olika 
kommunikationssi-
tuationer och 
framträdanden, 
även genom 
drama 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt och 
kreativt i kommu-
nikations- 
situationer och 
framträdanden. 

Förmåga att fram-
träda 

Eleven kan hålla 
ett kort och enkelt 
anförande kring 
ett för hen bekant 
och konkret ämne 
med hjälp av stöd-
frågor. 

Eleven kan ut-
trycka sig förståe-
ligt. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 
ett för hen bekant 
ämne. 

Eleven uttrycker 
sig i någon mån 
både verbalt och 
icke-verbalt när 
hen framträder. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 

Eleven kan ut-
trycka sig verbalt 
och icke-verbalt 
när hen framträ-
der. 

Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande. 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt ut-
trycka sig verbalt 
och icke-verbalt 
när hen framträ-
der. 

M4 sporra eleven 
att på ett positivt 
sätt stärka de egna 
kommunikativa 
färdigheterna samt 
viljan och för-
mågan att delta i 
olika typer av kom-
munikations- 
situationer, även 
multimediala 

I1 Eleven lär sig iaktta 
sin egen kommuni-
kation och identifi-
era sina styrkor 
och utvecklings-
områden. 

Förmåga att ut-
veckla kommuni-
kativa färdigheter 
  

Eleven kan identifi-
era någon av sina 
kommunikativa 
styrkor eller ut-
vecklingsområden. 
 

Eleven kan besk-
riva sitt sätt att 
kommunicera och 
identifiera några 
styrkor eller ut-
vecklingsområden. 
 

Eleven kan besk-
riva styrkor och ut-
vecklingsområden i 
sin egen kommuni-
kation. 

Eleven kan ta emot 
och ge knapphän-
dig respons.  

  

Eleven kan utvär-
dera egna kommu-
nikationsfärdig-
heter.   

Eleven kan ta till 
sig och dra nytta 
av respons samt ge 
mångsidig respons.  

Att tolka texter  

M5 stödja eleven i 
att vidareutveckla 
sin grundläggande 
läsfärdighet till ett 
flytande läsande, 

I2 Eleven utvecklar 
sin läsförmåga och 
lär sig att använda 
läsförståelsestrate-
gier samt att 

Förmåga att ut-
veckla sin läsfär-
dighet  

Eleven kan lång-
samt läsa texter 
som är språkligt 
och strukturmäss-
igt enkla.  

Eleven kan rätt fly-
tande läsa texter 
som är språkligt 

Eleven kan fly-
tande läsa texter 
som är lämpliga för 
hens ålder.  

Eleven kan fly-
tande läsa olika 
slag av texter som 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

utveckla strategier 
för läsförståelse 
samt stödja eleven 
i att observera och 
utvärdera sitt eget 
läsande 

observera och ut-
värdera sin egen 
läsning. 

 
Eleven kan under 
handledning an-
vända någon enkel 
läsförståelsestra-
tegi. 
 
Eleven kan nämna 
något område där 
hen kan utvecklas 
som läsare. 

och strukturmäss-
igt enkla. 

Eleven kan an-
vända någon enkel 
grundläggande läs-
förståelsestrategi. 

Eleven kan iaktta 
sin egen läsning 
och beskriva sig 
själv som läsare.  

Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste grundläg-
gande läsförståel-
sestrategierna. 

Eleven kan iaktta 
och utvärdera sig 
själv som läsare.  

är lämpliga för 
hens ålder.  

Eleven kan an-
vända grundläg-
gande läsförståel-
sestrategier på ett 
mångsidigt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

M6 stödja eleven i 
att utveckla sin fär-
dighet att analy-
sera, tolka och ut-
värdera texter av 
många olika slag, 
bredda elevens 
ord- och begrepps-
förråd samt stödja 
tänkandet 

 I2 Eleven utvecklar 
sin färdighet att re-
dogöra för, utvär-
dera och tolka tex-
ter av många olika 
slag och breddar 
sitt ord- och be-
greppsförråd.  

Förmåga att redo-
göra för och förstå 
text 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
återge något av in-
nehållet i en text. 
 
Eleven kan identifi-
era ord och be-
grepp som är nya 
för hen i texter. 
 
Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera några ty-
piska drag för 
enkla textgenrer. 

Eleven kan urskilja 
textens huvuddrag 
och under hand-
ledning nämna nå-
got syfte med tex-
ten. 
 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen av 
nya ord och be-
grepp.  
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
några språkliga och 
visuella särdrag för 
berättande, 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 

Eleven kan härleda 
betydelsen av nya 
ord och begrepp.  
 
Eleven kan under 
handledning besk-
riva de centrala 
språkliga, visuella 
och textuella dra-
gen i vanliga typer 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställningsta-
gande texter. 

av berättande, be-
skrivande, instrue-
rande och ställ-
ningstagande tex-
ter. 

M7 handleda ele-
ven i att söka in-
formation, an-
vända många olika 
slag av informa–
tionskällor och be-
döma informatio–
nens tillförlitlighet 

I2 Eleven lär sig att 
söka information, 
använda 
mångsidiga in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet.  

Färdigheter i in-
formationssökning 
och källkritik 

  
  

Eleven kan under 
handledning 
plocka ut enskild 
information ur 
givna källor.  

Eleven kan an-
vända olika text-
miljöer som källa 
och under hand-
ledning söka in-
formation i dem. 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet. 
 

Eleven kan an-
vända olika källor 
och söka informa–
tion i dem. 

Eleven kan nämna 
några typiska drag 
för tillförlitliga käl-
lor. 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt an-
vända olika källor.  

M8 sporra eleven  
att utveckla sin lit-
teraturkunskap 
och sitt intresse för 
barn- och ung-
domslitteratur, 
medie- och andra 
texter samt ge 
möjlighet till posi-
tiva läserfaren-
heter, släcka kun-
skapstörst samt 

I2 Eleven utvecklar 
sin litteraturkun-
skap och sitt in-
tresse för barn- 
och ungdomslitte-
ratur, medie- och 
andra texter samt 
lär sig att dela med 
sig av sina läsupp-
levelser även i 
multimediala mil-
jöer. 

Kunskap om litte-
ratur och texter för 
barn och unga och 
förmåga att dela 
med sig av sina 
läsupplevelser 

Eleven kan under 
handledning 
återge intrigen i en 
enkel fiktiv text. 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
berätta om sina 
läs-, lyssnar- och 
tittarupplevelser. 
 

Eleven kan besk-
riva dragen i fiktiva 
texter med hjälp 
av begreppen in-
trig och person. 

Eleven kan ytligt 
beskriva sina läs-, 
lyssnar- och tittar-
upplevelser.  

Eleven kan redo-
göra för fiktiva tex-
ter genom att an-
vända begreppen 
intrig, person, be-
rättare, plats och 
tid. 

Eleven kan besk-
riva sina läs-, 

Eleven kan redo-
göra för fiktiva tex-
ter med hjälp av 
ändamålsenliga 
begrepp. 

Eleven kan 
mångsidigt besk-
riva sina läs-, lyss-
nar- och tittarupp-
levelser och reflek-
tera över dem. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

möjliggöra läsupp-
levelser som ele-
ven kan dela med 
sig av bland annat i 
multimediala mil-
jöer 

lyssnar- och tittar-
upplevelser. 
 

Att producera texter 

M9 uppmuntra 
eleven att uttrycka 
upplevelser, tankar 
och åsikter och 
stärka elevens po-
sitiva bild av sig 
själv som textpro-
ducent 

I3 Eleven lär sig ut-
trycka sina upple-
velser, tankar och 
åsikter och stärker 
en positiv bild av 
sig själv som text-
producent.   

Förmåga att ut-
trycka upplevelser, 
tankar och åsikter 
samt utveckla fär-
digheter som text-
producent  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera texter 
där hen uttrycker 
sina tankar, upple-
velser eller åsik-
ter.  

Eleven kan under 
handledning 
nämna något en-
skilt utvecklings-
område som text-
producent. 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera texter, där 
hen uttrycker sina 
upplevelser, tankar 
och åsikter på ett 
begripligt sätt. 

Eleven kan besk-
riva sig själv som 
textproducent och 
nämna nå-
gon styrka och nå-
got utvecklingsom-
råde. 
 

Eleven kan produ-
cera texter som 
förmedlar hens 
upplevelser, tankar 
och åsikter.    
 
Eleven kan redo-
göra för sina styr-
kor och utveckl-
ingsområden som 
textproducent.   

Eleven kan 
mångsidigt och 
smidigt producera 
texter där hen ut-
trycker sina upple-
velser, tankar och 
åsikter. 
 
Eleven kan på ett 
realistiskt sätt ut-
värdera sig själv 
som textprodu-
cent.  

M10 uppmuntra 
och handleda ele-
ven att verbalisera 
sina tankar och att 
öva sig att produ-
cera berättande, 

I3 Eleven lär sig pro-
ducera berättande, 
beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställningsta-
gande texter, även 

Förmåga att be-
härska textgenrer 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande texter 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera berättande, 
beskrivande, in-
struerande texter 
samt använda 

Eleven kan under 
handledning an-
vända uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, beskri-
vande, 

Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, beskri-
vande, 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställningsta-
gande texter, även 
i multimediala mil-
jöer 

i multimediala mil-
jöer.   

om ett för hen be-
kant ämne.  

  

några uttryckssätt 
som är typiska för 
dem.  
 

   

instruerande och 
enkla ställningsta-
gande texter.  

instruerande och 
enkla ställningsta-
gande texter.  

M11 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sin förmåga 
att skriva flytande 
för hand och digi-
talt och stärka fär-
digheterna i 
rättstavning och 
de grundläggande 
strukturerna i 
skriftspråket 

I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
skriva flytande för 
hand och digitalt 
och stärker färdig-
heterna i rättstav-
ning och de grund-
läggande struk-
turerna i skrift-
språket.  

Förmåga att ut-
veckla skrivfärdig-
heten och be-
härska skriftsprå-
ket 

  

  

  

  
  

Eleven kan skriva 
korta begripliga 
och sammanhäng-
ande texter för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg. 
 
Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och sats-
byggnad samt 
slumpmässigt an-
vända skiljetecken 
vid meningsgrän-
ser och versal i 
början av mening 
och i egennamn. 
Uttryckssättet har 
tydliga talspråkliga 
drag.  

Eleven kan skriva 
texter relativt smi-
digt både för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg. 
 
Eleven kan under 
handledning rubri-
cera sin text samt 
formulera me-
ningar och an-
vända några olika 
satsstrukturer 
samt följa några av 
standardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.     

Eleven kan skriva 
texter smidigt för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg.  

Eleven kan under 
handledning rubri-
cera och dela in sin 
text i stycken samt 
behärskar det cen-
trala av standard-
språkets skrift-
språksnormer.   

  

Eleven kan skriva 
smidigt och tydligt 
för hand samt pro-
ducera text med 
hjälp av digitala 
verktyg.  

Eleven kan rubri-
cera och dela in sin 
text i stycken på 
ett ändamålsenligt 
sätt samt behärs-
kar standardsprå-
kets skriftspråks-
normer.    
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M12 sporra eleven 
att lära sig textpro-
duktionsprocesser 
och förmåga att 
utvärdera sina 
egna texter, er-
bjuda möjligheter 
att producera text 
tillsammans, ta 
emot och ge kon-
struktiv respons, 
vägleda eleven att 
ta hänsyn till text-
mottagaren och 
att agera etiskt på 
nätet med hänsyn 
till integritetsskydd 
och följa upphovs-
rättsliga normer 

I3 Eleven utvecklar 
sina textproduk–
tionsprocesser och 
sin förmåga att 
producera text till-
sammans, 
utvärdera sina 
egna och andras 
texter och ta emot 
respons på sina 
egna texter samt 
lär sig att agera 
etiskt på nätet 
med hänsyn till in-
tegritetsskydd och 
följa upphovsrätts-
liga normer. 

Förmåga att be-
härska textpro-
duktionsprocessen 
och att kommuni-
cera på ett etiskt 
sätt  

Eleven kan planera 
och producera text 
med hjälp av mo-
deller eller stödfrå-
gor.  
 
Eleven kan göra 
några ytliga iaktta-
gelser om sin egen 
text.  

Eleven kan under 
handledning pla-
nera och produ-
cera text individu-
ellt och i grupp.  
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om sin 
egen text. Hen kan 
ge knapphändig  
respons på andras 
texter. 
Eleven kan meka-
niskt använda käl-
lor.  
 
Eleven kan under 
handledning följa 
upphovsrättsliga 
normer.  

Eleven kan under 
handledning redi-
gera sin text på ba-
sis av respons.  

Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ge och ta 
emot respons på 
texter.   

Eleven kan under 
handledning an-
vända källor.  

Eleven följer upp-
hovsrättsliga nor-
mer. 

Eleven kan redi-
gera struktur och 
språk i sin text.  

Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ta emot re-
spons samt ge kon-
struktiv respons på 
andras texter. 

Eleven kan an-
vända källor på ett 
ändamålsenligt 
sätt.   

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M13 handleda ele-
ven att stärka sin 
språkliga medve-
tenhet, väcka ele-
vens intresse för 
att undersöka och 
observera språket 
och dess olika 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet, un-
dersöka och obser-
vera språket och 
dess olika varianter 
samt använda be-
grepp som 

Utveckla förmågan 
att observera 
språk  

Eleven kan göra 
slumpmässiga iakt-
tagelser om några 
språkliga situat-
ioner. 

  
Eleven kan nämna 
några drag och 

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
olika språkliga situ-
ationer.  

 
Eleven kan nämna 
flera drag och 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
följderna av språk-
liga val i olika situ-
ationer.   
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 

Eleven kan 
mångsidigt reflek-
tera kring följderna 
av språkliga val i 
förhållande till si-
tuationen och syf-
tet med den. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

varianter samt ge 
eleven möjligheter 
att använda be-
grepp som beskri-
ver språket och 
språkliga struk-
turer och hjälpa 
eleven att förstå 
betydelsen av 
språkliga val 

beskriver språket 
och språkliga struk-
turer samt lär sig 
förstå betydelsen 
av språkliga val.  

strukturer i språk 
och text. 
 
  

strukturer i språk 
och text.  

begrepp beskriva 
drag och struk-
turer i språk och 
text som produce-
rats i olika situat-
ioner. 

Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp 
mångsidigt besk-
riva språkliga och 
textuella drag och 
strukturer som 
producerats i olika 
situationer. 

M14 sporra eleven 
att vidga sin text-
värld och läsa litte-
ratur som är riktad 
till barn och unga 
och uppmuntra 
eleven att läsa och 
reflektera kring 
sina läsupplevelser 
samt att aktivt an-
vända sig av biblio-
tek 

I4 Eleven vidgar sin 
textvärld och läser 
litteratur som är 
riktad till barn och 
unga samt lär sig 
att använda biblio-
tek.  

Litteraturkunskap 
och en vidgad text-
värld  

  
  

Eleven har läst nå-
got kort skönlitte-
rärt verk och fakta-
bok som är lämplig 
för hens ålder. 

Eleven har läst en 
del av de skönlitte-
rära eller facklitte-
rära verk man 
kommit överens 
om.  
 
Eleven håller sig till 
välbekanta text-
genrer. 
 
Eleven kan an-
vända biblioteks-
tjänster under 
handledning.  

Eleven har läst de 
skönlitterära och 
facklitterära verk 
man kommit över-
ens om.  
 
Eleven kan välja 
olika texter att läsa 
som är lämpliga för 
hens ålder. 
 
Eleven kan an-
vända biblioteks-
tjänster självstän-
digt.   

Eleven kan välja 
texter att läsa som 
är nya för hen.  

Eleven kan an-
vända biblioteks-
tjänster 
mångsidigt.   

M15 stärka ele-
vens språkliga och 
kulturella identi-
tet(er), handleda 
eleven att lära 

I4 Eleven utvecklar 
sin(a) språklig(a) 
och kulturella 
identitet(er) och 
lär sig att 

Att utveckla språk-
lig och kulturell 
medvetenhet  

Eleven kan under 
handledning 
nämna några lik-
heter och 

Eleven kan nämna 
flera likheter och 
skillnader i språk 
och kultur. 

Eleven kan under 
handledning jäm-
föra likheter och 
skillnader i språk 
och kultur. 

Eleven kan reflek-
tera kring likheter 
och skillnader i 
språk och kultur. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

känna och värde-
sätta olika kulturer 
och språk, väcka 
elevens intresse 
för de nordiska 
grannspråken och 
erbjuda eleven 
möjlighet att be-
kanta sig med ett 
mångsidigt medie- 
och kulturutbud 
och att själv med-
verka i kulturpro-
duktioner 

värdesätta olika 
kulturer och språk 
samt lär sig att an-
vända medier och 
kulturutbud. 

skillnader i språk 
och kultur. 
 
Eleven kan nämna 
några språk som 
talas i de nordiska 
länderna.  
 
Eleven kan berätta 
om sin egen an-
vändning av me-
dier och kultur-
tjänster.  

 
Eleven kan nämna 
flera språk som ta-
las i de nordiska 
länderna och hör 
skillnaden mellan 
några av dem. 

 
Eleven kan besk-
riva medie- och 
kulturutbud som 
intresserar hen 
själv.  

 
Eleven kan identifi-
era språk som talas 
i de nordiska län-
derna. 
 
Eleven kan besk-
riva mediernas och 
kulturens roll i den 
egna vardagen.   

 
Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader i de nordiska 
grannspråken.  
 
Eleven kan reflek-
tera över medie- 
och kulturutbudets 
betydelse mer om-
fattande än enbart 
utgående från sin 
egen erfarenhet. 

  

 
 

Finska och litteratur 
 

Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 opastaa oppi-
lasta vahvistamaan 
taitoaan toimia ra-
kentavasti erilai-
sissa viestin-
täympäristöissä ja 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia eri-
laisissa vuorovai-
kutustilanteissa ja 
taitoa ilmaista mie-
lipiteensä. 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja arkisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ilmaisemaan mieli-
piteensä 

Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
vastaamalla esitet-
tyihin kysymyksiin. 

Oppilas osaa ohja-
tusti ilmaista aja-
tuksiaan ja mielipi-
teitään. 

Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
sekä esittää mieli-
piteelleen joitakin 
perusteluja. 

Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T2 ohjata oppilasta 
huomaamaan 
omien kielellisten 
ja viestinnällisten 
valintojensa vaiku-
tuksia ja huomioi-
maan toisten tar-
peita ryhmävies-
tintä-tilanteissa 

S1 Oppilas oppii huo-
maamaan omien 
kielellisten ja vies-
tinnällisten valinto-
jen vaikutuksia 
ryhmäviestintäti-
lanteissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet huo-
mioon. 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa kuun-
nella muita ja osal-
listuu keskusteluun 
asiallisesti. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kielelli-
siä keinoja osallis-
tuessaan keskuste-
luun ryhmätilan-
teessa.  
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin ver-
ran tilanteeseen 
sopivaksi. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, vies-
tien kohdentami-
sen ja kontak-
tinoton taitoja eri-
laisissa ryhmätilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmätilan-
teeseen sopivaksi 
ja ottaa muut osal-
listujat huomioon. 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näkemyk-
set huomioon kes-
kustellessaan. 

T3 ohjata oppilasta 
käyttämään luo-
vuuttaan ja ilmai-
semaan itseään 
monipuolisesti eri-
laisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa, 
myös draaman 
avulla 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään luovuut-
taan ja ilmaise-
maan itseään mo-
nipuolisesti erilai-
sissa viestintä- ja 
esitystilanteissa 
  

Esiintymisen taidot 
 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen ja yksinker-
taisen puhe-esityk-
sen konkreetti-
sesta, itselleen tu-
tusta aiheesta apu-
kysymysten avulla. 
 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen it-
selleen tutusta ai-
heesta. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kokonaisilmai-
sun keinoja esiinty-
essään. 

Oppilas osaa pitää 
valmistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää luovasti ja mo-
nipuolisesti koko-
naisilmaisun kei-
noja esiintyessään. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa il-
maista itseään ym-
märrettävästi. 

kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 
  

T4 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
myönteistä viesti-
jäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia eri-
laisissa, myös mo-
nimediaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa 

S1 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan omaa 
viestintäänsä ja 
tunnistamaan vah-
vuuksiaan sekä ke-
hittämisalueitaan. 

Vuorovaikutus tai-
tojen kehittäminen 
  
  

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vies-
tinnällisen vahvuu-
tensa tai kehittä-
miskohteensa. 

Oppilas osaa ku-
vata itseään viesti-
jänä ja nimetä 
muutaman vah-
vuutensa ja kehit-
tämiskohteen. 

Oppilas osaa ku-
vata vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan.  
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan palautetta 
ja antaa niukkaa 
palautetta muille. 
 

Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
omia viestintätai-
tojaan. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan ja hyödyn-
tää palautetta 
omasta toiminnas-
taan sekä antaa 
monipuolista pa-
lautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lu-
kutaitoaan ja käyt-
tämään tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Oppilas sujuvoittaa 
lukemistaan ja op-
pii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategioita 
sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan 
omaa lukemistaan. 

Lukutaidon kehit-
täminen 

Oppilas lukee hi-
taasti ja takellellen 
rakenteellisesti ja 
kielellisesti yksin-
kertaisia tekstejä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yksit-
täisen kehittämis-
kohteensa luki-
jana. 

Oppilas lukee 
melko sujuvasti ra-
kenteeltaan ja kie-
leltään yksinkertai-
sia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin yksin-
kertaista teks-
tinymmärtämisen 
perusstrategiaa. 
 
Oppilas osaa tark-
kailla omaa 

Oppilas lukee suju-
vasti ikätasolleen 
sopivia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää tavallisimpia 
tekstinymmärtämi-
sen perusstrategi-
oita. 
Oppilas osaa tark-
kailla ja arvioida it-
seään lukijana. 
  

Oppilas lukee suju-
vasti ja tarkasti 
monenlaisia ikä-
tasolleen sopivia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää tekstinymmär-
tämisen perusstra-
tegioita monipuoli-
sesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

lukemistaan ja ku-
vata itseään luki-
jana. 

T6 opastaa oppi-
lasta kehittämään 
monimuotoisten 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 
laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä 
edistämään ajatte-
lutaitojaan 

S2 Oppilas kehittää 
monimuotoisten 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 
laajentaa sana- ja 
käsitevarantoaan. 

Tekstien erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa selos-
taa jotakin tekstin 
sisällöstä apukysy-
mysten avulla. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä it-
selleen uusia sa-
noja ja käsitteitä. 
Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti joi-
takin yksinkertai-
sille tekstilajeille 
tyypillisiä piirteitä. 

Oppilas osaa erot-
taa tekstin pääasi-
oita ja nimetä oh-
jatusti tekstin jon-
kin tavoitteen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien sano-
jen ja käsitteiden 
merkityksiä.  
 
Oppilas osaa tehdä 
ohjatusti havain-
toja kertovien, ku-
vaavien, ohjaavien 
ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien joistakin 
kielellisistä ja teks-
tuaalisista piir-
teistä. 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja tekstin raken-
tamista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita.   
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja kä-
sitteiden merkityk-
siä.  
 
Oppilas osaa ku-
vata ohjatusti ta-
vallisimpien kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
keskeisiä kielellisiä, 
visuaalisia ja teks-
tuaalisia piirteitä. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja tekstien 
rakentamista mer-
kityksistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 

T7 ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten tie-
donlähteiden käyt-
töön ja tiedon 

S2 Oppilas oppii hank-
kimaan tietoa, 
käyttämään moni-
puolisia tiedonläh-
teitä ja arvioimaan 

Tiedonhankintatai-
dot ja lähdekriitti-
syys 

Oppilas osaa etsiä 
ohjatusti yksittäisiä 
tietoja annetuista 
lähteistä. 

Oppilas osaa käyt-
tää lähteenä eri 
tekstiympäristöjä 
sekä hakea ohja-
tusti tietoa niistä. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia läh-
teitä sekä hakea 
tietoa niistä. 
 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
erilaisia lähteitä. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

luotettavuuden ar-
viointiin 

tiedon luotetta-
vuutta. 

Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja käyttämiensä 
lähteiden luotetta-
vuudesta. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 

T8 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
kirjallisuudentun-
temusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitet-
tua kirjallisuutta, 
media- ja muita 
tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdolli-
suuksia myöntei-
siin lukukokemuk-
siin ja elämyksiin, 
tiedonhalun tyy-
dyttämiseen sekä 
lukukokemusten 
jakamiseen, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S2 Oppilas kehittää 
kirjallisuudentun-
temustaan ja kiin-
nostustaan lapsille 
ja nuorille tarkoi-
tettua kirjallisuutta 
sekä media- ja 
muita tekstejä koh-
taan sekä oppilas 
oppii jakamaan lu-
kukokemuksiaan 
myös monimediai-
sissa ympäris-
töissä. 

Lapsille ja nuorille 
tarkoitetun kirjalli-
suuden ja tekstien 
tuntemus ja luku-
kokemusten jaka-
minen 

Oppilas osaa ohja-
tusti selostaa yk-
sinkertaisen fiktii-
visen tekstin juo-
nen. 
 
Oppilas osaa apu-
kysymysten avulla 
kertoa luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksistaan. 
  

Oppilas osaa ku-
vailla fiktiivisten 
tekstien piirteitä 
käyttämällä käsit-
teitä juoni ja hen-
kilö. 
 
Oppilas osaa ku-
vata pintapuoli-
sesti luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä teks-
tejä käyttämällä 
käsitteitä juoni, 
henkilö ja tapahtu-
mapaikka ja -aika. 
 
Oppilas osaa ku-
vata luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä teks-
tejä käyttämällä 
tarkoituksenmu-
kaisia käsitteitä. 
 
Oppilas osaa ku-
vata monipuoli-
sesti ja pohtia 
luku-, kuuntelu- ja 
katselukokemuksi-
aan. 

Tekstien tuottaminen 

T9 rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan 
kokemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipi-
teitään ja vahvista-
maan myönteistä 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan kokemuk-
siaan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään ja 
vahvistaa myön-
teistä kuvaa 

Kokemusten, aja-
tusten ja mielipi-
teiden ilmaisemi-
nen sekä tekstin 
tuottamisen taito-
jen kehittäminen 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
tekstejä, joissa hän 
ilmaisee 

Oppilas osaa ohja-
tusti tuottaa teks-
tejä, joissa hän il-
maisee kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja 

Oppilas osaa tuot-
taa ajatuksiaan, 
kokemuksiaan ja 
mielipiteitään il-
maisevia tekstejä. 

Oppilas osaa tuot-
taa monipuolisesti 
ja sujuvasti koke-
muksiaan, ajatuksi-
aan ja 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kuvaa itsestään 
tekstien tuottajana 

itsestään tekstien 
tuottajana. 

ajatuksiaan, koke-
muksiaan tai mieli-
piteitään. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä jonkin 
yksittäisen kehittä-
miskohteensa teks-
tin tuottajana. 

mielipiteitään ym-
märrettävästi. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään teks-
tin tuottajana ja ni-
metä jonkin vah-
vuuden ja kehittä-
miskohteen. 

Oppilas osaa eri-
tellä vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 
  

mielipiteitään il-
maisevia tekstejä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti it-
seään tekstin tuot-
tajana. 

T10 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
kielentämään aja-
tuksiaan ja harjoit-
telemaan kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
tuottamista, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 Oppilas oppii tuot-
tamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia 
ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös mo-
nimediaisissa ym-
päristöissä. 

Tekstilajien hallinta Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
yksinkertaisia ker-
tovia tekstejä itsel-
leen tutuista ai-
heista. 
  

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti kerto-
via, kuvaavia, oh-
jaavia tekstejä sekä 
käyttää joitakin 
niille tyypillisiä il-
maisutapoja. 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää kerto-
miselle, kuvaami-
selle, ohjaaville ja 
yksinkertaiselle 
kantaa ottavalle 
tekstille tyypillisiä 
ilmaisutapoja. 
  

Oppilas osaa käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti kerto-
miselle, kuvaami-
selle, ohjaavalle ja 
yksinkertaiselle 
kantaa ottavalle 
tekstille tyypillisiä 
ilmaisutapoja. 
  

T11 ohjata oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittamisen 
ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa 

S3 Oppilas sujuvoittaa 
käsinkirjoittamista 
ja näppäintaitoja 
sekä vahvistaa kir-
joitetun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa. 

Kirjoitustaidon ke-
hittäminen ja kir-
joitetun kielen hal-
linta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen lyhyitä 
tekstejä, joista saa 
selvää. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä su-
juvasti sekä käsin 
että tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida ja 
jaksottaa tekstinsä 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti ja 
selkeästi käsin sekä 
tuottaa tekstiä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen. 
 
Oppilas osaa otsi-
koida ja jaksottaa 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

virke- ja lausera-
kenteita   sekä 
käyttää satunnai-
sesti virkkeen lope-
tusmerkkejä ja isoa 
alkukirjainta virk-
keen alussa ja eris-
nimissä. Ilmaisussa 
on paljon puheen-
varaisuutta. 

tekstinsä sekä 
muotoilla virkkeitä 
ja käyttää muuta-
mia erilaisia lause-
rakenteita sekä 
noudattaa joitakin 
kirjoitetun yleiskie-
len käytänteitä. 
 

sekä hallitsee kes-
keiset kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teet. Ilmaisussa on 
satunnaista pu-
heenvaraisuutta. 

tekstinsä tarkoituk-
senmukaisella ta-
valla sekä hallitsee 
kirjoitetun yleiskie-
len käytänteitä. 

T12 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään tekstin tuot-
tamisen prosesseja 
ja taitoa arvioida 
omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuk-
sia tekstien tuotta-
miseen yhdessä, 
rakentavan palaut-
teen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata 
ottamaan huomi-
oon tekstin vas-
taanottaja sekä 
toimimaan eetti-
sesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja tekijän-
oikeuksia kunnioit-
taen 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosessejaan 
ja taitoaan tuottaa 
tekstiä yhdessä, ar-
vioida omia ja mui-
den tekstejä ja ot-
taa vastaan pa-
lautetta omista 
teksteistä sekä op-
pilas oppii toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioit-
taen. 

Tekstin tuottami-
sen prosessin hal-
linta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien tai 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa tehdä 
satunnaisia pinta-
tason havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 
 

Oppilas osaa ohja-
tusti suunnitella ja 
tuottaa tekstiä 
sekä yksin että ryh-
mässä. 
 
Oppilas osaa tehdä 
ohjatusti havain-
toja omasta teks-
tistään. Hän osaa 
antaa niukkaa ja 
ylimalkaista pa-
lautetta toisten 
teksteistä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää mekaanisesti 
lähteitä. 
 
Oppilas noudattaa 
ohjatusti tekijänoi-
keuksia. 

Oppilas osaa ohja-
tusti muokata teks-
tiään palautteen 
pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta teksteistä. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää läh-
teitä. 
 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia. 
 

Oppilas osaa muo-
kata tekstinsä ra-
kennetta ja kieltä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään ja vastaanot-
taa palautetta sekä 
antaa rakentavaa 
palautetta muiden 
teksteistä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää lähteitä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T13 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 
sen eri variantteja 
ja harjaannuttaa 
käyttämään käsit-
teitä, joiden avulla 
kielestä ja sen ra-
kenteista puhu-
taan ja auttaa ym-
märtämään kielel-
listen valintojen 
vaikutuksia 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan, tutki-
maan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen 
eri variantteja sekä 
käyttämään käsit-
teitä, joiden avulla 
kielestä ja sen ra-
kenteista puhu-
taan, sekä oppilas 
oppii ymmärtä-
mään kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksia. 

Kielen tarkastelun 
kehittyminen ja 
kielikäsitteiden 
hallinta 
  

Oppilas osaa tehdä 
satunnaisia havain-
toja joistakin kie-
lenkäyttötilan-
teista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien piir-
teitä ja rakenteita. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja erilai-
sista kielenkäyttö-
tilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja kielellis-
ten valintojen vai-
kutuksista eri tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
 

Oppilas osaa tehdä 
monipuolisia ha-
vaintoja kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksista suhteessa 
kielenkäyttötilan-
teen tavoittee-
seen. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla monipuoli-
sesti sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 

T14 kannustaa op-
pilasta laajenta-
maan tekstivalikoi-
maansa ja luke-
maan lapsille ja 
nuorille suunnat-
tua kirjallisuutta 
sekä rohkaista lu-
kuharrastukseen ja 
lukuelämysten ja-
kamiseen ja kirjas-
ton aktiiviseen 
käyttöön 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja lukee 
lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä oppii 
käyttämään kirjas-
toa. 

Kirjallisuuden tun-
temus ja tekstivali-
koiman laajentami-
nen 

Oppilas on lukenut 
jonkin lyhyen ko-
konaisen kaunokir-
jallisen tekstin tai 
tietotekstin. 

Oppilas on lukenut 
osan sovituista 
kaunokirjallisista ja 
tietoteoksista. 
 
Oppilas pitäytyy it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastoa ohja-
tusti. 

Oppilas on lukenut 
sovitut kaunokirjal-
liset ja tietoteok-
set. 
 
Oppilas osaa valita 
luettavakseen eri-
laisia ikäkaudel-
leen sopivia teks-
tejä. 
 

Oppilas osaa valita 
luettavakseen 
myös itselleen uu-
denlaisia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastoa moni-
puolisesti. 
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Opetuksen  
tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa käyt-
tää kirjastoa itse-
näisesti. 

T15 tukea oppi-
lasta kielellisen ja 
kulttuurisen identi-
teetin rakentami-
sessa ja ohjata ar-
vostamaan eri kult-
tuureja ja kieliä 
sekä luoda oppi-
laalle mahdolli-
suuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan 
tutustumiseen 
sekä oman kulttuu-
rin tuottamiseen 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identiteet-
tiään ja oppii ar-
vostamaan eri kult-
tuureja ja kieliä 
sekä oppii käyttä-
mään mediaa ja 
kulttuuripalveluja. 

Kielitietoisuuden ja 
kulttuurin tunte-
muksen kehittymi-
nen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin kiel-
ten ja kulttuuristen 
piirteiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin käyttöä 
arjessaan.  

Oppilas osaa ni-
metä useita kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään kiin-
nostavaa media- ja 
kulttuuritarjontaa. 
 
 

Oppilas osaa ver-
tailla kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin roolia 
arjessaan. 
 

Oppilas osaa poh-
tia eri kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata media- ja kult-
tuuritarjonnan 
merkitystä omassa 
lähipiirissään. 

 
 

Samiska och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 uppmuntra 
och handleda ele-
ven att utveckla 
sina kommunika-
tiva färdigheter ge-
nom att erbjuda 
möjligheter att dis-
kutera och reflek-
tera kring etiska 
frågor 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att fun-
gera i olika  
kommunikationssi-
tuationer och stär-
ker sin förmåga att 
uttrycka sin 
åsikt.                        
                         

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
genom att svara 
på frågor. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kom-
munikationssitua– 
tioner. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssitua–
tioner. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 
ge några moti-
veringar till dem. 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika  
kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina åsikter 
och motivera dem 
på ett för  
situationen lämp-
ligt sätt. 

M2 uppmuntra 
eleven att stärka 
sin förmåga att 
agera konstruktivt 
i olika kommuni-
kationssituationer, 
både verbalt och 
icke-verbalt, samt 
handleda eleven 
att i sin kommuni-
kation beakta mot-
tagarens behov 
och följderna av de 
egna språkliga va-
len 

I1 Eleven lär sig 
iaktta hur egna 
språkliga och kom-
munikativa val in-
verkar i grupp-
kommunikationssi-
tuationer och ta 
hänsyn till andra 
gruppmedlemmar. 

Förmåga till grupp-
kommunikation 

Eleven kan lyssna 
på andra och delta 
i diskussioner på 
ett sakligt sätt. 

Eleven kan an-
vända olika språk-
liga uttryckssätt 
när hen deltar i 
gruppdiskussioner. 
 
Eleven kan i någon 
mån anpassa sin 
kommunikation 
enligt situationen. 

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, även 
använda sin röst, 
rikta sitt budskap 
och använda sin 
förmåga att ta 
kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 
Eleven kan an-
passa sin kommu-
nikation enligt situ-
ationen och ta 
hänsyn till de 
andra deltagarna. 

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för situa–
tionen ändamåls-
enligt sätt. 
 
Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 stödja eleven 
att utveckla en po-
sitiv syn på sitt sätt 
att kommunicera 
samt handleda ele-
ven att upptäcka 
tillfällen att få an-
vända sina kun-
skaper i samiska 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt och 
kreativt i kommu-
nikationssitua–
tioner och fram-
trädanden samt 
upptäcka tillfällen 
att få använda sina 
kunskaper i sa-
miska. 

Förmåga att fram-
träda och använda 
sina kunskaper i 
samiska 

Eleven kan hålla 
ett kort och enkelt 
anförande kring 
ett för hen bekant 
och konkret ämne 
med hjälp av stöd-
frågor. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig själv un-
der handledning. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 
ett för hen bekant 
ämne. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig själv för-
ståeligt. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 
 
Eleven kan under 
handledning ställa 
upp egna mål för 
för att använda 
sina kunskaper i 
samiska. 

Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande. 
 
Eleven kan ställa 
upp egna mål för 
att använda sina 
kunskaper i sa-
miska. 
 

Att tolka texter 

M4 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sina läsfär-
digheter och an-
vända lässtrategier 
samt att iaktta och 
utvärdera sitt eget 
läsande 

I2 Eleven utvecklar 
sin läsförmåga och 
lär sig att använda 
läsförståelsestra-
tegier samt att ob-
servera och utvär-
dera sin egen läs-
ning. 

Förmåga att ut-
veckla sin läsfär-
dighet  

Eleven kan lång-
samt läsa texter 
som är språkligt- 
och struktur–
mässigt enkla.  
 
Eleven kan nämna 
något område där 
hen kan utvecklas 
som läsare. 

Eleven kan rätt fly-
tande läsa texter 
som är språkligt- 
och strukturmäss-
igt enkla.  
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända någon enkel 
grundläggande läs-
förståelsestrategi. 
 
Eleven kan under 
handledning utvär-
dera sin egen läs-
ning. 

Eleven kan fly-
tande läsa texter 
som är lämpliga för 
hens ålder.   
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste grundläg-
gande läsförståel-
sestrategierna. 
 
Eleven kan utvär-
dera sin egen läs-
ning. 
 
 
 

Eleven kan an-
vända grundläg-
gande läsförståel-
sestrategier 
mångsidigt och 
ändamålsenligt. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M5 handleda ele-
ven att vidga sitt 
ord- och begrepps-
förråd samt förstå-
elsen av textrelate-
rade begrepp 

I2 Eleven utvecklar 
sin förmåga att re-
dogöra för, utvär-
dera och tolka tex-
ter och vidgar sitt 
ord- och begrepps-
förråd. 

Förmåga att redo-
göra för och förstå 
text 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
återge något av in-
nehållet i en text.  
 
Eleven kan identi-
fiera ord och be-
grepp som är nya 
för hen i en text.  
 

Eleven kan urskilja 
textens huvuddrag 
och under hand-
ledning nämna nå-
got syfte med tex-
ten. 
 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen av 
nya ord och be-
grepp.  
 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av nya 
ord och begrepp.   

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 

M6 handleda ele-
ven att söka in-
formation, an-
vända olika in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet samt 
att fästa uppmärk-
samhet vid kultu-
rella särdrag i sa-
miska originaltex-
ter 

I2 Eleven lär sig att 
söka information, 
använda 
mångsidiga in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet samt 
fästa uppmärk-
samhet vid kultu-
rella särdrag i sa-
miska originaltex-
ter. 

Färdigheter i in-
formationssökning 
och källkritik  

Eleven kan under 
handledning 
plocka ut enskild 
information ur 
givna källor. 
 
Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera några sär-
drag i samiska ori-
ginaltexter. 

Eleven kan an-
vända olika text-
miljöer som källa 
och söka informat-
ion i dem under 
handledning. 
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet. 
 
Eleven kan identi-
fiera några särdrag 
i samiska original-
texter. 

Eleven kan an-
vända olika källor 
och söka informa–
tion i dem. 
 
Eleven kan nämna 
några typiska drag 
för tillförlitliga käl-
lor. 
 
Eleven kan identifi-
era särdrag i sa-
miska originaltex-
ter. 
  

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika källor. 
 
Eleven kan reflek-
tera över särdrag i 
samiska original-
texter. 
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vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att producera texter 

M7 uppmuntra 
eleven att klä sina 
tankar i ord och 
öva sig att produ-
cera berättande, 
beskrivande och 
enkla ställningsta-
gande texter, även 
i multimediala mil-
jöer 

I3 Eleven lär sig pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter, även i mul-
timediala miljöer. 

Förmåga att be-
härska textgenrer  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande texter 
om ett för hen be-
kant ämne.  
 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande texter samt 
använda några ut-
tryckssätt som är 
typiska för dem.  
 

Eleven kan under 
handledning an-
vända uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter.  

Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, be-
skrivande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter. 

M8 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sin förmåga 
att skriva flytande 
för hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg och stärka 
färdigheterna i 
rättstavning och 
de grundläggande 
strukturerna i 
skriftspråket 

I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
skriva flytande för 
hand och digitalt 
och stärker färdig-
heterna i rättstav-
ning och de grund-
läggande struk-
turerna i skrift-
språket.  

Förmåga att ut-
veckla skrivfärdig-
heten och be-
härska skriftsprå-
ket 
 

Eleven kan skriva 
korta, begripliga 
och sammanhäng-
ande texter för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg. 
 
Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och sats-
byggnad samt 
slumpmässigt an-
vända skiljetecken 
vid meningsgrän-
ser och versal i 
början av mening 
och i egennamn. 

Eleven kan skriva 
relativt smidigt 
och läsligt både för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg. 
 
Eleven kan under 
handledning rubri-
cera sin text samt 
formulera me-
ningar och an-
vända några olika 
satsstrukturer 
samt följa några av 
standardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.    

Eleven kan skriva 
smidigt för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg.  
 
Eleven kan under 
handledning rubri-
cera och dela in sin 
text i stycken samt 
behärskar det cen-
trala av standard-
språkets skrift-
språksnormer.   
  

Eleven kan skriva 
smidigt och tydligt 
för hand samt pro-
ducera text med 
hjälp av digitala 
verktyg.  
 
Eleven kan rubri-
cera och dela in 
sin text i stycken 
på ett ändamåls-
enligt sätt samt 
behärskar stan-
dardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.    
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Innehåll Mål för lärandet 
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målen för under-
visningen 

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M9 sporra eleven 
att lära sig textpro-
duktionsprocesser 
och förmåga att 
utvärdera sina 
egna texter, er-
bjuda möjligheter 
att ta emot och ge 
konstruktiv re-
spons, handleda 
eleven att ta hän-
syn till textmotta-
garen och att 
agera etiskt på nä-
tet med hänsyn till 
integritetsskydd 
och följa upphovs-
rättsliga normer 

I3 Eleven utvecklar 
sina textproduk–
tionsprocesser, sin 
förmåga att 
utvärdera sina 
egna texter och ta 
emot respons på 
sina egna texter 
samt lär sig agera 
etiskt på nätet 
med hänsyn till in-
tegritetsskydd och 
följa upphovsrätts-
liga normer. 

Förmåga att be-
härska textpro-
duktionsprocessen 
och att kommuni-
cera på ett etiskt 
sätt 

Eleven kan planera 
och producera text 
med hjälp av 
modeller eller 
stödfrågor.  
 
Eleven kan göra 
några ytliga iaktta-
gelser om sin egen 
text. 

Eleven kan under 
handledning pla-
nera och produ-
cera text. 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om sin 
egen text. 
 
Eleven kan meka-
niskt använda käl-
lor.  
 
Eleven kan under 
handledning följa 
upphovsrättsliga 
normer. 

Eleven kan under 
handledning redi-
gera sin text på ba-
sis av respons.  
Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ge och ta 
emot respons på 
texter.   
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända källor.  
 
Eleven följer upp-
hovsrättsliga nor-
mer. 

Eleven kan redi-
gera struktur och 
språk i sin text.  
Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ta emot re-
spons samt ge 
konstruktiv re-
spons på andras 
texter. 
 
Eleven kan an-
vända källor på ett 
ändamålsenligt 
sätt. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M10 handleda ele-
ven att stärka sin 
språkmedveten-
het, uppmuntra 
eleven att under-
söka och iaktta 
språket och dess 
olika varianter 
samt handleda ele-
ven att upptäcka 
tillfällen att 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet, un-
dersöka och ob-
servera språket 
och dess olika vari-
anter samt an-
vända begrepp 
som beskriver 
språket och språk-
liga strukturer 

Att utveckla för-
mågan att obser-
vera språk  

Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera tillfällen att 
använda samiska. 
 
Eleven kan nämna 
några språkliga 
och textuella drag 
och strukturer. 
 

Eleven kan göra 
iakttagelser i olika 
situationer där sa-
miskan används.  
 
Eleven kan nämna 
flera språkliga och 
textuella drag och 
strukturer. 
 

Eleven kan identifi-
era tillfällen att an-
vända samiska och 
göra iakttagelser 
kring följderna av 
språkliga val i olika 
situationer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp beskriva 

Eleven kan 
mångsidigt reflek-
tera kring följ-
derna av språkliga 
val i förhållande 
till situationen och 
syftet med den. 
 
Eleven kan skapa 
situationer där sa-
miskan används. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

använda samiska 
och att förstå följ-
derna av olika 
språkliga val 

samt lär sig förstå 
betydelsen av 
språkliga val. 
 

språkliga och 
textuella drag och 
strukturer som 
producerats i olika 
situationer. 

Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp 
mångsidigt  
beskriva språkliga 
och textuella drag 
och strukturer 
som producerats i 
olika situationer. 

M11 stödja eleven 
att bygga upp sin 
kulturella och 
språkliga identitet, 
att uppskatta de 
egna traditionerna 
och att förstå det 
samiska språ-
kets/de samiska 
språkens betydelse 
både för en själv 
och för den egna 
gemenskapen 

I4 Eleven utvecklar 
sin språkliga och 
kulturella identitet 
och lär sig att vär-
desätta det/de sa-
miska språ-
ket/språkens bety-
delse för en själv 
och den egna ge-
menskapen. 

Förmåga att ut-
veckla språklig och 
kulturell medve-
tenhet 
 

Eleven kan under 
handledning 
nämna några lik-
heter och skillna-
der i språk och kul-
tur. 
 
Eleven kan under 
handledning besk-
riva betydelsen av 
samiska och sa-
misk kultur i den 
egna vardagen.  

Eleven kan nämna 
likheter och skill-
nader i språk och 
kultur. 
Eleven kan  
beskriva betydel-
sen av samiska och 
samisk kultur i den 
egna vardagen.  
 
 

Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader i språk och 
kultur. 
Eleven kan berätta 
om huvuddragen i 
samiska och sa-
misk kultur och 
identifiera de van-
ligaste uttrycksfor-
merna.  
  

Eleven kan reflek-
tera kring likheter 
och skillnader i 
språk och kultur. 
Eleven kan reflek-
tera över det sa-
miska språkets och 
den samiska kul-
turens betydelse i 
den närmaste 
kretsen.  

M12 uppmuntra 
eleven att vidga sin 
textvärld, att läsa 
och uppskatta sa-
misk barn- och 
ungdomslitteratur 
samt handleda ele-
ven att ta del av 

I4 Eleven vidgar sin 
textvärld och läser 
litteratur som är 
riktad till barn och 
unga samt lär sig 
att använda biblio-
tek, medie- och 
kulturutbud.  

Kunskap om sa-
misk barn- och 
ungdomslitteratur 
och medie- och 
kulturutbud 

Eleven har läst nå-
got kort skönlitte-
rärt verk och en 
faktabok som är 
lämplig för hens 
ålder. 

Eleven har läs en 
del av de skönlitte-
rära verk och fak-
taböcker man 
kommit överens 
om.  
 

Eleven har läst de 
skönlitterära verk 
och faktaböcker 
man kommit över-
ens om.  
 
Eleven kan välja 
olika texter att läsa 

Eleven kan välja 
texter att läsa som 
är nya för hen.  
 
Eleven kan 
mångsidigt an-
vända 
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medie- och kultur-
utbudet och er-
bjuda möjligheter 
att producera kul-
tur 

Eleven håller sig 
till välbekanta 
textgenrer. 
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända biblioteks-
tjänster, medie- 
och kulturutbud. 

som är lämpliga för 
hens ålder. 
 
Eleven kan själv-
ständigt använda 
bibliotekstjänster, 
medie- och kultur-
utbud.  

bibliotekstjänster, 
medie- och kultur-
utbud. 
 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M13 uppmuntra 
eleven att utveckla 
och bredda det 
språk som behövs i 
olika läroämnen 
och som är kopplat 
till den samiska 
kulturen och att 
använda sina kun-
skaper i allt lä-
rande 

I5 Eleven utvecklar 
och breddar det 
språk som behövs 
i olika läroämnen 
och som är kopp-
lat till den samiska 
kulturen och an-
vänder sina kun-
skaper i allt lä-
rande. 

Förmåga att göra 
iakttagelser kring 
språk inom olika 
läroämnen 

Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera några drag 
kring hur språk an-
vänds inom olika 
läroämnen. 

Eleven kan identi-
fiera några drag 
kring hur språk an-
vänds inom olika 
läroämnen. 

Eleven kan identifi-
era olika läroäm-
nens sätt att an-
vända språket och 
kan utnyttja sina 
språkkunskaper i 
lärandet. 

Eleven kan reflek-
tera kring olika 
läroämnens sätt 
att använda språ-
ket och kan ut-
nyttja sina språk-
kunskaper i allt lä-
rande. 
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Romani och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 uppmuntra 
och handleda ele-
ven att utveckla 
sina kommunika-
tiva färdigheter ge-
nom att skapa 
möjligheter att dis-
kutera, värdesätta 
sin uttrycksför-
måga samt att ge 
och ta emot re-
spons 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att fun-
gera i olika  
kommunikationssi-
tuationer och stär-
ker sin förmåga att 
uttrycka sin åsikt 
samt att ge och ta 
emot re-
spons.                      
                        

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
genom att svara 
på frågor. 

Eleven kan agera i 
vardagliga  
kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssitua–
tioner. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 
ge några moti-
veringar till dem. 
 
Eleven kan ta emot 
respons samt ge 
knapphändig re-
spons till andra. 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika  
kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina åsikter 
och motivera dem 
på ett för  
situationen lämp-
ligt sätt. 
 
Eleven kan ut-
nyttja den respons 
hen får och ge 
mångsidig re-
spons. 

M2 uppmuntra 
eleven att stärka 
sin förmåga att 
kommunicera på 
ett konstruktivt 
sätt i olika  
situationer samt 
handleda eleven 

I1 Eleven lär sig 
iaktta hur egna 
språkliga och kom-
munikativa val in-
verkar i grupp-
kommunikationssi-
tuationer och ta 

Förmåga till grupp-
kommunikation 

Eleven kan lyssna 
på andra och delta 
i diskussioner på 
ett sakligt sätt. 

Eleven kan an-
vända olika språk-
liga uttryckssätt 
när hen deltar i 
gruppdiskussioner. 
 
Eleven kan i någon 
mån anpassa sin 

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, även 
använda sin röst, 
rikta sitt budskap 
och använda sin 
förmåga att ta 

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för  
situationen ända-
målsenligt sätt. 
 



27 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

att i sin kommuni-
kation beakta mot-
tagarens behov 

hänsyn till andra 
gruppmedlemmar. 

kommunikation på 
ett för situationen 
lämpligt sätt. 
 

kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 
 
Eleven kan an-
passa sin kommu-
nikation enligt si–
tuationen och ta 
hänsyn till de 
andra deltagarna. 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 

M3 stödja eleven 
att utveckla en po-
sitiv syn på sitt sätt 
att kommunicera 
samt handleda ele-
ven att upptäcka 
tillfällen att an-
vända sina kun-
skaper i romani 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt och 
kreativt i  
kommunikationssi-
tuationer och 
framträdanden 
samt upptäcka till-
fällen att få an-
vända sina kun-
skaper i romani. 

Förmåga att iaktta 
sin egen kommuni-
kation och att an-
vända sina kun-
skaper i romani 

Eleven kan hålla 
ett kort och enkelt 
anförande kring 
ett för hen bekant 
och konkret ämne 
med hjälp av stöd-
frågor. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig själv un-
der handledning. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 
ett för hen bekant 
ämne. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig själv för-
ståeligt. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 
 
Eleven kan under 
handledning ställa 
upp egna mål för 
för att använda 
sina kunskaper i 
romani. 

Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande. 
 
Eleven kan ställa 
upp egna mål för 
att använda sina 
kunskaper i ro-
mani. 
 

Att tolka texter 

M4 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sin läsfär-
dighet, att iaktta 
sitt läsande och 
undersöka olika ty-
per av texter, att 

I2 Eleven utvecklar 
sin läsförmåga och 
lär sig att använda 
läsförståelsestra-
tegier samt att ob-
servera och 

Förmåga att ut-
veckla sin läsfär-
dighet  

Eleven kan lång-
samt läsa texter 
som är språkligt- 
och struktur–
mässigt enkla.  
 

Eleven kan rätt fly-
tande läsa texter 
som är språkligt- 
och struktur–
mässigt enkla.  
 

Eleven kan fly-
tande läsa texter 
som är lämpliga för 
hens ålder.   
 
Eleven kan an-
vända de 

Eleven kan fly-
tande läsa texter 
som är lämpliga 
för hens ålder.  
 
Eleven kan an-
vända 
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vitsordet 8 
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utveckla hör- och 
läsförståelsen 
samt att ge akt på 
skillnader mellan 
tal- och skriftspråk 

utvärdera sin egen 
läsning 

Eleven kan nämna 
något område där 
hen kan utvecklas 
som läsare. 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon enkel 
grundläggande läs-
förståelsestrategi. 
Eleven kan under 
handledning utvär-
dera sin egen läs-
ning. 

vanligaste grund-
läggande läsförstå-
elsestrategierna. 
 
Eleven kan utvär-
dera sin egen läs-
ning. 
 

grundläggande läs-
förståelsestrate-
gier mångsidigt 
och ändamålsen-
ligt. 
 

M5 hjälpa eleven 
att vidga sitt ord- 
och begreppsför-
råd samt förståel-
sen av textrelate-
rade begrepp 

I2 Eleven utvecklar 
sin förmåga att re-
dogöra för, utvär-
dera och tolka tex-
ter och vidgar sitt 
ord- och begrepps-
förråd. 

Förmåga att redo-
göra för och förstå 
text 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
återge något av in-
nehållet i en text.  
 
Eleven kan identi-
fiera nya ord och 
begrepp i en text.  
 

Eleven kan urskilja 
textens huvuddrag 
och under hand-
ledning nämna nå-
got syfte med tex-
ten. 
 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen av 
nya ord och be-
grepp.  

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av nya 
ord och begrepp.   

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 

M6 handleda ele-
ven att söka in-
formation på ro-
mani, använda 
olika informations-
källor och bedöma 
informationens till-
förlitlighet 

I2 Eleven lär sig att 
söka information 
på romani, an-
vända mångsidiga 
informationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet. 

Färdigheter i in-
formationssökning 
och källkritik  

Eleven kan under 
handledning 
plocka ut enskild 
information ur 
givna källor. 
 

Eleven kan an-
vända olika text-
miljöer som källa 
och söka  
information i dem 
under handled-
ning. 
 

Eleven kan an-
vända olika källor 
och söka  
information i dem. 
 
Eleven kan nämna 
några typiska drag 
för tillförlitliga käl-
lor.  

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika källor. 
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vitsordet 8 
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vitsordet 9 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet. 

Att producera texter 

M7 uppmuntra 
och handleda ele-
ven att klä sina 
tankar i ord och 
öva sig att produ-
cera berättande, 
beskrivande, in-
struerande och 
enkla ställningsta-
gande texter, även 
i multimediala mil-
jöer 

I3 Eleven lär sig pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter, även i mul-
timediala miljöer 

Förmåga att be-
härska textgenrer 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande texter 
om ett för hen be-
kant ämne. 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande texter samt 
använda några ut-
tryckssätt som är 
typiska för dem.  
 

Eleven kan under 
handledning an-
vända uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, beskri-
vande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter.  

Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga uttryckssätt 
som är typiska för 
berättande, be-
skrivande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter. 
 

M8 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sin förmåga 
att skriva för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg 
och att stärka sina 
färdigheter i skrift-
språket och sin 
kunskap om 

I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
skriva flytande för 
hand och digitalt 
och stärker färdig-
heterna i rättstav-
ning och de grund-
läggande 
strukturerna i 
skriftspråket.  

Förmåga att ut-
veckla skrivfärdig-
heten och be-
härska skriftsprå-
ket 
 

Eleven kan skriva 
korta, begripliga 
och sammanhäng-
ande texter för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg. 
 
Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och 

Eleven kan skriva 
relativt smidigt 
och läsligt både för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg. 
 
Eleven kan under 
handledning rubri-
cera sin text samt 
formulera 

Eleven kan skriva 
smidigt för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg.  
 
Eleven kan under 
handledning rubri-
cera och dela in sin 
text i stycken samt 
behärskar det cen-
trala av 

Eleven kan skriva 
smidigt och tydligt 
för hand samt pro-
ducera text med 
hjälp av digitala 
verktyg.  
 
Eleven kan rubri-
cera och dela in 
sin text i stycken 
på ett 
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textstrukturer och 
rättstavning 

satsbyggnad samt 
slumpmässigt an-
vända skiljetecken 
vid meningsgrän-
ser och versal i 
början av mening 
och i egennamn. 

meningar och an-
vända några olika 
satsstrukturer 
samt följa några av 
standardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.    

standardspråkets 
skriftspråksnor-
mer.    

ändamålsenligt 
sätt samt behärs-
kar standardsprå-
kets skriftspråks-
normer.    
 

M9 sporra eleven 
att lära sig textpro-
duktionsprocesser 
och förmåga att 
utvärdera sina 
egna texter, er-
bjuda möjligheter 
att ta emot och ge 
konstruktiv re-
spons, handleda 
eleven att ta hän-
syn till textmotta-
garen och att 
agera etiskt på nä-
tet med hänsyn till 
integritetsskydd 
och följa upphovs-
rättsliga normer 

I3 Eleven utvecklar 
sina textproduk–
tionsprocesser, sin 
förmåga att 
utvärdera sina 
egna texter och ta 
emot respons på 
sina egna texter 
samt lär sig agera 
etiskt på nätet 
med hänsyn till in-
tegritetsskydd och 
följa upphovsrätts-
liga normer. 

Förmåga att be-
härska textpro-
duktionsprocessen 
och att kommuni-
cera på ett etiskt 
sätt 

Eleven kan planera 
och producera text 
med hjälp av mo-
deller eller stöd-
frågor.  
 
Eleven kan göra 
några ytliga iaktta-
gelser om sin egen 
text. 

Eleven kan under 
handledning pla-
nera och produ-
cera text. 
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om sin 
egen text. 
 
Eleven kan meka-
niskt använda käl-
lor.  
 
Eleven kan under 
handledning följa 
upphovsrättsliga 
normer. 

Eleven kan under 
handledning redi-
gera sin text på ba-
sis av respons.  
 
Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ge och ta 
emot respons på 
texter.   
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända källor.  
 
Eleven följer upp-
hovsrättsliga nor-
mer. 

Eleven kan redi-
gera struktur och 
språk i sin text.  
 
Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter och ta emot re-
spons samt ge 
konstruktiv re-
spons på andras 
texter. 
 
Eleven kan an-
vända källor på ett 
ändamålsenligt 
sätt. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M10 handleda ele-
ven att stärka sin 
förmåga att iaktta 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet, 

Att utveckla för-
mågan att obser-
vera språk  

Eleven kan göra 
slumpmässiga 
iakttagelser om 

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
olika situationer 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
följderna av 

Eleven kan reflek-
tera kring följ-
derna av språkliga 
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språket och an-
vända språkrelate-
rade begrepp 

undersöka och ob-
servera språket 
och dess olika vari-
anter samt an-
vända begrepp 
som beskriver 
språket och språk-
liga strukturer 
samt lär sig förstå 
betydelsen av 
språkliga val. 
 

några situationer 
där språket an-
vänds. 
 
Eleven kan nämna 
några språkliga 
och textuella drag 
och strukturer. 
 

där språket an-
vänds. 
 
Eleven kan nämna 
flera språkliga och 
textuella drag och 
strukturer. 
 

språkliga val i olika 
situationer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp beskriva 
språkliga och 
textuella drag och 
strukturer som 
producerats i olika 
situationer. 

val i förhållande 
till situationen och 
syftet med den. 
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp 
mångsidigt be–
skriva språkliga 
och textuella drag 
och strukturer 
som producerats i 
olika situationer. 

M11 stödja eleven 
att stärka sin egen 
kulturella och 
språkliga identitet 
och kännedomen 
om romernas kul-
turarv och historia 
och att förstå det 
romska språkets 
betydelse både för 
en själv och för 
den egna gemen-
skapen 

I4 Eleven utvecklar 
sin språkliga och 
kulturella identitet 
och lär sig att vär-
desätta det 
romska språkets 
betydelse för en 
själv och den egna 
gemenskapen. 

Förmåga att ut-
veckla språklig och 
kulturell medve-
tenhet 
 

Eleven kan under 
handledning 
nämna några lik-
heter och skillna-
der i språk och kul-
tur. 
 
Eleven kan under 
handledning be–
skriva betydelsen 
av det romska 
språket och den 
romska kulturen i 
den egna varda-
gen.  

Eleven kan nämna 
likheter och skill-
nader i språk och 
kultur. 
 
Eleven kan be–
skriva betydelsen 
av det romska 
språket och den 
romska kulturen i 
den egna varda-
gen.  
 
 

Eleven kan under 
handledning jäm-
föra likheter och 
skillnader i språk 
och kultur. 
 
Eleven kan berätta 
om huvuddragen i 
det romska språket 
och romsk kultur 
och identifiera de 
vanligaste ut-
trycksformerna. 

Eleven kan reflek-
tera kring likheter 
och skillnader i 
språk och kultur. 
 
Eleven kan reflek-
tera över det 
romska språkets 
och den romska 
kulturens bety-
delse i den närm-
aste kretsen. 
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M12 uppmuntra 
eleven att ta del av 
ett mångsidigt kul-
turutbud och er-
bjuda eleven möj-
ligheter att själv 
producera kultur 

I4 Eleven vidgar sin 
textvärld och lär 
sig att använda 
bibliotek, medie- 
och kulturutbud. 

Kunskap om barn- 
och ungdomslitte-
ratursamt bibliotek 
och medie- och 
kulturutbud 

Eleven har läst nå-
gon kort skönlitte-
rär text eller fack-
text i sin helhet. 

Eleven har läs en 
del av de skönlitte-
rära texter eller 
facktexter man 
kommit överens 
om.  
 
Eleven håller sig 
till välbekanta 
textgenrer. 
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända biblioteks-
tjänster, medie- 
och kulturutbud. 

Eleven har läst de 
skönlitterära texter 
och facktexter man 
kommit överens 
om.  
 
Eleven kan välja 
texter att läsa som 
är lämpliga för 
hens ålder. 
 
Eleven kan själv-
ständigt använda 
bibliotekstjänster, 
medie- och kultur-
utbud.  

Eleven kan välja 
texter att läsa som 
är nya för hen.  
 
Eleven kan 
mångsidigt an-
vända biblioteks-
tjänster, medie- 
och kulturutbud. 
 

 
 

Teckenspråk och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda och 
uppmuntra eleven 
att utveckla sina 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att fun-
gera i olika 

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och 

Eleven kan agera i 
vardagliga 

Eleven kan agera i 
vardagliga 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika 
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kommunikations-
färdigheter och sin 
förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer samt 
handleda eleven 
att stärka sin för-
måga att kommu-
nicera i en tecken-
språkig och fler-
språkig gemen-
skap också med 
hjälp av drama 

kommunikationssi-
tuationer och stär-
ker sin förmåga att 
uttrycka sin 
åsikt.                        
                          

informella kom-
munikationssituat-
ioner. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
genom att svara 
på frågor. 
 

kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter. 
 

kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 
ge några moti-
veringar till dem. 

kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven kan ut-
trycka sina åsikter 
och motivera dem 
på ett för situa–
tionen lämpligt 
sätt. 
 

M2 uppmuntra 
eleven att uttrycka 
sig allt mer 
mångsidigt och ut-
veckla en positiv 
syn på sitt sätt att 
kommunicera 
samt handleda 
eleven att iaktta 
sin egen kommu-
nikations- och ut-
trycksförmåga 

I1 Eleven lär sig att 
visualisera och ge 
liv åt sitt eget 
framträdande ge-
nom att bekanta 
sig med tecken-
språkets olika ut-
trycksformer och 
grundläggande im-
provisation. 

Förmåga att ut-
veckla uttrycksför-
mågan 

Eleven kan hålla 
ett kort och enkelt 
anförande kring 
ett för hen bekant 
och konkret ämne 
med hjälp av stöd-
frågor. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig själv för-
ståeligt. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 
ett för hen bekant 
ämne. 
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sin 
uttrycksförmåga 
när hen framträ-
der. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 
 
Eleven kan ut-
nyttja sin uttrycks-
förmåga rätt väl 
när hen framträ-
der. 

Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande. 
 
Eleven kan ut-
trycka sig på ett 
mångsidigt sätt 
när hen framträ-
der. 

Att tolka texter 

M3 handleda ele-
ven att förstå och 
tolka olika typer av 

I2 Eleven övar att 
mångsidigt tolka 
framträdanden 

Förmåga att redo-
göra för och tolka 
text 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 

Eleven kan urskilja 
textens huvuddrag 
och under 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser kring 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
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texter samt att dis-
kutera texterna 
och samtidigt ut-
öka sitt begrepps- 
och teckenförråd 

och olika svensk-
språkiga tecknade 
och visualiserade 
texter för att ut-
veckla sin visuella 
läsförmåga samt 
bredda sitt be-
grepps- och teck-
enförråd. 

återge något av in-
nehållet i en text.  
 
Eleven kan identi-
fiera tecken och 
begrepp som är 
nya för hen i en 
text.  
 

handledning 
nämna något syfte 
med texten. 
 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen 
hos nya tecken 
och begrepp. 

textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 
Eleven kan härleda 
betydelsen hos 
nya tecken och be-
grepp. 

och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syften. 
 
 

M4 handleda ele-
ven att använda 
olika textmiljöer 
för att söka och 
tolka information 
och för att be-
döma information-
ens tillförlitlighet 

I2 Eleven lär sig att 
söka information, 
använda 
mångsidiga in-
formationskällor 
och bedöma in-
formationens till-
förlitlighet. Eleven 
lär sig att obser-
vera och utvärdera 
sitt eget sätt att 
förstå. 

Färdigheter i in-
formationssökning 
och källkritik  

Eleven kan under 
handledning 
plocka ut enskild 
information ur 
givna källor. 
 

Eleven kan an-
vända olika text-
miljöer som källa 
och söka  
information i dem 
under handled-
ning. 
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet. 
 

Eleven kan an-
vända olika källor 
och söka  
information i dem. 
 
Eleven kan nämna 
några typiska drag 
för tillförlitliga käl-
lor. 
 

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika källor. 
 

Att producera texter 

M5 uppmuntra 
eleven att utveckla 
kunskapen om 
språkets 

I3 Eleven lär sig pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, 

Förmåga att be-
härska textgenrer  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera berät-
tande, 

Eleven kan under 
handledning an-
vända uttryckssätt 
som är typiska för 

Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga uttryckssätt 
som är typiska för 
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grundstrukturer 
och förmågan att 
producera text 

instruerande och 
enkla ställningsta-
gande texter, även 
i multimediala mil-
jöer. 

berättande texter 
om ett för hen be-
kant ämne.  
 

beskrivande, in-
struerande texter 
samt använda 
några uttryckssätt 
som är typiska för 
dem.  

berättande, be-
skrivande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter. 

berättande, be-
skrivande, instrue-
rande och enkla 
ställningstagande 
texter. 

M6 uppmuntra 
eleven att uttrycka 
upplevelser och 
tankar i olika kom-
munikationsmil-
jöer, ge eleven till-
fälle att berätta 
om och beskriva 
händelser och fe-
nomen och fram-
föra sina egna syn-
punkter med hjälp 
av olika presenta–
tioner och före-
drag självständigt 
och i grupp 

I3 Eleven lär sig ut-
trycka sina upple-
velser, tankar och 
åsikter och stärker 
en positiv bild av 
sig själv som text-
producent. Hen lär 
sig att ge liv åt en 
text och reflektera 
över kopplingen 
mellan valen av 
tecken, tecknens 
ordningsföljd och 
textens betydelse. 
Eleven lär sig olika 
skeden i textpro-
duktion: idéfas, 
planering, text-
strukturering och 
redigering. 

Förmåga att ut-
trycka upplevelser, 
tankar och åsikter 
samt utveckla fär-
digheter som text-
producent  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera texter 
där hen uttrycker 
sina tankar, upple-
velser eller åsik-
ter.  
 
Eleven kan under 
handledning 
nämna något en-
skilt utvecklings-
område som text-
producent. 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera texter, där 
hen uttrycker sina 
upplevelser, tan-
kar och åsikter på 
ett begripligt sätt. 
 
Eleven kan be–
skriva sig själv som 
textproducent och 
nämna nå-
gon styrka och nå-
got utvecklingsom-
råde.  
 

Eleven kan produ-
cera texter som 
förmedlar hens 
upplevelser, tan-
kar och åsikter.    
 
Eleven kan redo-
göra för sina styr-
kor och utveck–
lingsområden som 
textproducent.   

Eleven kan 
mångsidigt och 
smidigt producera 
texter där hen ut-
trycker sina upple-
velser, tankar och 
åsikter. 
 
Eleven kan på ett 
realistiskt sätt ut-
värdera sig själv 
som textprodu-
cent.  

M7 handleda ele-
ven att kommuni-
cera etiskt på nä-
tet med hänsyn till 

I3 Eleven övar sig att 
teckna och övar 
sig i skapande–
processens olika 

Förmåga att be-
härska textpro-
duktionsprocessen 
och att 

Eleven kan planera 
och producera text 
med hjälp av 

Eleven kan under 
handledning pla-
nera och produ-
cera text. 

Eleven kan under 
handledning redi-
gera sin text på 
basis av respons.  

Eleven kan redi-
gera struktur och 
språk i sin text.  
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integritetsskydd 
och följa upphovs-
rättsliga normer 

faser med hjälp av 
digitala verktyg. 
Eleven lär sig att 
agera etiskt på nä-
tet med hänsyn till 
integritetsskydd 
och följa upphovs-
rättsliga normer. 

kommunicera på 
ett etiskt sätt 

modeller eller 
stödfrågor.  
 
Eleven kan göra 
några ytliga iaktta-
gelser om sin egen 
text. 

Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om sin 
egen text. 
 
Eleven kan under 
handledning följa 
upphovsrättsliga 
normer. 

Eleven kan utvär-
dera sina egna tex-
ter. 
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända källor.  
 
Eleven följer upp-
hovsrättsliga nor-
mer. 

Eleven kan an-
vända källor på ett 
ändamålsenligt 
sätt. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 handleda ele-
ven att stärka sin 
språkmedveten-
het, inspirera ele-
ven att undersöka 
och iaktta språket 
och dess olika vari-
anter och öva sig 
att använda be-
grepp för att dis-
kutera språket och 
dess strukturer 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet, un-
dersöka språkliga 
fenomen samt för-
stå teckenspråkets 
olika delar och hur 
man uttrycker tid 
mängd.  
 

Att utveckla för-
mågan att obser-
vera språket 

Eleven kan göra 
slumpmässiga 
iakttagelser om 
några situationer 
där språket an-
vänds.  
 
Eleven kan nämna 
några språkliga 
och textuella drag 
och strukturer. 
 

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
olika situationer 
där språket an-
vänds.  
 
Eleven kan nämna 
flera språkliga och 
textuella drag. 
 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
följderna av språk-
liga val i olika situ-
ationer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp beskriva 
språkliga och 
textuella drag som 
producerats i olika 
situationer. 

Eleven kan göra 
mångsidiga iaktta-
gelser kring följ-
derna av språkliga 
val i förhållande 
till situationen och 
syftet med den. 
 
Eleven kan med 
hjälp av lämpliga 
begrepp 
mångsidigt be–
skriva språkliga 
och textuella drag 
och strukturer 
som producerats i 
olika situationer. 



37 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
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M9 uppmuntra 
eleven att stärka 
sin språkliga och 
kulturella identitet 
och lära eleven att 
värdesätta andra 
språk och kulturer, 
erbjuda eleven ett 
mångsidigt kultur-
utbud och möjlig-
heter att själv pro-
ducera kultur samt 
uppmuntra eleven 
att följa med och 
uppskatta kultur 
för barn och ung-
domar 

I4 Eleven lär sig att 
fördjupa sina teck-
enspråkiga kom-
munikativa färdig-
heter och iaktta 
beteendenormer i 
en teckenspråkig 
gemenskap samt 
ta del av gemen-
skapens kulturarv 
och verksamhet. 

Förmåga att ut-
veckla språklig och 
kulturell medve-
tenhet  

Eleven kan under 
handledning 
nämna några lik-
heter och skillna-
der i språk och kul-
tur. 
 
Eleven kan be–
skriva använd-
ningen av medier 
och kulturtjänster i 
den egna varda-
gen.   
 

Eleven kan nämna 
flera likheter och 
skillnader i språk 
och kultur. 
 
Eleven kan be–
skriva medie- och 
kulturutbud som 
intresserar hen.  
 

Eleven kan under 
handledning jäm-
föra teckenspråk 
med talat språk.  
 
Eleven kan be–
skriva mediernas 
och kulturens roll i 
den egna varda-
gen. 

Eleven kan reflek-
tera över likheter 
och skillnader i 
språk och kultur. 
 
Eleven kan be–
skriva medie- och 
kulturutbudets roll 
mer omfattande 
än enbart utgå-
ende från sin egen 
erfarenhet. 
 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M10 erbjuda ele-
ven möjligheter 
att öva sig att an-
vända en tecken-
språkstolk 

 I4 Eleven lär sig att 
använda en teck-
enspråkstolk. 

Förmåga att agera 
med en tecken-
språkstolk. 

Eleven kan under 
handledning an-
vända en tecken-
språkstolk. 

Eleven kan under 
handledning an-
vända en tecken-
språkstolk på ett 
sakligt men be-
gränsat sätt. 

Eleven kan ända-
målsenligt an-
vända en tecken-
språkstolk. 

Eleven kan smidigt 
använda en teck-
enspråkstolk. 

M11 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förståelse för 
begrepp i olika 
läroämnen 

I5 Eleven lär sig att 
använda olika 
slags texter, bilder 
och tabeller som 
material för att 

Förmåga att iaktta 
språket i olika 
läroämnen 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och stödfrågor 
iaktta det språk 

Eleven kan under 
handledning iaktta 
det språk som be-
hövs i olika läro-
ämnen. 

Eleven kan iaktta 
och under hand-
ledning använda 
det språk som 

Eleven kan iaktta 
och använda det 
språk som behövs 
i olika läroämnen. 
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berika sitt teck-
nande och ge möj-
lighet att utnyttja 
teckenspråk i olika 
läroämnen.  

som behövs i olika 
läroämnen.  

behövs i olika läro-
ämnen. 

 
 

Svenska som andraspråk och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-
ven att stärka sin 
uttrycksförmåga 
och förmåga att 
uttrycka sina åsik-
ter samt lära ele-
ven att agera kon-
struktivt i kommu-
nikationssitua–
tioner i skolan och 
i vardagen 

I1 Eleven lär sig att 
stärka sin uttrycks-
förmåga och för-
måga att uttrycka 
sina åsikter samt 
lära eleven att 
agera konstruktivt 
i kommunikations-
situationer i skolan 
och i vardagen. 

Kommunikativa 
färdigheter och ut-
trycksförmåga  

Eleven deltar i 
kommunikationssi-
tuationer oftast 
genom att lyssna.  

Eleven ger uttryck 
för sina åsikter ge-
nom att svara på 
frågor.  

Eleven deltar i 
olika kommunika–
tionssituationer. 
 
Eleven uttrycker 
sina tankar och 
åsikter.  

Eleven deltar ge-
nom att ta initiativ 
i olika kommuni-
kationssituationer, 
uttrycker sina åsik-
ter och motiverar 
dem.  

M2 motivera ele-
ven att stärka 

I1 Eleven lär sig att 
stärka förmågan 

Förmåga att agera 
i 

Eleven kan delta i 
en kommunika–

Eleven kan själv 
agera muntligt i en 

Eleven kan på ett 
ändamålsenligt 

Eleven kan på ett 
konstruktivt sätt 
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förmågan att kom-
municera öga mot 
öga samt färdig-
heterna att lyssna 
på och förstå lära-
rens kommunika–
tion och annan 
muntlig kommuni-
kation 

att kommunicera 
öga mot öga samt 
färdigheterna att 
lyssna på och för-
stå lärarens kom-
munikation och 
annan muntlig 
kommunikation. 

kommunikationssi-
tuationer och för-
stå muntliga texter 

tionssituation ge-
nom att lyssna och 
förstår tydligt visu-
aliserat tal.  

kommunikationssi-
tuation.  
 
Eleven förstår vari-
erande lärarens 
kommunikation 
och andra munt-
liga texter.  

sätt delta i en 
kommunikationssi-
tuation öga mot 
öga.  
 
Eleven förstår det 
merparten av lära-
rens kommunika–
tion och annat 
som hen hör.  

delta i en kommu-
nikationssituation 
öga mot öga. 
 
Eleven kan urskilja 
det viktigaste i lä-
rarens kommuni-
kation och annat 
som hen hör. 

M3 handleda ele-
ven att uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra. 

Förmåga att an-
vända olika ut-
tryckssätt i kom-
munikationssitua–
tioner 

Eleven kan ut-
trycka sig verbalt i 
olika vardagliga si-
tuationer.  
 
Eleven kan kom-
plettera sin ver-
bala kommunika–
tion icke-verbalt.  

Eleven kan delta i 
en diskussion kring 
ett ämne som står 
hen nära.  
 
Eleven kan ut-
trycka sig förståe-
ligt.  

Eleven kan an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt 
och ta hänsyn till 
sin samtalspart.  
 
Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande om ett för 
hen bekant ämne.  

Eleven kan ut-
trycka sig på ett 
ändamålsenligt 
sätt genom att an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt. 
  
Eleven kan hålla 
ett förberett och 
till innehållet 
mångsidigt anfö-
rande.  

Att tolka texter 

M4 handleda ele-
ven att utveckla en 
flytande läsför-
måga samt att an-
vända kunskap om 
textgenrer i 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla en fly-
tande läsförmåga 
samt att använda 
kunskap om text-
genrer i textanalys 

Förmåga att läsa 
flytande samt för-
måga att använda 
kunskaper om 
textgenrer i tolk-
ningen av texter 

Eleven övar på att 
läsa flytande.  
 
Eleven kan identi-
fiera de mest cen-
trala textgenrerna.  

Eleven läser texter 
till största del fly-
tande.  
Eleven kan identi-
fiera en berättelse, 

Eleven läser olika 
textgenrer fly-
tande.  
Eleven kan an-
vända kunskap om 
genretypiska drag i 

Eleven läser 
mångsidigt olika 
textgenrer. 
Eleven redogör för 
texter utgående 
från innehåll, 
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textanalys och i 
bedömningen av 
informationens 
tillförlitlighet, 
både på egen hand 
och tillsammans 
med andra 

och i bedöm-
ningen av infor–
mationens tillför-
litlighet, både på 
egen hand och till-
sammans med 
andra. 

facktext och en 
värderande text.  
 
Eleven övar på att 
använda sin kun-
skap om genrety-
piska drag i tolk-
ningen av texter 
och när hen bedö-
mer tillförlitlig-
heten.  

tolkningen av tex-
ter och när hen 
bedömer tillförlit-
ligheten. 

struktur och språk-
liga drag samt be-
dömer tillförlitlig-
heten i texten. 

M5 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att 
tolka skrivna och 
talade texter ge-
nom att utnyttja 
lässtrategier ända-
målsenligt i olika 
situationer 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att tolka 
skrivna och talade 
texter genom att 
utnyttja lässtrate-
gier ändamålsen-
ligt i olika situa–
tioner. 

Förmåga att tolka 
texter  

Eleven kan läsa 
och förstå enkla 
och språkligt sett 
konkreta talade 
och skrivna texter.  
 
Eleven kan endast 
i liten grad utnyttja 
läs- och läsförstå-
elsestrategier.  

Eleven kan till 
största del förstå 
talade och skrivna 
texter och kan 
uppfatta texten 
som helhet.  
 
Eleven övar på 
olika läs- och läs-
förståelsestrate-
gier som främjar 
texttolkning.  

Eleven kan tolka 
talade och skrivna 
texter i olika situ-
ationer där språket 
används.   
 
Eleven kan i någon 
mån använda olika 
läs- och läsförstå-
elsestrategier som 
främjar texttolk-
ning. 

Eleven kan själv-
ständigt göra iakt-
tagelser och dra 
slutsatser om ta-
lade och skrivna 
texter.  
 
Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga läs- och läs-
förståelsestrate-
gier. 

M6 handleda ele-
ven att utveckla 
sin förmåga att dra 
slutsatser om en 
texts betydelser 
samt att vidga ord- 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att dra slut-
satser om en texts 
betydelser samt 
att vidga ord- och 
begreppsförrådet. 

Förmåga att vidga 
ord- och begrepps-
förrådet samt att 
dra slutsatser om 
en texts betydelser 
 

Eleven uppfattar 
texten som lös-
ryckta delar.  
Eleven har ett be-
gränsat ord- och 
begreppsförråd.  

Eleven uppfattar 
texten som en hel-
het.  
 
Eleven kan ut-
nyttja texter för 

Eleven behärskar 
ett tillräckligt stort 
ord- och begrepps-
förråd för att dra 
slutsatser om det 
hen läst.  

Elevens ord- och 
begreppsförråd 
möjliggör en själv-
ständig och insikts-
full tolkning av tex-
ter.   
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och begreppsför-
rådet 

att vidga ord- och 
begreppsförrådet. 

Att producera text 

M7 motivera ele-
ven att utveckla 
förmågan att pro-
ducera olika slags 
texter som behövs 
i vardagen och i 
skolan för hand 
och med hjälp av 
digitala verktyg 
både individuellt 
och i grupp 

I3 Eleven lär sig att 
utveckla förmågan 
att producera olika 
slags texter som 
behövs i vardagen 
och i skolan för 
hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg, både indi-
viduellt och i 
grupp. 

Förmåga att an-
vända kunskaper 
om textgenrer i 
textproduktion, 
förmåga att skriva 
för hand och med 
hjälp av digitala 
verktyg 
 
 

Eleven kan skriva 
texter som till sin 
struktur och språk-
ligt och innehålls-
mässigt sett är be-
gränsade och 
enkla.  
 
Elevens bristande 
kunskaper i att 
skriva för hand el-
ler med hjälp av 
digitala verktyg 
kan bromsa text-
produktionen.  

Eleven kan skriva 
texter som genre-
mässigt sett kan 
identifieras som 
berättande, beskri-
vande och ställ-
ningstagande tex-
ter.  
 
Elevens kunskaper 
i att skriva för 
hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg kan i nå-
gon mån bromsa 
textproduktionen. 

Eleven kan skriva 
sammanhängande 
berättande, beskri-
vande och ställ-
ningstagande tex-
ter.  
 
Elevens kunskaper 
i att skriva för 
hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg är tillräck-
liga för textpro-
duktion. 

Eleven kan själv-
ständigt skriva 
sammanhängande 
berättande, beskri-
vande och ställ-
ningstagande tex-
ter. 
 
Elevens kan smi-
digt skriva för 
hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg. 

M8 hjälpa eleven 
att fördjupa för-
mågan att planera 
och producera tex-
ter både självstän-
digt och i grupp 
samt att lära ele-
ven att göra 
mångsidigt bruk av 
ord och strukturer 

I3 Eleven lär sig att 
fördjupa förmågan 
att planera och 
producera texter 
både självständigt 
och i grupp samt 
att göra 
mångsidigt bruk av 
ord och strukturer 

Förmåga att pro-
ducera texter 
 
 

Eleven kan skriva 
om bekanta äm-
nen. Texten kan 
vara icke-kohe-
rent, relativt svår-
läst och ha ett be-
gränsat ordförråd.  

Eleven kan skriva 
texter som är för-
ståeliga trots 
grammatikaliska 
brister. Ordförrå-
det kan vara be-
gränsat.  
Eleven kan i varie-
rande grad följa 

Eleven kan skriva 
hela texter och 
fästa uppmärk-
samhet vid ordval.  
Grammatikaliskt 
sett kan strukturen 
vara vacklande.  
Eleven kan till 
största del följa 

Eleven kan skriva 
mångsidiga texter 
både till innehåll 
och språk. Den 
grammatikaliska 
strukturen är i hu-
vudsak korrekt. 
Eleven har en eta-
blerad förmåga att 
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som behövs vid 
textproduktion 

som behövs vid 
textproduktion. 

skriftspråksnor-
mer. 

skriftspråksnor-
mer. 

följa skriftspråks-
normer. 

M9 handleda ele-
ven att analysera 
och bedöma egna 
texter samt att ut-
veckla färdighet-
erna att ge och ta 
emot respons 

I3 Eleven lär sig att 
analysera och be-
döma egna texter 
samt att utveckla 
färdigheterna att 
ge och ta emot re-
spons. 

Förmåga att  
bedöma texter och 
att ge och ta emot 
respons 
 

Eleven kan ta 
emot respons på 
sina texter.  

Eleven kan under 
handledning 
granska sina texter 
utgående från re-
sponsen.  
 
Eleven kan ge 
knapphändig re-
spons åt andra.  

Eleven kan be-
döma sina egna 
texter utgående 
från responsen.  
 
Eleven kan ge re-
spons åt andra.  

Eleven kan be-
döma och bear-
beta sina texter ut-
gående från re-
sponsen.  
 
Eleven kan ta 
emot och ge kon-
struktiv respons åt 
andra.  

Att förstå litteratur, kultur och språk 

M10 handleda ele-
ven att stärka sin 
språkliga medve-
tenhet och att 
iaktta situations-
bundna varia–
tioner i språkbru-
ket, egenskaper 
hos olika språk och 
lagbundenheter i 
svenskt tal- och 
skriftspråk 

I4 Eleven lär sig att 
stärka sin språkliga 
medvetenhet och 
att iaktta situa–
tionsbundna vari-
ationer i språkbru-
ket, egenskaper 
hos olika språk och 
lagbundenheter i 
svenskt tal- och 
skriftspråk. 

Förmåga att obser-
vera och jämföra 
olika drag i språk 
och språkbruk 
 
 

Eleven kan identi-
fiera att talat och 
skrivet språk är 
olika. 

Eleven kan identi-
fiera skillnader 
mellan talat och 
skrivet språk.  
 
Eleven kan upp-
fatta några cen-
trala språkliga 
strukturer och lag-
bundenheter.   

Eleven kan identi-
fiera språkliga 
strukturer och lag-
bundenheter samt 
sätt att skapa be-
tydelser. 
 
Eleven kan be–
skriva variationer i 
den språkliga situ-
ationen.  

Eleven kan förstå 
språkliga struk-
turer och lagbun-
denheter samt hur 
de används.  
 
Eleven kan förstå 
betydelsen av 
språkliga val i kom-
munikationssitua–
tioner.  

M11 motivera ele-
ven att mångsidigt 
stifta bekantskap 

I4 Eleven lär sig att 
mångsidigt stifta 
bekantskap med 

Kännedom om lit-
teratur och kultur 
 

Eleven läser korta 
texter. 
 

Eleven läser barn- 
och ungdoms-
böcker. 

Eleven läser barn- 
och ungdoms-
böcker.   

Eleven läser 
mångsidigt barn- 
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med litteratur och 
kultur, att upp-
muntra eleven att 
läsa litteratur skri-
ven för barn och 
unga och att dela 
med sig av sina 
läsupplevelser och 
att bli en aktiv 
biblioteksanvän-
dare 

litteratur och kul-
tur, att uppmuntra 
eleven att läsa lit-
teratur skriven för 
barn och unga och 
att dela med sig av 
sina läsupplevelser 
och att bli en aktiv 
biblioteksanvän-
dare. 

Eleven deltar i lit-
terära diskussioner 
genom att lyssna.  

Eleven berättar 
om det hen läst.  

Eleven diskuterar 
och skriver om 
sina läsupplevelser 
och om övrig barn- 
och ungdomskul-
tur.   

och ungdoms-
böcker. 
 
Eleven granskar 
det hen läst ur 
olika synvinklar.  

M12 handleda ele-
ven att lägga 
märke till den kul-
turella mångfalden 
i skolan och i den 
övriga omgiv-
ningen, stödja ele-
vens flerspråkiga 
och multikulturella 
identitet samt 
uppmuntra eleven 
att utnyttja och ut-
veckla sin språkre-
pertoar 

I4 Eleven lär sig att 
lägga märke till 
den kulturella 
mångfalden i sko-
lan och i den öv-
riga omgivningen 
samt får stöd för 
att utveckla sin 
flerspråkiga och 
kulturella identitet 
och lär sig att ut-
nyttja och utveckla 
sin språkrepertoar. 

Förmåga att lägga 
märke till den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
och stärka den 
egna flerspråkiga 
identiteten och 
språkrepertoaren 
 

Eleven kan nämna 
några drag i sin 
egen flerspråkig-
het och kulturella 
mångfald. 

Eleven kan nämna 
några drag i 
näromgivningen 
som visar på fler-
språkighet och kul-
turell mångfald. 

Eleven kan besk-
riva sin egen och 
näromgivningens 
flerspråkighet och 
kulturella mång-
fald. 

Eleven kan be–
skriva betydelsen 
av flerspråkighet 
och kulturell 
mångfald.  
 
Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader i olika språk 
och kulturer.   

Språk som stöd för allt lärande 

M13 motivera ele-
ven att stärka en 
positiv uppfattning 

I5 Eleven lär sig att 
stärka en positiv 
uppfattning om sig 

Förmåga att ställa 
upp mål för läran-
det 

Eleven kan göra 
iakttagelser om 
sitt sätt att lära sig 

Eleven kan under 
handledning ställa 

Eleven kan identi-
fiera sina styrkor 
och 

Eleven kan ställa 
upp utmanande 
mål för sitt eget 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

om sig själv och 
sitt sätt att an-
vända och lära sig 
språk samt upp-
muntra eleven att 
ställa upp mål för 
lärandet 

själv och sitt sätt 
att använda och 
lära sig språk samt 
uppmuntra eleven 
att ställa upp mål 
för lärandet. 

språk och sitt lä-
rande. 

upp mål för sitt lä-
rande.  
 

utvecklingsområ-
den när hen lär sig 
språk och som 
språkanvändare 
samt ställa upp 
mål för sitt lä-
rande. 

lärande och främja 
gemensamt lä-
rande.  

M14 handleda ele-
ven att lägga 
märke till hur 
språk används i 
olika läroämnen 

I5 Eleven lär sig att 
lägga märke till 
hur språk används 
i olika läroämnen. 

Förmåga att förstå 
språket i olika läro-
ämnen 

Eleven kan be-
handla innehållet i 
olika läroämnen 
med ett vardagligt 
språk.  

Eleven kan förstå 
huvuddragen i 
olika läroämnes-
texter samt av 
vilka delar texter 
är uppbyggda.  
 

Eleven kan, i kom-
munikationssitua–
tioner med andra, 
förstå språket i 
olika läroämnen, 
utgående från sin 
ålder. 

Eleven kan själv-
ständigt förstå  
när hen läser tex-
ter från olika läro-
ämnen.  
 
Eleven kan be–
skriva av vilka de-
lar texter är upp-
byggda.  

M15 uppmuntra 
eleven att utveckla 
kunskaper och 
språkliga medel 
för självstyrt ar-
bete, informa–
tionssökning och 
för att kunna 
strukturera in-
formation själv-
ständigt och i 
grupp 

I5 Eleven lär sig att 
utveckla kun-
skaper och språk-
liga medel för 
självstyrt arbete, 
informationssök-
ning och för att 
kunna strukturera 
information själv-
ständigt och i 
grupp. 

Förmåga att bygga 
upp en text och 
söka information 

Eleven kan söka 
enskild informa–
tion i givna källor.  
 
Eleven deltar i det 
gemensamma ar-
betet genom att 
lyssna.  
 
Eleven vet att all 
information inte är 
tillförlitlig infor–
mation.   

Eleven kan söka in-
formation i be-
kanta eller givna 
källor, men använ-
der informationen 
genom att upp-
repa den.  
 
Eleven deltar i det 
gemensamma ar-
betet. 
  

Eleven kan an-
vända information 
utan att kopiera 
den.  
 
Eleven kan främja 
det gemensamma 
arbetet.  
 
Eleven kan göra 
iakttagelser om 
trovärdiga och 

Eleven kan, på ba-
sis av den infor–
mation hen fått 
fram, självständigt 
producera en dis-
ponerad muntlig 
eller skriftlig text. 
 
Eleven kan under 
handledning välja 
ett för situationen 
och ämnet 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven känner till 
tillförlitliga källor. 

icke-trovärdiga 
källor.  

lämpligt sätt att 
hämta informat-
ion. 
 
Eleven främjar 
ändamålsenligt det 
gemensamma ar-
betet.  
 
Eleven kan be-
döma källornas till-
förlitlighet.  

 

 Finska som andraspråk och litteratur 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta 
vahvistamaan il-
maisu- 
varantoaan ja tai-
toaan ilmaista 
mielipiteensä ja 
toimia rakenta-
vasti koulun ja 

S1 Oppilas 
oppii vahvista-
maan ilmaisu- 
varantoaan ja tai-
toaan ilmaista 
mielipiteensä ja 
toimia rakenta-
vasti koulun ja 

Vuorovaikutus- 
taidot ja ilmaisuva-
ranto  

Oppilas osallistuu 
vuorovaikutusti-
lanteisiin yleensä 
kuuntelemalla. 

Oppilas 
ilmaisee mielipitei-
tään vastaamalla 
kysymyksiin. 

Oppilas osallistuu 
erilaisiin vuorovai-
kutustilanteisiin.  
 
Oppilas ilmaisee 
omia ajatuksiaan 
ja mielipiteitään.  

Oppilas osallistuu 
aloitteellisesti eri-
laisissa vuorovai-
kutustilanteissa, il-
maisee ajatuksiaan 
ja perustelee mie-
lipiteitään. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa  

muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa  

T2 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
kasvokkaisen vuo-
rovaikutuksen, 
opetuspuheen ja 
kuultujen tekstien 
kuuntelu- ja ym-
märtämistaitojaan 

S1 Oppilas oppii vah-
vistamaan kasvok-
kaisen vuorovaiku-
tuksen, opetuspu-
heen ja kuultujen 
tekstien kuuntelu- 
ja ymmärtämistai-
tojaan 

Vuorovaikutuk-
sessa toimiminen 
ja kuultujen teks-
tien ymmärtämi-
nen.  

Oppilas ei osallistu 
puhumalla vuoro-
vaikutukseen, 
mutta ymmärtää 
selkeästi havain-
nollistettua pu-
hetta. 
 

Oppilas osallistuu 
puhumalla vuoro-
vaikutukseen.  
 
Oppilas ymmärtää 
opetuspuhetta ja 
muita puhuttuja 
tekstejä vaihtele-
vasti.  

Oppilas osallistuu 
puhumalla kasvok-
kaisissa vuorovai-
kutustilanteissa 
tarkoituksenmu-
kaisesti. 
 
Oppilas ymmärtää 
opetuspuhetta ja 
muuta kuule-
maansa.  

Oppilas osallistuu 
puhumalla kasvok-
kaisissa vuorovai-
kutustilanteissa ra-
kentavasti. Oppilas 
erottaa olennaiset 
asiat opetuspu-
heesta. 
 

T3 ohjata oppilasta 
ilmaisemaan itse-
ään monipuolisesti 
sanallisia ja ei-sa-
nallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä 
käyttämään luo-
vuuttaan ja otta-
maan huomioon 
myös muut osallis-
tujat 

S1 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään monipuolisesti 
sanallisia ja ei-sa-
nallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä 
käyttämään luo-
vuuttaan ja otta-
maan huomioon 
myös muut osallis-
tujat 

Ilmaisu vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas ilmaisee it-
seään sanallisesti 
erilaisissa arkitilan-
teissa. Oppilas täy-
dentää suullista il-
maisuaan keholli-
sesti. 

Oppilas osallistuu 
keskusteluun itsel-
leen läheisistä ai-
heista.  
 
Oppilas ilmaisee it-
seään ymmärrettä-
västi. 

Oppilas käyttää 
erilaisia sanallisia 
ilmaisun keinoja ja 
ottaa huomioon 
puhekumppaninsa.  
 
Oppilas pitää val-
mistellun puhe-esi-
tyksen itselleen lä-
heisestä aiheesta.  

Oppilas ilmaisee it-
seään tarkoituk-
senmukaisesti eri-
laisia sanallisia il-
maisukeinoja käyt-
täen. 
 
Oppilas pitää val-
mistellun ja sisäl-
löltään monipuoli-
sen puhe-esityk-
sen. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lu-
kutaitoaan ja 

S2 Oppilas oppii suju-
voittamaan luke-
mistaan ja 

Lukutaidon suju-
vuus ja 

Oppilas harjoitte-
lee lukemisen su-
juvoittamista. 

Oppilas lukee teks-
tejä pääosin suju-
vasti. 

Oppilas lukee suju-
vasti erilajisia teks-
tejä.  

Oppilas tekee pe-
rusteltuja havain-
toja eri tekstilajien 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

käyttämään tieto-
aan tekstilajeista 
tekstien erittele-
misessä ja tiedon 
luotettavuuden ar-
vioinnissa itsenäi-
sesti ja ryhmässä  

käyttämään tieto-
aan tekstilajeista 
tekstien erittelemi-
sessä ja tiedon luo-
tettavuuden arvi-
oinnissa itsenäi-
sesti ja ryhmässä  

tekstilajitaidot 
tekstin tulkinnassa 

Oppilas tunnistaa 
tekstin tavoitteen.  

Oppilas tunnistaa 
kertomuksen, tie-
totekstin ja arvioi-
van tekstin.  
 
Oppilas harjoitte-
lee käyttämään 
tietoa tekstilajipiir-
teistä tekstien tul-
kinnassa ja luotet-
tavuuden arvioin-
nissa. 

Oppilas käyttää 
tietoa tekstilajipiir-
teistä tekstien tul-
kinnassa ja luotet-
tavuuden arvioin-
nissa. 

rakenteesta ja kie-
lellisistä piirteistä 
sekä tekstin luotet-
tavuudesta.  

T5 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
taitoaan tulkita pu-
huttuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä erilai-
sissa tilanteissa 
tarkoituksenmu-
kaisia luku- ja ym-
märtämisstrategi-
oita käyttäen 

S2 Oppilas oppii ke-
hittämään taito-
aan tulkita puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
tekstejä erilaisissa 
tilanteissa tarkoi-
tuksenmukaisia 
luku- ja ymmärtä-
misstrategioita 
käyttäen 

Tekstien tulkinta 
 

Oppilas lukee ja 
ymmärtää yksin-
kertaisia, kielel-
tään konkreettisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä.  
 
Oppilas hyödyntää 
vain vähän luku- ja 
ymmärtämisstra-
tegioita.  

Oppilas ymmärtää 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
pääosin ja hah-
mottaa tekstin ko-
konaisuuden. 
 
Oppilas harjoitte-
lee tekstin tulkin-
taa edistäviä luku- 
ja ymmärtämis-
strategioita.  

Oppilas osaa tul-
kita puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä erilaisissa kie-
lenkäyttötilan-
teissa.  
 
Oppilas käyttää 
jossain määrin 
tekstin tulkintaa 
edistäviä luku- ja 
ymmärtämisstra-
tegioita.  

Oppilas tekee itse-
näisesti havaintoja 
ja päätelmiä puhu-
tuista ja kirjoite-
tuista teksteistä. 
 
Oppilas käyttää 
tarkoituksenmu-
kaisia luku- ja ym-
märtämisstrategi-
oita.  

T6 ohjata oppilasta 
päättelevään teks-
tien tulkintaan 
sekä laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan  

S2 Oppilas oppii teke-
mään päättelevää 
tekstien tulkintaa 
sekä laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan  

Sana- ja käsiteva-
rannon laajentu-
minen, päättelevä 
tekstien tulkinta 
 
 

Oppilas hahmottaa 
tekstin irrallisesti 
toisiinsa liittymät-
töminä osina. Op-
pilaan sana- ja 

Oppilas hahmottaa 
tekstin kokonai-
suuden. Oppilas 
hyödyntää tekstejä 
sana- ja käsite- 

Oppilas hallitsee 
kohtuullisen sana- 
ja käsitevarannon 
sekä osaa tehdä 
päätelmiä luke-
mastaan.  

Oppilaan sana- ja 
käsitevaranto 
mahdollistaa itse-
näisen ja oivalta-
van tekstien tulkin-
nan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

käsitevaranto on 
vähäinen. 

varantonsa laajen-
tamisessa. 

Tekstien tuottaminen 

T7 innostaa oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittamisen 
ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
tuottamaan ar-
jessa ja koulussa 
tarvittavia moni-
muotoisia tekstejä 
yksin ja ryhmässä 

S3 Oppilas oppii edis-
tämään käsinkir-
joittamisen ja näp-
päintaitojen suju-
voitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja 
koulussa tarvitta-
via monimuotoisia 
tekstejä yksin ja 
ryhmässä 

Tekstilajitaidot 
tekstin tuottami-
sessa, käsinkirjoit-
taminen ja näp-
päintaidot 
 
 

Oppilas kirjoittaa 
rakenteeltaan, kie-
leltään ja sisällöl-
tään suppeita ja 
yksinkertaisia teks-
tejä. 
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taito-
jen vähäisyys voi 
hidastaa tekstien 
tuottamista. 

Oppilas kirjoittaa 
tekstilajiltaan tun-
nistettavia kerto-
via, kuvaavia ja 
kantaaottavia teks-
tejä.  
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taidot 
voivat hidastaa 
jonkin verran teks-
tien tuottamista. 

Oppilas kirjoittaa 
koherentteja ker-
tovia, kuvaavia ja 
kantaaottavia 
tekstejä.  
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taidot 
ovat riittävät teks-
tien tuottamiseen. 

Oppilas kirjoittaa 
itsenäisesti mallik-
kaita kertovia, ku-
vaavia ja kantaaot-
tavia tekstejä. 
 
Oppilas kirjoittaa 
tekstejä käsin tai 
näppäimistöllä su-
juvasti. 

T8 auttaa oppi-
lasta syventämään 
taitoaan tuottaa 
tekstejä itsenäi-
sesti ja ryhmässä 
sekä käyttämään 
monipuolisesti 
niissä tarvittavaa 
sanastoa ja kie-
liopillisia raken-
teita 

S3 Oppilas oppii sy-
ventämään taito-
aan tuottaa teks-
tejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä 
käyttämään moni-
puolisesti niissä 
tarvittavaa sanas-
toa ja kieliopillisia 
rakenteita 

Tekstien tuottami-
nen 
 
 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä tutuista 
aihepiireistä. 
Teksti voi olla epä-
koherenttia, ver-
rattain hankalasti 
luettavaa ja sanas-
toltaan hyvin rajal-
lista.  

Oppilas kirjoittaa 
ymmärrettäviä 
tekstejä kieliopilli-
sista puutteista 
huolimatta. Sa-
nasto voi olla vielä 
suppeaa. Kirjoite-
tun kielen normien 
noudattaminen on 
vaihtelevaa. 

Oppilas kirjoittaa 
kokonaisia tekstejä 
ja kiinnittää huo-
miota sanavalintoi-
hin. Kieliopillisissa 
rakenteissa voi olla 
horjuvuutta. Oppi-
las noudattaa pää-
piirteissään kirjoi-
tetun kielen nor-
meja.  

Oppilas kirjoittaa 
sisällöllisesti ja kie-
lellisesti monipuo-
lisia tekstejä. Kir-
joitetun kielen 
normien noudatta-
minen on vakiintu-
nutta. 
 



49 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T9 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan ja 
arvioimaan omia 
tekstejään sekä ke-
hittämään taitoa 
antaa ja vastaanot-
taa palautetta 

S3 Oppilas oppii tar-
kastelemaan ja ar-
vioimaan omia 
tekstejään sekä ke-
hittämään taitoa 
antaa ja vastaanot-
taa palautetta 

Tekstien arviointi 
sekä palautteen 
antaminen ja vas-
taanottaminen 
 
 

Oppilas ottaa vas-
taan palautetta 
teksteistään. 

Oppilas tarkaste-
lee ohjatusti teks-
tejään palautteen 
perusteella.  
Hän antaa vähäistä 
palautetta toisille. 

Oppilas arvioi teks-
tejään palautteen 
perusteella. Oppi-
las antaa pa-
lautetta muille. 

Oppilas arvioi ja 
muokkaa tekste-
jään palautteen 
perusteella. Oppi-
las ottaa vastaan ja 
antaa rakentavaa 
palautetta muille.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan 
ja havainnoimaan 
kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, 
eri kielten piirteitä 
ja puhutun ja kir-
joitetun suomen 
säännönmukai-
suuksia. 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan ja ha-
vainnoimaan kie-
lenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri 
kielten piirteitä ja 
puhutun ja kirjoi-
tetun suomen 
säännönmukai-
suuksia. 

Kielten ja kielen-
käytön piirteiden 
havainnointi ja 
vertailu 
 
 

Oppilas tunnistaa, 
että kirjoitettu ja 
puhuttu kieli ovat 
erilaisia. 
 

Oppilas tunnistaa 
kirjoitetun ja pu-
hutun kielen eroja. 
 
Oppilas hahmottaa 
lauserajat ja tun-
nistaa verbin lau-
seen keskuksena. 

Oppilas tunnistaa 
kielen rakenteita ja 
säännönmukai-
suuksia (sanaluo-
kat, verbien taivu-
tus) ja miten kie-
lellä ilmaistaan 
suhtautumista 
(varmuus, kohte-
liaisuus, välttämät-
tömyys).  
 
Oppilas hahmottaa 
lauseen osien teh-
tävät (aika, paikka, 
tapa, väline). 

Oppilas ymmärtää 
kielen rakenteita ja 
säännönmukai-
suuksia (nominien 
taivutus, päälau-
seenjäsenet).  
 
Oppilas ymmärtää 
kielellisten valinto-
jen vaikutuksen 
vuorovaikutuk-
sessa.  

T11 innostaa oppi-
lasta tutustumaan 
monipuolisesti kir-
jallisuuteen ja kult-
tuuriin ja kannus-
taa lukemaan 

S4 Oppilas oppii tu-
tustumaan moni-
puolisesti kirjalli-
suuteen ja kulttuu-
riin ja oppii luke-
maan lapsille ja 

Kirjallisuuden ja 
kulttuurin tunte-
mus 
 

Oppilas lukee ly-
hyitä tekstejä.  
Oppilas osallistuu 
kirjallisuuskeskus-
teluihin kuuntele-
malla. 

Oppilas lukee las-
ten- ja nuortenkir-
joja ja kertoo luke-
mastaan.  

Oppilas lukee las-
ten- ja nuortenkir-
joja. Oppilas kes-
kustelee lukukoke-
muksestaan ja 
muista 

Oppilas lukee mo-
nipuolisesti lasten- 
ja nuortenkirjoja ja 
tarkastelee luke-
maansa keskuste-
lemalla ja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaista lukuelämys-
ten jakamiseen ja 
kirjaston aktiivi-
seen käyttöön 

nuorille suunnat-
tua kirjallisuutta 
sekä rohkaistuu lu-
kuelämysten jaka-
miseen ja kirjaston 
aktiiviseen käyt-
töön 

kokemuksistaan 
lasten- ja nuorten-
kulttuurista. 

kirjoittamalla eri 
näkökulmista. 

T12 ohjata oppi-
lasta havainnoi-
maan koulun ja 
muun ympäristön 
kulttuurista moni-
muotoisuutta sekä 
tukea oppilaan 
monikielistä ja -
kulttuurista identi-
teettiä ja rohkaista 
hyödyntämään ja 
kehittämään omaa 
kielirepertuaaria 

S4 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan kou-
lun ja muun ympä-
ristön kulttuurista 
monimuotoisuutta 
sekä saa tukea mo-
nikielisen ja -kult-
tuurisen identi-
teettinsä kehitty-
miseen ja oppii 
hyödyntämään ja 
kehittämään omaa 
kielirepertuaaria 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moni-
muotoisuuden ha-
vainnointi ja oman 
monikielisen iden-
titeetin ja kielire-
pertuaarin vahvis-
taminen 

Oppilas nimeää 
joitakin piirteitä 
omasta monikieli-
syydestään ja kult-
tuurisesta moni-
naisuudesta. 
 

Oppilas nimeää 
joitakin piirteitä lä-
hiympäristönsä 
monikielisyydestä 
ja kulttuurisesta 
moninaisuudesta.  

Oppilas kuvailee 
omaa ja lähiympä-
ristönsä monikieli-
syyttä sekä kult-
tuurista monimuo-
toisuutta.  
 

Oppilas kuvailee 
monikielisyyden 
sekä kulttuurisen 
monimuotoisuu-
den merkitystä.  
Oppilas vertailee 
eri kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyksiä 
ja eroja niitä arvot-
tamatta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
myönteistä käsi-
tystä itsestään kie-
lenkäyttäjänä ja 
kielenoppijana 
sekä asettamaan 
oppimistavoitteita 

S5 Oppilas oppii vah-
vistamaan myön-
teistä käsitystä it-
sestään kielenkäyt-
täjänä ja kielenop-
pijana sekä asetta-
maan oppimista-
voitteita 

Oppimistavoittei-
den asettaminen 

Oppilas tekee ha-
vaintoja kielenop-
pimisestaan ja 
omista oppimisen 
tavoistaan. 

Oppilas tunnistaa 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohtei-
taan kielenoppi-
jana ja kielen käyt-
täjänä sekä aset-
taa itselleen oppi-
mistavoitteita.  

Oppilas osaa ohja-
tusti asettaa itsel-
leen oppimista-
voitteita. 

Oppilas asettaa it-
selleen haasteelli-
sia oppimistavoit-
teita ja edistää yh-
teistä oppimista.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T 14 ohjata oppi-
lasta havaitse-
maan, miten kieltä 
käytetään eri oppi-
aineissa 

S5 Oppilas oppii ha-
vaitsemaan, miten 
kieltä käytetään eri 
oppiaineissa 

Eri oppiaineiden 
kielen ymmärtämi-
nen  

Oppilas käsittelee 
eri oppiaineiden 
aiheita arkikielellä.  

Oppilas ymmärtää 
pääasiat eri oppiai-
neiden teksteistä 
ja sen, millaisista 
osista tekstit ra-
kentuvat.  
 

Oppilas ymmärtää 
ikätasonsa mu-
kaista oppiainei-
den kieltä vuoro-
vaikutuksessa mui-
den kanssa. 
 

Oppilas ymmärtää 
itsenäisesti luke-
malla eri oppiai-
neiden tekstejä. 
Oppilas kuvailee, 
millaisista osista 
tekstit rakentuvat. 

T 15 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään tietojaan ja 
kielellisiä keino-
jaan itseohjautu-
vaan työskente-
lyyn, tiedonha-
kuun ja tiedon jä-
sentämiseen itse-
näisesti ja ryh-
mässä 

S5 Oppilas oppii ke-
hittämään tieto-
jaan ja kielellisiä 
keinojaan itseoh-
jautuvaan työsken-
telyyn, tiedonha-
kuun ja tiedon jä-
sentämiseen itse-
näisesti ja ryh-
mässä 

Tekstin rakentami-
nen ja tiedonhaku 

Oppilas etsii yksit-
täisiä tietoja anne-
tuista lähteistä.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työsken-
telyyn kuuntele-
malla. 
 
Oppilas tietää, että 
kaikki tieto ei ole 
luotettavaa. 

Oppilas etsii tietoa 
tutuista tai anne-
tuista lähteistä, 
mutta käsittelee 
tietoa toistaen.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työsken-
telyyn.  
 
Oppilas tietää luo-
tettavia lähteitä. 

Oppilas käyttää 
lähdetietoa kopioi-
matta sitä suo-
raan. 
 
Oppilas edistää yh-
teistä työskente-
lyä.  
 
Oppilas tekee ha-
vaintoja lähteiden 
luotettavuudesta 
ja epäluotettavuu-
desta. 
 

Oppilas tuottaa 
hankkimansa läh-
detiedon pohjalta 
jäsennellyn suulli-
sen tai kirjallisen 
tekstin itsenäisesti.  
 
Oppilas valitsee 
ohjatusti tilantee-
seen ja aiheeseen 
sopivan tavan 
hankkia tietoa. 
 
Oppilas edistää ta-
voitteellisesti yh-
teistä työskente-
lyä.  
Oppilas arvioi läh-
teiden luotetta-
vuutta ja epä-
luotettavuutta 
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Det andra inhemska språket  
 

Finska, A-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i A-
lärokursen i finska 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. Helhets-
bedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 
läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i A-lärokursen i finska och i vitsordet som ska bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen finskan 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 

Eleven kan nämna 
några språk som 

Eleven kan berätta 
vilka språk som 

Eleven kan berätta 
om den språkliga 

Eleven kan besk-
riva den språkliga 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

märke till finskan 
och dess kulturella 
mångfald i omgiv-
ningen, väcka in-
tresse för finska 
och motivera hen 
att värdesätta 
svenskans och fins-
kans ställning som 
nationalspråk 

och olika språk och 
kulturer i sin 
närmiljö.  
 
Eleven lär sig att 
förstå svenskans 
och finskans ställ-
ning som national-
språk.  
 
 

om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden i 
närmiljön samt om 
finskans ställning 
och betydelse 

används i hens 
närmiljö och vilka 
nationalspråken i 
Finland är. 
 
Eleven kan nämna 
enskilda kulturella 
drag i finskan. 

används i hens 
närmiljö samt om 
finskans betydelse 
i hens närmiljö. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
kulturella drag i 
finskan. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk.  

mångfalden i 
närmiljön samt om 
bakgrunden till 
varför man talar 
svenska och finska 
i Finland. 
 
Eleven kan berätta 
om kulturella drag 
i finskan. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk. 

mångfalden i hens 
närmiljö.  
 
Eleven kan jämföra 
de kulturella dra-
gen i finska med 
andra språk. 
 
Eleven kan jämföra 
finskans ställning i 
Finland i relation 
till andra språk. 
 
 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och att be-
möta människor 
fördomsfritt  

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

 Används inte som 
bedömningsgrund. 
Eleven handleds 
att som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfaren-
heter. 

   

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen likheter 
och olikheter mel-
lan finska och 
andra språk. 
 

Språklig förmåga  
 
 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan finska och 
svenska eller andra 
språk hen kan. 

Eleven kan berätta 
om likheterna och 
olikheterna mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 

Eleven kan jämföra 
och dra nytta av 
likheter och olik-
heter mellan finska 
och svenska eller 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

att utveckla nyfi-
kenhet för språket 
och språklig för-
måga 

Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga förmåga i 
finska. 

 
 
 
 

 
 

 Eleven kan nämna 
några lämpliga sätt 
för att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska. 

andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språkliga 
förmåga i finska.  

M4 handleda ele-
ven att hitta finsk-
språkigt material 

I1 Eleven lär sig att 
hitta och välja 
finskspråkigt 
material som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv.  

Förmåga att hitta 
finskspråkigt 
material 

Eleven kan ge ett 
exempel på något 
för hen själv lämp-
ligt finskspråkigt 
material.  

Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkigt material 
som är intressant 
för hen själv 

Eleven kan berätta 
om finskspråkiga 
material som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Eleven kan jämföra 
finskspråkiga 
material som är in-
tressanta och 
lämpliga för hen 
själv. 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär som stöder 
och uppmuntrar 
eleverna att lära 
sig och lära av 
varandra 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  
 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att samar-
beta och fungera i 
grupp. 
 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter.   
 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i finska.  
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter. 
 
 

Eleven kan berätta 
om mål för sina 
studier i finska. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans.  
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i finska och 
berätta hur hen ar-
betar för att nå 
sina mål. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

 till att lära sig till-
sammans.  

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och modigt 
öva sina kunskaper 
i finska, också med 
hjälp av digitala 
verktyg, samt att 
få insikt i vilket 
sätt att lära sig 
språk som bäst 
passar var och en  

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska. Ele-
ven lär sig att an-
vända olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i finska 
samt för sina 
språkstudier. Ele-
ven lär sig att mo-
digt använda sina 
språkfärdigheter. 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i finska samt 
hitta lämpliga sätt 
att lära sig språk. 
 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända några olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet.  
 
 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska.   
 
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet.  

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå A2.2 

M7 ordna tillfällen 
där eleven med 
hjälp av olika me-
dier får öva munt-
lig och skriftlig 
kommunikation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och skrift-
ligt i olika situa–
tioner 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kations–situat-
ioner. 
  

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och vardag-
liga situationer och 
stundtals hålla 
igång en konver-
sation. 

Eleven reder sig re-
lativt bra i olika 
vardagliga kommu-
nikationssitua–
tioner.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 



56 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M8 handleda ele-
ven i att använda 
sig av språkliga 
kommunikations-
strategier 
 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet). 
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått.  

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små gester 
(till exempel ge-
nom att nicka), ljud 
eller liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtals- 
partnern att för-
tydliga eller upp-
repa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation. An-
vänder mera sällan 
nonverbala ut-
tryck. Eleven 
måste ganska ofta 
be samtalspart-
nern upprepa eller 
förtydliga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för att 
be om precisering 
av nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga. 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 

M9 hjälpa eleven 
att öka sin känne-
dom om uttryck 
som kan användas 
i och som hör till 
artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera på 
ett för språket och 
kulturen artigt sätt 
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk  

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för sin ålder ty-
piska) saker som 
anknyter till varda-
gen med hjälp av 
vanliga ord, några 
idiomatiska uttryck 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
 

tilltalsfraserna 
samt artigt fram-
föra till exempel 
önskemål, invitat-
ioner, förslag och 
ursäkter och be-
svara sådana. 

samt grundläg-
gande och ibland 
också lite svårare 
strukturer.  
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå A2.2 

M10 uppmuntra 
eleven att tolka för 
sig själv och sin ål-
dersgrupp lämp-
liga och intres-
santa muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Eleven lär sig att 
förstå budskapet i 
muntliga och 
skriftliga texter 
  
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informat-
ion enligt behov ur 
en kort text. 
  

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  
 
Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd.  
 
Eleven klarar 
mycket enkel 

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 
ämnet i en på-
gående diskussion 
och förstår det vä-
sentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord.  
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av obe-
kanta ord 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

slutledning med 
hjälp av kontexten. 

utgående från kon-
texten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.2 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 

M11 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i för ål-
dern lämpliga situ-
ationer och i detta 
sammanhang fästa 
uppmärksamhet 
vid uttal och vid 
strukturer som är 
relevanta för tex-
tens innehåll  

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
och att använda 
ett lämpligt ut-
trycksförråd. 
Eleven lär sig ut-
tala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situa–tions-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, in–
övade uttryck, det 
mest centrala ord-
förrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 
hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
Eleven uttalar in–
övade uttryck be-
gripligt. 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer. 
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
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Svenska, A-lärokurs 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.  
 
Ruotsin A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin. 

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavutta-
nut ruotsin A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 
Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioin-
nin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.  
 
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa oppi-
lasta kiinnostu-
maan lähiympäris-
tön, Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuu-
risesta runsaudesta 
sekä suomen ja 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan lähiym-
päristönsä ja Poh-
joismaiden kielel-
listä ja kulttuurista 
moninaisuutta sekä 
ymmärtämään suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja 

Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisen 
ja kulttuurisen ym-
päristön sekä suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja mer-
kityksen tuntemi-
nen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja hänen 
lähiympäristössään 
käytettyjä kieliä.   
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkin suomen-
ruotsalaiseen ja 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä ja hänen lä-
hiympäristössään ja 
Pohjoismaissa käy-
tetyistä kielistä.   
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä 

Oppilas osaa kertoa 
taustatekijöistä, 
jotka vaikuttavat 
siihen, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia, sekä siitä, 
mitä muita pohjois-
maisia kieliä on ja 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen ase-
masta Suomessa.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla Pohjoismai-
den kielellistä mo-
ninaisuutta. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ruotsin asemasta 
kansalliskielinä  

merkityksen kansal-
liskielinä. Hän oppii 
ruotsin kielen mer-
kityksestä avainkie-
lenä pohjoismaisiin 
kieliin ja kulttuurei-
hin. 

pohjoismaiseen 
kulttuuriin kuulu-
vasta asiasta.    

suomenruotsalai-
selle ja pohjoismai-
selle kulttuurille 
tyypillisistä asioista. 
 
 

missä niitä puhu-
taan.  
 
Oppilas osaa kertoa 
suomenruotsalai-
selle ja pohjoismai-
sille kulttuureille 
tyypillisistä asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä maissa 
tulee ymmärretyksi 
ruotsin kielellä. 

Oppilas osaa ver-
tailla suomenruot-
salaiselle ja pohjois-
maisille kulttuu-
reille tyypillisiä asi-
oita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, mihin tarvitsee 
ruotsin kieltä tule-
vaisuudessa. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa 
sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia  

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa sekä maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta. Hän op-
pii kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia. 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

   

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä tu-
kea oppilaan kielel-
lisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä sekä kehit-
tämään kielellistä 
päättelykykyään. 
 
 

Kielellinen päättely 
 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin yhtäläi-
syyden ja jonkin 
eron ruotsin kielen 
ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

  
 
 

 
 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita. 

Oppilas osaa käyt-
tää sopivia kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita.  
 

T4 ohjata oppilasta 
löytämään ruotsin-
kielistä aineistoa 

S1 Oppilas oppii löytä-
mään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnostavaa 
ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Ruotsinkielisen ai-
neiston löytäminen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin jostakin 
itselleen sopivasta 
ruotsinkielisestä ai-
neistosta.  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä itseään 
kiinnostavista ruot-
sinkielisistä aineis-
toista. 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsinkielisistä ai-
neistoista, jotka 
ovat hänelle sopivia 
ja jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla ruotsinkielisiä 
aineistoja, jotka 
ovat hänelle sopivia 
ja jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan sekä teke-
mään yhteistyötä ja 
toimimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 
 

Ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteista 
kertominen ja ryh-
mässä toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen ruotsin kielen 
opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä. 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä.  

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteistaan 
ja siitä, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan ja kan-
nustaa oppilasta 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan. Hän op-
pii eri tapoja oppia 

Vastuun ottaminen 
ruotsin kielen opis-
kelusta ja sopivien 
kielen oppimistapo-
jen löytäminen 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan.  
 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 

Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta ruot-
sin kielen opiskelus-
taan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohke-
asti ja myös tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen sekä 
kokeilla, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat kullekin 
parhaiten  

kieliä sekä hyödyn-
tämään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa ruotsin kielen 
taitonsa kehittämi-
sessä ja käyttä-
mään ruotsin kielen 
taitoaan rohkeasti. 

 
 

 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
oppiakseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri vies-
tintäkanavia käyt-
täen suullista ja kir-
jallista viestintää ja 
vuorovaikutusta  

S3 Oppilas oppii viesti-
mään suullisesti ja 
kirjallisesti eri vies-
tintätilanteissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin.   

Oppilas pystyy vaih-
tamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa 
ja jokapäiväisissä ti-
lanteissa sekä toisi-
naan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 

T8 tukea oppilasta 
kielellisten viestin-
tästrategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita eri 
viestintätilanteissa.  
 
 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet). 
  
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja. 
 
Oppilas osaa pyytää 
toistamista tai hi-
dastamista.  

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään turvau-
tuen harvemmin ei-
kielellisiin ilmaisui-
hin.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä melko 
usein ja osaa jonkin 
verran soveltaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tai muun kielitai-
tonsa perusteella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt. 

muunlaisella mini-
mipalautteella.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 

viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään.  

T9 auttaa oppilasta 
laajentamaan koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien 
ilmausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii käyt-
tämään ruotsin kie-
lelle ja kielialueen 
kulttuurille tyypilli-
siä kohteliaisuuden 
ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilan-
teissa.   
 

Oppilas selviytyy ly-
hyistä sosiaalisista 
tilanteista ja osaa 
käyttää yleisimpiä 
kohteliaita terveh-
dyksiä ja puhuttelu-
muotoja sekä esit-
tää kohteliaasti esi-
merkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia 
ja anteeksipyyntöjä 
ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista oppi-
lasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnosta-
via puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä  

S3 Oppilas oppii tulkit-
semaan erilaisia pu-
huttuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä.  

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia.  

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta.  
 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana.  
 
Oppilas pystyy löy-
tämään 

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää pu-
hetta sisältäviä 
tekstejä.  
 
Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja.  

tarvitsemansa yk-
sinkertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä. 

viestien ydinsisäl-
lön ja tekstin pää-
ajatukset tuttua sa-
nastoa sisältävästä, 
ennakoitavasta 
tekstistä.  
 
Oppilas pystyy hy-
vin yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayh-
teyden tukemana.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti tilai-
suuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista pu-
humista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kan-
nalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen ruot-
sin kielen keskeistä 
sanastoa ja keskei-
siä rakenteita. Hän 
oppii ääntämään 
ymmärrettävästi. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja. 
 
 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi.  
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman 

Oppilas osaa rajalli-
sen määrän lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja il-
mauksia, keskeistä 
sanastoa ja perus-
tason lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy ker-
tomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoitta-
maan yksinkertaisia 
viestejä. 
 
Oppilas ääntää har-
joitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan jokapäiväi-
sistä, konkreetti-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sa-
nastoa. 
  
Oppilas osaa hel-
posti ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita. 
 
Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tilannesidonnaisen 
ilmauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia. 

harjoitelluissa il-
mauksissa. 
 

 

 
 

Finska, modersmålsinriktad lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den 
lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i 
den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. Eleven har 
uppnått målen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kun-
skapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i modersmålsin-
riktad finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska och i vitsordet som ska 
bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 
märke till och in-
tressera sig för 
mångfalden och 
utbudet av finsk-
språkigt material 
som stödjer det 
egna lärandet och 
att hjälpa eleven 
att bli förtrogen 
med karaktäris–
tiska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen 

I1 Eleven lär sig att 
göra iakttagelser 
om mångfalden i 
den finskspråkiga 
kulturen som har 
betydelse för hens 
lärande.     
 
Eleven lär känna 
karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen.  
 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om mångfalden i 
den finskspråkiga 
kulturen.  

Eleven kan hitta 
finskspråkigt 
material.  
Eleven kan ge ex-
empel på karaktä–
ristiska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen. 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material.  
  
Eleven kan berätta 
om karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen. 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material som stöd-
jer det egna läran-
det. 
 
Eleven kan be–
skriva karaktäris–
tiska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen.  

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 
 
Eleven kan mer 
detaljerat beskriva 
karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen. 

M2 att motivera 
eleven att värde-
sätta sin egen och 
andras språkliga 
och kulturella bak-
grund, svenskans 
och finskans ställ-
ning som national-
språk samt att be-
möta människor 
fördomsfritt  

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund samt att för-
stå finskans och 
svenskans ställning 
som nationalspråk.  
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

Kännedom om 
finskans och 
svenskans ställning 
och betydelse som 
nationalspråk. 
  
 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands  
nationalspråk är.  
 
Eleven kan nämna 
någon orsak till att 
man talar finska 
och svenska i Fin-
land. 
  
 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands  
nationalspråk är 
samt ge exempel 
på deras ställning 
och betydelse.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på orsaker 
till att man talar 
finska och svenska 
i Finland. 

Eleven kan berätta 
om Finlands na–
tionalspråk samt 
om deras ställning 
och betydelse. 
 
Eleven kan berätta 
om varför man ta-
lar finska och 
svenska i Finland. 
 

Eleven kan berätta 
om Finlands na–
tionalspråk samt 
jämföra deras 
ställning och bety-
delse. 
 
Eleven kan reflek-
tera över varför 
man talar finska 
och svenska i Fin-
land.  
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till likheter 
och olikheter i 
språk och väcka 
hens nyfikenhet 
för sin två/fler-
språkighet och sin 
egen kulturbak-
grund 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Språklig förmåga Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan ge ett 
exempel på något 
lämpligt sätt för 
att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
lämpliga sätt för 
att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Eleven kan berätta 
om likheterna och 
olikheterna mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan berätta 
om lämpliga sätt 
för att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin språk- och kul-
turbakgrund.  
 
 

Eleven kan jäm-
föra och dra nytta 
av likheter och 
olikheter mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språkliga 
förmåga i finska 
med stöd av sin 
egen språk- och 
kulturbakgrund.  

Färdigheter för språkstudier 

M4 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär som stöder 
och uppmuntrar 
eleverna att lära 
sig och lära av 
varandra 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om mål för 
sina studier i 
finska. Eleven lär 
sig att samarbeta 
och fungera i 
grupp på ett sätt 
som motiverar till 
att lära sig tillsam-
mans.  
  
 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att samar-
beta och fungera i 
grupp  
 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter. 
 
 

Eleven kan förtyd-
liga mål för sina 
studier i finska.  
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter. 
 

Eleven kan berätta 
om mål för sina 
studier i finska. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans.  
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i finska och 
berätta hur hen 
arbetar för att nå 
målen. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

 och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  

M5 handleda ele-
ven att också med 
hjälp av digitala 
verktyg ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och 
mångsidigt och ak-
tivt använda sina 
kunskaper i både 
finska och svenska 
t.ex. genom att 
söka information 
på båda språken 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska.  
 
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i finska 
samt för sina 
språkstudier. 
 
 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i finska samt 
hitta lämpliga sätt 
att lära sig språk. 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
finska.  
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 
 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska.  
 
Eleven kan an-
vända några olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M6 uppmuntra 
eleven att disku-
tera och debattera 
ämnen som lämp-
ligen angår och in-
tresserar hens ål-
dersgrupp i rela–
tion till livserfaren-
heten 

I3 Eleven lär sig att 
aktivt delta i olika 
kommunikationssi-
tuationer.  

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssitua–
tioner.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 

Eleven kan relativt 
obehindrat kom-
municera, delta i 
diskussioner och 
uttrycka sina åsik-
ter i vardagliga 
kommunikationssi-
tuationer. 

Eleven kan kom-
municera, delta i 
diskussioner och 
uttrycka sina åsik-
ter också i vissa 
mer krävande situ-
ationer som till ex-
empel då man dis-
kuterar en aktuell 
händelse. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M7 uppmuntra 
eleven att visa ini-
tiativförmåga i 
kommunikationssi-
tuationer och att 
utveckla språkliga 
kompensations-
strategier, t.ex. i 
samband med nya 
ord och begrepp 

I3 Eleven lär sig att ta 
initiativ i kommu-
nikationssituat-
ioner och att lära 
sig att använda 
kommunikations-
strategier. 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtals- 
partnern att för-
tydliga eller upp-
repa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation. Ele-
ven använder vid 
behov standardut-
tryck för att be om 
precisering av 
nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga. 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 
 

Eleven kan i någon 
mån ta initiativ i 
olika skeden av en 
kommunikationssi-
tuation och för-
säkra sig om att 
samtalspartnern 
har förstått bud-
skapet.  
 
Eleven kan om-
skriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt 
budskap. Kan dis-
kutera betydelsen 
av obekanta ut-
tryck. 

Eleven kan ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation 
där ett bekant 
ämne behandlas 
och kan försäkra 
sig om att samtals-
partnern har för-
stått budskapet, 
rätta till missför-
stånd. 
 
Eleven kan om-
skriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt 
budskap. 
 
Eleven kan disku-
tera betydelsen av 
obekanta uttryck 
och också av rela-
tivt komplicerade 
uttryck. 

M8 handleda ele-
ven att känna igen 
kulturella drag i 
kommunikation på 
målspråket finska 
och på svenska 
och att stödja hens 

I3 Eleven lär sig att 
känna igen kultu-
rella drag i kom-
munikation. 
 
Eleven lär sig kon-
struktiv 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven kan an-
vända språket på 
ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, 
till exempel för att 
utbyta information 
eller uttrycka sin 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna.  
 
Eleven kan i sin 
kommunikation ta 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna 
och kan fästa vikt 
vid språkets for-
malitet. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

växande förmåga i 
interkulturell kom-
munikation 

interkulturell kom-
munika–tion  

 åsikt eller stånd-
punkt på ett lämp-
ligt sätt.  
 
Eleven kan disku-
tera artigt med 
hjälp av vanliga ut-
tryck och grund-
läggande kommu-
nikationsrutiner. 

hänsyn till några 
viktiga kulturellt 
betingade 
aspekter. 

 
Eleven kan i sin 
kommunikation ta 
hänsyn till de vik-
tigaste kulturellt 
betingade 
aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M9 erbjuda eleven 
möjlighet att med 
hjälp av olika käl-
lor lyssna på, läsa 
och med hjälp av 
läs- och lärstrate-
gier tolka för hen 
betydelsefulla lätt-
begripliga texter 
på standardspråk 

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter och att till-
lämpa olika strate-
gier för att tolka 
dem.  

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion enligt behov 
ur en kort text. 

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 
ämnet i en på-
gående diskussion 
och förstår det vä-
sentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord. 
Eleven kan härleda 
betydelsen av obe-
kanta ord utgå-
ende från kontex-
ten. 

Eleven förstår det 
väsentliga och 
vissa detaljer i tyd-
ligt och relativt 
långsamt allmän-
språkligt tal eller i 
lättfattlig skriven 
text.  
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på ge-
mensam erfaren-
het eller allmän 
kunskap.  
 
Eleven urskiljer 
även oförberedd 

Eleven förstår det 
väsentliga och 
många detaljer i 
lite mer krävande 
allmänspråkligt 
och relativt lång-
samt tal eller i lätt-
fattlig skriven text. 
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på ge-
mensam erfaren-
het eller allmän 
kunskap. 
 
Eleven urskiljer 
även utan 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

det centrala inne-
hållet, nyckelord 
och viktiga detal-
jer. 

förberedelse det 
centrala innehål-
let, nyckelord och 
viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
A2.2/B1.1 

M10 handleda ele-
ven att producera 
texter som hänför 
sig till hens vardag 
och att med hjälp 
av strukturer på en 
grundläggande 
och något mer krä-
vande språkfärdig-
hetsnivå öva sig 
att producera, 
dela och publicera 
redan tolkade tex-
ter 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
också med hjälp av 
mer krävande 
strukturer och ord-
förråd.  

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer. 
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för åldern typiska) 
saker som ankny-
ter till vardagen 
med hjälp av van-
liga ord, några idi-
omatiska uttryck 
samt grundläg-
gande och ibland 
också lite svårare 
strukturer. 
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
 

Eleven kan redo-
göra för det vä-
sentliga angående 
vardagliga ämnen, 
verkliga eller fik-
tiva, som intresse-
rar hen. 
 
Eleven använder 
sig av ett relativt 
omfattande ord-
förråd och också 
krävande struk-
turer samt idioma-
tiska uttryck. 
 
Eleven kan till-
lämpa grundläg-
gande uttalsregler 
också på andra än 
inövade uttryck. 
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Svenska, modersmålsinriktad A-lärokurs 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin äidinkielenomaisessa A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppi-
aineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
Oppilas on saavuttanut ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 
kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän tavoitteiden 
pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 
heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostet-
tavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa oppi-
lasta kiinnostu-
maan Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuu-
risesta runsau-
desta, auttaa oppi-
lasta löytämään 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan Suomen 
ja Pohjoismaiden 
kielellistä ja kult-
tuurista moninai-
suutta, löytämään 
ja valitsemaan it-
selle sopivaa ja 

Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisen 
ja kulttuurisen ym-
päristön sekä ruot-
sinkielisen kulttuu-
rin erityispiirteiden 
hahmottaminen 
sekä ruotsinkielisen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin ruot-
sinkielisen kulttuu-
rin erityispiirteitä.  
Oppilas osaa löytää 
ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisestä 
ja kulttuurisesta 
moninaisuudesta 
sekä ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteistä. 

Oppilas osaa ku-
vailla Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
sekä ruotsinkielisen 
kulttuurin 

Oppilas osaa ku-
vailla yksityiskohtai-
semmin Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
sekä ruotsinkielisen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

omaa oppimistaan 
tukevaa ruotsinkie-
listä materiaalia 
sekä ohjata oppi-
lasta kiinnittämään 
huomiota ruotsin-
kielisen kulttuurin 
erityispiirteisiin 

kiinnostavaa ruot-
sinkielistä aineistoa 
sekä havainnoi-
maan ruotsinkieli-
sen kulttuurin eri-
tyispiirteitä. 

aineiston löytämi-
nen 

 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja kiinnos-
tavaa ruotsinkie-
listä aineistoa. 

erityispiirteitä.  
 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja kiinnos-
tavaa ruotsinkie-
listä aineistoa, joka 
tukee omaa oppi-
mista. 

kulttuurin erityis-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja kiinnosta-
vaa ruotsinkielistä 
aineistoa, joka ke-
hittää omaa oppi-
mista. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa, 
suomen ja ruotsin 
asemaa kansallis-
kielinä ja kohtaa-
maan ihmisiä ilman 
arvottavia en-
nakko-oletuksia  

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa, ymmärtä-
mään suomen ja 
ruotsin aseman ja 
merkityksen kansal-
liskielinä sekä koh-
taamaan ihmisiä il-
man arvottavia en-
nakko-oletuksia. 

Suomen ja ruotsin 
kielen aseman ja 
merkityksen tunte-
minen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet. 
 
Oppilas osaa mai-
nita jonkin syyn, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia. 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja antaa 
esimerkkejä niiden 
asemasta. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä syistä, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia.  

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä sekä niiden 
asemasta ja merki-
tyksestä. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia. 
 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä ja vertailla 
niiden asemaa ja 
merkitystä. 
 
Oppilas osaa poh-
tia, miksi Suomessa 
puhutaan ruotsia. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä he-
rättää oppilaan ute-
liaisuus omaa kaksi- 
tai monikielisyyt-
tään ja kaksikult-
tuurisuuttaan koh-
taan 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä. Hän oppii 
kielellistä päättely-
kykyä kieli- ja kult-
tuuritaustansa 
avulla ruotsin kie-
len opiskelussaan. 
 
 

Kielellinen päättely Oppilas osaa ni-
metä joitakin yhtä-
läisyyksiä ja eroja 
ruotsin ja suomen 
kielen tai muun 
osaamansa kielen 
välillä.  
 
Oppilas osaa antaa 
jonkin esimerkin 
sopivasta tavasta 
kehittää ruotsin 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä sopivista ta-
voista kehittää 

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa kertoa 
sopivista tavoista 
kehittää ruotsin 
kielen kielellistä 
päättelykykyään 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää sopivia tapoja 
kehittää ruotsin kie-
len kielellistä päät-
telykykyään kieli- ja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kielen kielellistä 
päättelykykyään 
kieli- ja kulttuuri-
taustansa avulla. 

ruotsin kielen kie-
lellistä päättelyky-
kyään kieli- ja kult-
tuuritaustansa 
avulla. 

kieli- ja kulttuuri-
taustansa avulla. 

kulttuuritaustansa 
avulla. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan sekä teke-
mään yhteistyötä ja 
toimimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 

Ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteista 
kertominen ja ryh-
mässä toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen ruotsin kielen 
opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä. 
 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä. 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteistaan 
ja siitä, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T5 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan myös 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen ja kannustaa 
oppilasta harjaan-
nuttamaan kielitai-
toaan monipuoli-
sesti ja aktiivisesti 
esimerkiksi 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan sekä 
käyttämään erilai-
sia tapoja kielten 
opiskelussaan, mu-
kaan lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa. 
 
 

Vastuun ottaminen 
ruotsin kielen opis-
kelusta ja sopivien 
kielenoppimistapo-
jen löytäminen  
 
 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsia ja 
muita kieliä. 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 

Oppilas ottaa paljon 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

etsimällä itseään 
kiinnostavaa ruot-
sinkielistä aineistoa 

oppiakseen ruotsia 
ja muita kieliä. 

 oppiakseen ruotsia 
ja muita kieliä. 
 

oppiakseen ruotsia 
ja muita kieliä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T6 rohkaista oppi-
lasta osallistumaan 
keskusteluihin mo-
nenlaisista oppilaan 
ikätasolle ja elä-
mänkokemukseen 
sopivista aiheista, 
joissa käsitellään 
myös mielipiteitä  

S3 Oppilas oppii osal-
listumaan aktiivi-
sesti eri viestintäti-
lanteisiin. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin. 

Oppilas selviää koh-
talaisesti monenlai-
sista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista. 
 
Oppilas pystyy ene-
nevässä määrin ole-
maan aloitteellinen 
viestintätilan-
teessa. 

Oppilas pystyy vies-
timään, osallistu-
maan keskustelui-
hin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivatto-
masti jokapäiväi-
sissä tilanteissa.   

Oppilas pystyy vies-
timään, osallistu-
maan keskustelui-
hin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään myös 
joissakin vaativam-
missa tilanteissa, 
kuten keskustelta-
essa ajankohtai-
sesta tapahtu-
masta.  

T7 tukea oppilaan 
aloitteellisuutta 
viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen 
käytössä ja merki-
tysneuvottelun käy-
misessä 

S3 Oppilas oppii ole-
maan aloitteellinen 
viestintätilanteissa 
sekä käyttämään 
viestintästrategi-
oita. 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella. 
 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyt-
täen tarvittaessa 
vakiosanontoja 
pyytäessään tar-
kennusta avainsa-
noista.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä silloin 
tällöin ja käyttää 
esim. lähikäsitettä 
tai yleisempää 

Oppilas pystyy jos-
sain määrin ole-
maan aloitteellinen 
viestinnän eri vai-
heissa ja osaa var-
mistaa, onko vies-
tintäkumppani ym-
märtänyt viestin. 
 
Oppilas osaa kier-
tää tai korvata tun-
temattoman sanan 
tai muotoilla vies-
tinsä uudelleen. 
 

Oppilas pystyy ole-
maan aloitteellinen 
tuttua aihetta käsit-
televässä vuorovai-
kutustilanteessa ja 
osaa varmistaa, 
onko viestintä-
kumppani ymmär-
tänyt viestin, kor-
jata väärinymmär-
ryksiä sekä kiertää 
tai korvata tunte-
mattoman sanan tai 
muotoilla viestinsä 
uudelleen. 



76 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas joutuu pyy-
tämään selven-
nystä tai toistoa hy-
vin usein.  

käsitettä, kun ei 
tiedä täsmällistä 
käsitettä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki).  

Oppilas pystyy neu-
vottelemaan tunte-
mattomien ilmauk-
sien merkityksistä. 

 
Oppilas pystyy neu-
vottelemaan tunte-
mattomien ja melko 
mutkikkaidenkin il-
mauksien merkityk-
sistä.  

T8 auttaa oppilasta 
tunnistamaan vies-
tinnän kulttuurisia 
piirteitä ja tukea 
oppilaan rakenta-
vaa kulttuurienvä-
listä viestintää 

S3 Oppilas oppii tun-
nistamaan viestin-
nän kulttuurisia 
piirteitä. Hän oppii 
rakentavaa kulttuu-
rienvälistä viestin-
tää. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää kieltä yksinker-
taisella tavalla kaik-
kein keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon 
sekä mielipiteiden 
ja asenteiden asian-
mukaiseen ilmaise-
miseen.  
 
Oppilas pystyy kes-
kustelemaan kohte-
liaasti käyttäen ta-
vanomaisia ilmauk-
sia ja perustason 
viestintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohteliai-
suussäännöt.  
 
Oppilas pystyy otta-
maan vuorovaiku-
tuksessaan huomi-
oon joitakin tär-
keimpiä kulttuuri-
siin käytänteisiin 
liittyviä näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohteliai-
suussäännöt ja 
osaa kiinnittää huo-
miota kielenkäytön 
muodollisuuteen. 
 
Oppilas pystyy otta-
maan vuorovaiku-
tuksessaan huomi-
oon tärkeimpiä 
kulttuurisia käytän-
teitä. 

Karttuva kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia it-
selleen 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
hyödyntäen 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 

Oppilas pystyy seu-
raamaan hyvin 
summittaisesti sel-
väpiirteisen asiapu-
heen pääkohtia, 

Oppilas ymmärtää 
pääasiat ja joitakin 
yksityiskohtia selke-
ästä ja lähes nor-
maalitempoisesta 

Oppilas ymmärtää 
pääasiat ja useita 
yksityiskohtia hie-
man vaativammasta 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleis-
tajuisia tekstejä eri-
laisista lähteistä 
sekä tulkita niitä 
käyttäen erilaisia 
strategioita  

erilaisia ymmärtä-
misstrategioita. 

ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä.  

tunnistaa usein ym-
pärillään käytävän 
keskustelun aiheen 
ja ymmärtää pää-
asiat tuttua sanas-
toa sisältävästä 
yleiskielisestä teks-
tistä tai hitaasta 
puheesta. 
 
 Oppilas osaa pää-
tellä tuntematto-
mien sanojen mer-
kityksiä asiayhtey-
destä.  

yleiskielisestä pu-
heesta tai yleista-
juisesta kirjoite-
tusta tekstistä.  
 
Oppilas ymmärtää 
yhteiseen koke-
mukseen tai yleis-
tietoon perustuvaa 
puhetta tai kirjoi-
tettua tekstiä.  
 
Oppilas löytää pää-
ajatukset, avainsa-
nat ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös val-
mistautumatta. 
 
 
 

normaalitempoi-
sesta yleiskielisestä 
puheesta tai yleista-
juisesta kirjoitetusta 
tekstistä. 
 
Oppilas ymmärtää 
yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta 
tai kirjoitettua teks-
tiä. 
Oppilas löytää pää-
ajatukset, avainsa-
nat ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös val-
mistautumatta. 

Karttuva kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 
A2.2/B1.1 

T10 ohjata oppi-
lasta tuottamaan 
jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä teks-
tejä, hallitsemaan 
perustason ja hiu-
kan vaativampiakin 
rakenteita ja opet-
telemaan myös tul-
kittavien tekstien 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen ruot-
sin kielen vaativam-
paakin sanastoa ja 
rakenteita. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan jokapäiväi-
sistä ja konkreetti-
sista sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sa-
nastoa. 
 

Oppilas osaa kuvata 
luettelomaisesti 
ikäkaudelleen tyy-
pillisiä ja jokapäi-
väiseen elämään 
liittyviä asioita 
käyttäen tavallista 
sanastoa ja joitakin 
idiomaattisia il-
mauksia sekä 

Oppilas osaa kertoa 
keskeisimmistä, it-
seä kiinnostavista 
jokapäiväiseen elä-
mään liittyvistä to-
dellisista tai kuvit-
teellisista asioista. 
 
Oppilas käyttää 
melko laajaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

käyttämistä tuotta-
miseen, jakamiseen 
ja julkaisemiseen  
 

 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi ja hallit-
see hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen ja perus-
kieliopin aineksia.   

Oppilas osaa hel-
posti ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita.  
 
Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa.  

perustason raken-
teita ja joskus hiu-
kan vaativampiakin. 
 

sanastoa ja vaativia 
rakenteita sekä 
idiomaattisia il-
mauksia. 
 
Oppilas osaa sovel-
taa ääntämisen pe-
russääntöjä muissa-
kin kuin harjoitel-
luissa ilmauksissa.  

 
 

 

 

Finska, B1-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i B1-lärokursen i finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i 
B1-lärokursen i finska 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. 
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Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskaps-
krav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedöm-
ningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i B1-lärokursen i finska och i vitsordet som ska bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven 
att forma sin upp-
fattning om det in-
bördes sambandet 
mellan alla språk 
hen studerar 

I1 Eleven lär sig att 
uppfatta skillnader 
och likheter mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar samt utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 

Förmåga att upp-
fatta skillnader 
och likheter mel-
lan olika språk 

Eleven kan nämna 
några skillnader 
och likheter mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 

Eleven kan ge ex-
empel på skillna-
der och likheter 
mellan de olika 
språk hen kan och 
studerar för att ut-
veckla sina språk-
färdigheter.  

Eleven kan berätta 
om skillnader och 
likheter mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter.  

Eleven kan jäm-
föra skillnader och 
likheter mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 

M2 handleda ele-
ven att se histo-
riska och kulturella 
beröringspunkter 
mellan finska och 
svenska och att 
bekanta sig med 
finskans och 
svenskans ställning 
som nationalspråk 

I1 Eleven lär sig att 
förstå sambandet 
mellan finska och 
svenska samt att 
förstå finskans 
ställning och bety-
delse som nation-
alspråk.  
 

Kännedom om 
finskans ställning 
och betydelse i 
Finland 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands na–
tionalspråk är. 
 
Eleven kan nämna 
några orsaker till 
att man talar 
finska och svenska 
i Finland. 

Eleven kan berätta 
om Finlands na–
tionalspråk.  
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk samt berätta 
om några orsaker 
till att man talar 

Eleven kan berätta 
om Finlands na–
tionalspråk. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk samt berätta 
varför man talar 
finska och svenska 
i Finland. 

Eleven kan berätta 
om Finlands na–
tionalspråk. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk. 
 
Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

finska och svenska 
i Finland. 
 

 
Eleven kan berätta 
om sambandet 
mellan finska och 
svenska ur språklig 
synvinkel. 

sambandet mellan 
finska och svenska 
ur språklig synvin-
kel.  

Färdigheter för språkstudier 

M3 ge eleven möj-
ligheter att också 
med hjälp av digi-
tala verktyg öva 
sina kommunika-
tiva färdigheter i 
en tillåtande stu-
dieatmosfär, att ta 
ansvar för sina stu-
dier och att utvär-
dera sina kun-
skaper 

I2 Eleven lär sig att 
använda sina kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra för att 
utveckla sina kun-
skaper i finska, 
även med hjälp av 
digitala verktyg. 
 
Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska och 
utvärdera sina 
kunskaper. 
 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kativa färdigheter, 
att hitta lämpliga 
sätt för att lära sig 
språk samt för-
måga att ta ansvar 
för sina studier i 
finska.  
 

Eleven kan an-
vända någon kom-
munikativ färdig-
het tillsammans 
med andra. 
 
Eleven kan an-
vända enskilda 
sätt för att lära sig 
finska.  
 
Eleven kan tidvis 
ta ansvar för sina 
studier i finska. 

Eleven kan an-
vända några kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända några sätt 
för att lära sig 
finska. 
 
Eleven kan i viss 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska. 

Eleven kan an-
vända olika kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra. 
   
Eleven kan ut-
nyttja sådana sätt 
att lära sig språk 
som stödjer ut-
vecklingen av 
språkkunskap och 
av de egna färdig-
heterna i finska. 
 
Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska. 

Eleven kan an-
vända många olika 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan ut-
nyttja sådana sätt 
för att lära sig 
språk som stödjer 
utvecklingen av 
språkkunskap och 
av de egna färdig-
heterna i finska.  
Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 

M4 uppmuntra 
eleven att se kun-
skaper i finska som 

I2 Eleven lär sig att 
förstå betydelsen 
av kunskaper i 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om betydelsen av 

Eleven kan ge nå-
got exempel på 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 

Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
kunskaper i finska 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

en viktig del av 
kontinuerligt lä-
rande och utökade 
språkresurser och 
uppmuntra hen att 
söka och utnyttja 
finska lärmiljöer 
också utanför sko-
lan 

finska som en del 
av kontinuerligt lä-
rande och av de 
egna språkresur-
serna. 
 
Eleven lär sig att 
hitta och utnyttja 
finskspråkiga sam-
manhang för att 
utveckla det egna 
lärandet. 

kunskaper i finska 
som en del av kon-
tinuerligt lärande 
och av de egna 
språkresurserna.  
 
Förmåga att hitta 
finskspråkiga sam-
manhang för att 
utveckla det egna 
lärandet. 

betydelsen av kun-
skaper i finska.  
 
Eleven kan nämna 
något finskspråkigt 
sammanhang för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

finska som en del 
av det egna livet. 
 
Eleven kan nämna 
några finsksprå-
kiga sammanhang 
för att utveckla 
det egna lärandet. 

finska som en del 
av det egna livet 
och av de egna 
språkresurserna. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkiga samman-
hang som hen kan 
utnyttja för att ut-
veckla det egna lä-
randet. 

som en del av det 
egna livet, av de 
egna språkresur-
serna och kontinu-
erligt lärande.  
 
Eleven kan jäm-
föra finskspråkiga 
sammanhang som 
hen kan utnyttja 
för att utveckla 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå A1.3 

M5 handleda ele-
ven att mångsidigt 
öva huvudsakligen 
muntlig kommuni-
kation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera i 
olika kommunika–
tionssituationer 
 
 
 
 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar un-
der handledning 
eller med stöd av 
sin samtalspartner 
av någon av de 
vanligaste och ofta 
återkommande 
och rutinmässiga 
kommunikations-
situationerna.  

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kations–situat-
ioner. 
 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssitua–
tioner men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika-
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
  

  

M6 uppmuntra 
eleven att an-
vända olika, också 
non-verbala tillvä-
gagångssätt för att 

I3 Eleven lär sig att 
använda olika 
kommunikations-
strategier för att 
förstå och för att 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
väldigt mycket 
hjälpmedel (till ex-
empel gester, 
teckningar, 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet).  

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

nå fram med sitt 
budskap och att 
vid behov i en 
muntlig kommuni-
kationssituation 
be om upprepning 
eller långsammare 
tempo 

nå fram med sitt 
budskap i olika 
kommunikations-
situationer 
 
 

lexikon, internet) 
då hen deltar i 
kommunikation.  
 
 

 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått.  

sin kommunika–
tion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 

 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i 
olika artighetsfra-
ser 

I3 Eleven lär sig olika 
artighetsfraser  
 
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon av de 
för språket eller 
kulturen mest ty-
piska artighetsfra-
serna (hälsa, säga 
adjö, tacka). 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket ru-
tinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända några av de 
vanligaste artig-
hetsfraserna på 
språket i rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av kontexten 
få insikt i innehål-
let i tal eller text 

I3 Eleven lär sig att 
förstå olika munt-
liga och skriftliga 
texter 
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår un-
der handledning 
en begränsad 
mängd talade och 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

som är förutsäg-
bara och för ål-
dersgruppen van-
liga eller lämpliga 

 
 

skrivna ord och ut-
tryck. 

Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 

inövade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informat-
ion enligt behov ur 
en kort text. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

M9 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i mycket 
enkla och för ål-
dern relevanta si-
tuationer 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända språkets 
centrala ordförråd 
och strukturer. 
Eleven lär sig att 
uttala begripligt.  

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sig i tal och 
skrift med hjälp av 
enskilda ord och 
uttryck som till ex-
empel anknyter till 
att berätta om sig 
själv, familj och fri-
tid.  
 
Eleven uttalar 
några ord begrip-
ligt.  
 
 
 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om några be-
kanta och för hen 
viktiga saker med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd. 
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt. 
 
Eleven kan ett 
mycket begränsat 
ordförråd, några 
situationsbundna 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

uttryck och en del 
av den elementära 
grammatiken. 
 

elementära gram-
matiken. 
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Svenska, B1-lärokurs 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Ruotsin B1-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavut-
tanut ruotsin B1-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuo-
siarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-
teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin B1-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-
lasta jäsentämään 
käsitystään kaik-
kien osaamiensa 

S1 Oppilas oppii hah-
mottamaan osaa-
miensa ja opiske-
lemiensa kielten 

Kielten yhtäläi-
syyksien ja erojen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
osaamiensa ja 
opiskelemiensa 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä osaa-
miensa ja opiske-
lemiensa kielten 

Oppilas osaa ker-
toa osaamiensa ja 
opiskelemiensa 
kielten 

Oppilas osaa ver-
tailla osaamiensa 
ja opiskelemiensa 
kielten 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kielten keskinäi-
sistä suhteista  

yhtäläisyyksiä ja 
eroja sekä kehittä-
mään kielitaito-
aan. 

kielten yhtäläi-
syyksiä ja eroja ke-
hittääkseen kieli-
taitoaan. 

yhtäläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 
 

yhtäläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 
 

yhtäläisyyksiä ja 
eroja kehittääk-
seen kielitaitoaan. 

T2 tutustuttaa op-
pilas suomen ja 
ruotsin asemaan 
kansalliskielinä 
sekä ruotsin kielen 
vaikutukseen suo-
men kieleen 
 

S1 Oppilas oppii ym-
märtämään suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja 
merkityksen kan-
salliskielinä sekä 
ruotsin kielen vai-
kutusta suomen 
kieleen. 
 
 

Ruotsin kielen ase-
man ja merkityk-
sen tunteminen 
Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet. 
 
Oppilas osaa mai-
nita jonkun syyn, 
miksi Suomessa  
puhutaan ruotsia. 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja antaa 
esimerkkejä niiden 
asemasta. 
 
Oppilas osaa mai-
nita joitakin syitä, 
miksi Suomessa  
puhutaan ruotsia. 
 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä sekä 
niiden asemasta ja 
merkityksestä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruot-
sin kielen lainasa-
noista suomen kie-
lessä. 

Oppilas osaa ker-
toa Suomen kan-
salliskielistä ja ver-
tailla niiden ase-
maa ja merkitystä. 
 
Oppilas osaa poh-
tia, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia.  
  
Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
vaikutuksesta suo-
men kieleen. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppi-
lasta harjaannutta-
maan viestinnälli-
siä taitojaan 

S2 Oppilas oppii käyt-
tämään viestinnäl-
lisiä taitoja yh-
dessä muiden 

Viestinnällisten 
taitojen käyttämi-
nen, sopivien kie-
len 

Oppilas osaa käyt-
tää jotain viestin-
nällistä taitoa 

Oppilas osaa käyt-
tää joitakin viestin-
nällisiä taitoja 

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 
taitoja yhdessä 
muiden kanssa.  

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 
taitoja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

sallivassa opiske-
luilmapiirissä ja 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen sekä otta-
maan vastuuta 
opiskelustaan ja 
arvioimaan osaa-
mistaan 

kanssa sekä käyt-
tämään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa kehittääkseen 
ruotsin kielen tai-
toaan. 
 
Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin opiskelus-
taan ja arvioimaan 
osaamistaan. 

oppimistapojen 
löytäminen ja vas-
tuun ottaminen 
ruotsin kielen 
opiskelusta.  

yhdessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa oppi-
akseen ruotsin 
kieltä. 
 
Oppilas ottaa oh-
jattuna jonkin ver-
ran vastuuta ruot-
sin kielen opiske-
lustaan. 

yhdessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa oppi-
akseen ruotsin 
kieltä. 
 
Oppilas ottaa jon-
kin verran vas-
tuuta ruotsin kie-
len opiskelustaan.  

 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
oppiakseen ruot-
sin kieltä.  
 
Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kie-
len opiskelustaan. 

monipuolisesti yh-
dessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edis-
täviä tapoja, mu-
kaan lukien tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa oppiakseen 
ruotsin kieltä. 
 
Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta ruot-
sin kielen opiske-
lustaan. 
 

T4 rohkaista oppi-
laita näkemään 
ruotsin taito tär-
keänä osana jatku-
vaa oppimista ja 
oman kielivaran-
non karttumista ja 
rohkaista 

S2 Oppilas oppii ym-
märtämään ruot-
sin kielen taidon 
merkityksen osana 
omaa kielivaran-
toa ja jatkuvaa op-
pimista. 
 

Ruotsin kielen tai-
don merkityksen 
ymmärtäminen 
osana omaa kieli-
varantoa ja jatku-
vaa oppimista. 
 

Oppilas osaa antaa 
jonkun esimerkin 
ruotsin kielen tai-
don merkityksestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkun 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruot-
sin kielen taidon 
merkityksestä 
osana omaa elä-
mää. 
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruot-
sin kielen taidon 
merkityksestä 
osana omaa elä-
mää ja kielivaran-
non kartuttamista. 

Oppilas osaa ker-
toa ruotsin kielen 
taidon merkityk-
sestä osana omaa 
elämää, kielivaran-
non kartuttamista 
ja jatkuvaa oppi-
mista. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ruotsinkielisten 
oppimisympäristö-
jen löytämiseen ja 
hyödyntämiseen 
myös koulun ulko-
puolella  

Oppilas oppii löy-
tämään ja hyödyn-
tämään ruotsinkie-
lisiä toimintaym-
päristöjä. 

Ruotsinkielisten 
toimintaympäris-
töjä löytäminen ja 
hyödyntäminen. 
 

ruotsinkielisen toi-
mintaympäristön. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin ruot-
sinkielisiä toimin-
taympäristöjä. 

Oppilas osaa ker-
toa omaa oppimis-
taan hyödyntä-
vistä ruotsinkieli-
sistä toimintaym-
päristöistä. 

 
Oppilas osaa ver-
tailla omaa oppi-
mistaan hyödyntä-
viä ruotsinkielisiä 
toimintaympäris-
töjä. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso esi A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso: A1.2 Taitotaso A1.3 

T5 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia, eri-
tyisesti suullisia 
viestintätilanteita 

S3 Oppilas oppii vies-
timään erilaisissa, 
erityisesti suulli-
sissa viestintätilan-
teissa. 
 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy 
ohjattuna ja vies-
tintäkumppanin 
tukemana jostakin 
kaikkein yleisim-
min toistuvasta ja 
rutiininomaisesta 
viestintätilan-
teesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin 
tukemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tu-
keutuen joskus 
viestintäkumppa-
niin.   

T6 rohkaista oppi-
lasta käyttämään 
viestinsä perille 
saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-
kielellisiä keinoja 
ja pyytämään 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään vies-
tintästrategioita 
eri viestintätilan-
teissa ymmärtääk-
seen ja viestinsä 
perille saamiseksi. 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
erittäin paljon 
apukeinoja (esi-
merkiksi eleet, 
piirtäminen, sa-
nastot, netti) 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, 
internet).  
 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskei-
simpiin sanoihin ja 
ilmauksiin. 
 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tarvittaessa tois-
toa ja hidastusta 

osallistuessaan 
viestintään. 
 
 
 

Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai 
päätellä yksittäis-
ten sanojen merki-
tyksiä asiayhtey-
den, yleistiedon tai 
muun kielitaitonsa 
perusteella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
ja osaa pyytää 
toistamista tai hi-
dastamista. 
 
 

sanallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännäh-
dyksin tai muunlai-
sella minimipalaut-
teella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään selven-
nystä tai toistoa 
hyvin usein. 

T7 ohjata oppi-
lasta harjoittele-
maan erilaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia 

S3 Oppilas oppii eri-
laisia kohteliaisuu-
den ilmauksia. 
 
 

Viestinnän kult-
tuurinen sopivuus 

Oppilas osaa käyt-
tää jotakin kielelle 
ja kulttuurille tyy-
pillistä, rutiinin-
omaista kohteliai-
suuden ilmausta 
(tervehtiminen, 
hyvästely, kiittämi-
nen).  
 
 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  
 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia 
kaikkein yleisimpiä 
kielelle ominaisia 
kohteliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso esi A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T8 rohkaista oppi-
lasta ottamaan 
selvää tilanneyh-
teyden avulla hel-
posti ennakoita-
vasta ja ikätasol-
leen sopivasta pu-
heesta tai kirjoite-
tusta tekstistä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilai-
sia puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä.  

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmärtää 
ohjattuna vähäi-
sen määrän yksit-
täisiä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sanoja 
ja ilmauksia.  

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauk-
sia.  

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. Op-
pilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. Oppilas pys-
tyy löytämään tar-
vitsemansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso esi A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.1/ 
A1.2 

Taitotaso A1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoi-
tella ikätasolle so-
pivaa hyvin pieni-
muotoista puhu-
mista ja kirjoitta-
mista 
 
 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan itse-
ään suullisesti ja 
kirjallisesti käyt-
täen kielen kes-
keistä sanastoa ja 
keskeisiä raken-
teita. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa oh-
jattuna sanoa ja 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja 
lauseita, jotka liit-
tyvät esimerkiksi 
itsestä, perheestä 
ja vapaa-ajasta 
kertomiseen. 
 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sa-
noja ja opeteltuja 
vakioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 

Oppilas pystyy ker-
tomaan ohjatusti 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmai-
suvarastoa.  
 
Oppilas osaa kir-
joittaa joitakin 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itsel-
leen tärkeistä asi-
oista käyttäen sup-
peaa ilmaisuvaras-
toa ja kirjoittaa 
muutaman lyhyen 
lauseen harjoitel-
luista aiheista. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 Oppilas oppii ään-
tämään ymmärret-
tävästi. 

Oppilas ääntää joi-
takin sanoja ym-
märrettävästi. 
 
 

ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja 
sanontoja. 

sanoja ja lauseita. 
Oppilas ääntää 
harjoiteltuja il-
mauksia ymmär-
rettävästi. 
  
Oppilas osaa hyvin 
suppean perussa-
naston, muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja pe-
ruskieliopin ainek-
sia. 

Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut ym-
märrettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia.  

                                                                                                                                                                                        

Främmande språk 
 

Engelska, A-lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i engelska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 



92 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i engelska. Eleven har uppnått målen i 
A-lärokursen i engelska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. 
Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i engelska och i relation till ovan nämnda kun-
skapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i A-lärokursen i engelska och i vitsordet som ska bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda ele-
ven att lägga 
märke till den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i den närmaste 
omgivningen och i 
världen samt eng-
elskans ställning 
som ett globalt 
kommunikations-
språk 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i sin närmiljö och i 
världen. 
 
Eleven lär sig att 
förstå engelskans 
ställning som glo-
balt kommunika–
tionsspråk. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden samt 
om engelskans 
ställning och bety-
delse 

Eleven kan nämna 
några språk som 
används i hens 
närmiljö eller i 
världen. 
 
Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska kulturella 
drag i olika eng-
elskspråkiga län-
der. 

Eleven kan berätta 
vilka språk som 
används i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska kulturella 
drag i olika eng-
elskspråkiga län-
der. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på en situ-
ation där engelska 
används som ett 
globalt kommuni-
kationsspråk.  

Eleven kan berätta 
om den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
kulturella drag i 
olika engelsksprå-
kiga länder. 
 
Eleven kan berätta 
var i och vilka situ-
ationer engelska 
används som ett 
globalt kommuni-
kationsspråk. 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt 
berätta om den 
språkliga mångfal-
den i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan jäm-
föra typiska kultu-
rella drag i olika 
engelskspråkiga 
länder. 
 
Eleven kan berätta 
var, i vilka situat-
ioner samt varför 
engelska används 
som ett globalt 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

kommunikations-
språk. 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen samt att 
bemöta människor 
fördomsfritt 

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
värdesätta den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen. 
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

Används inte som 
bedömningsgrund. 
Eleven handleds 
att som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfaren-
heter. 

    

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 
att utveckla språk-
lig slutledningsför-
måga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig  
slutledningsför-
måga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
skillnad mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan engelska och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 

Eleven kan jäm-
föra likheter och 
skillnader mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

språkliga slutled-
ningsförmåga. 

språkliga slutled-
ningsförmåga. 

M4 handleda ele-
ven att förstå att 
det finns gott om 
material på eng-
elska och att välja 
innehållsmässigt 
och till svårighets-
graden lämpligt 
material som stöd-
jer det egna läran-
det 

I1 Eleven lär sig att 
hitta och välja 
engelskspråkigt 
material som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv.  
 
 

Förmåga att hitta 
engelskspråkigt 
material 

Eleven kan ge ett 
exempel på något 
för hen själv lämp-
ligt engelsksprå-
kigt material.  
 

Eleven kan ge ex-
empel på engelsk-
språkiga material 
som är intressanta 
för hen själv. 
 
 

Eleven kan berätta 
om engelsksprå-
kiga material som 
är lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 
 
 

Eleven kan jäm-
föra engelsksprå-
kiga material som 
är lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 
 
 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär, där det viktig-
aste är att bud-
skapet går fram 
och att uppmuntra 
varandra att lära 
sig tillsammans 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om målen 
för sina studier i 
engelska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motive-
rar till att lära sig 
tillsammans 

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i eng-
elska och att fun-
gera i grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
engelska. 
 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter.   
 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i engelska.  
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter. 
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i engelska. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans. 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i engelska 
och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier, uppmuntra 
hen att modigt 
öva sina kun-
skaper i engelska, 
också med hjälp av 
digitala verktyg, 
samt att pröva sig 
fram till vilka sätt 
att lära sig språk 
som passar hen 
bäst 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina 
studier i engelska 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i eng-
elska samt för sina 
språkstudier. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
engelska. 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i engelska 
samt hitta 
lämpliga sätt att 
lära sig språk. 
 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
engelska. 
  
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig eng-
elska och andra 
språk. 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i eng-
elska. 
  
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig eng-
elska och andra 
språk. 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
engelska. 
  
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig eng-
elska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina 
studier i engelska. 
  
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig eng-
elska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i att 
kommunicera på 
olika sätt och i 
olika miljöer också 
genom att upp-
muntra till fortsatt 
interaktion obero-
ende av avbrott 
och pauser 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 
skriftligt i olika si-
tuationer. 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer.  
 
 

Eleven reder sig i 
många rutin–
mässiga kommuni-
kationssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och vardag-
liga situationer 
och stundtals hålla 
igång en konver-
sation. 

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssitua–
tioner.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av olika slag 
av strategier hålla 
igång och utveckla 
en kommunikation 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del (till exempel 
gester, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, 
allmän kunskap el-
ler sina andra 
språkkunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan rea-
gera med korta 
verbala uttryck, 
små gester (till ex-
empel genom att 
nicka), ljud eller 
liknande minimal 
respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mera sällan non-
verbala uttryck.  
Eleven måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern 
upprepa eller för-
tydliga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för att 
be om precisering 
av nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga.  
 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 

M9 stödja elevens 
kulturellt lämpliga 
språkbruk genom 
att erbjuda möjlig-
heter att 
mångsidigt öva sig 

I3 Eleven lär sig att 
använda för eng-
elska språket och 
för kulturerna 
inom språkområ-
det typiska artig-
hetsfraser  

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska ar-
tighetsfraser 
(hälsa, säga adjö, 
tacka) i några 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga 

Eleven kan an-
vända språket på 
ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, 
till exempel för att 
utbyta information 
eller uttrycka sin 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

i sociala situa–
tioner 

 mycket rutinmäss-
iga sociala sam-
manhang.  
 

 hälsnings- och till-
talsfraserna samt 
artigt framföra till 
exempel önske-
mål, invitationer, 
förslag och ursäk-
ter och besvara så-
dana. 

åsikt eller stånd-
punkt på ett lämp-
ligt sätt.  
 
Eleven kan disku-
tera artigt med 
hjälp av vanliga ut-
tryck och grund-
läggande kommu-
nikationsrutiner. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M10 handleda ele-
ven att med hjälp 
av olika strategier 
sätta sig in i munt-
liga och skriftliga 
texter av varie-
rande svårighets-
grad 

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion enligt behov 
ur en kort text. 
 

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  
 
Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd. 
 
Eleven klarar 
mycket enkel 

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 
ämnet i en på-
gående diskussion 
och förstår det vä-
sentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord.  
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av 
obekanta ord 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

slutledning med 
hjälp av kontex-
ten. 

utgående från 
kontexten. 
 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M11 erbjuda ele-
ven möjligheter 
att producera tal 
och skrift som be-
rör en växande 
mängd temaområ-
den och med be-
aktande av cen-
trala strukturer 
och grundregler 
för uttal 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända engelskans 
centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck.  
 

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, inö-
vade uttryck, det 
mest centrala ord-
förrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 
hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt.  
 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer.  
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för sin ålder ty-
piska) saker som 
anknyter till varda-
gen med hjälp av 
vanliga ord, några 
idiomatiska ut-
tryck samt grund-
läggande och 
ibland också lite 
svårare strukturer.  
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
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Annat främmande språk, A-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i annat främmande språk i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i annat främmande språk genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den 
lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i 
den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i annat främmande språk. Eleven har 
uppnått målen i A-lärokursen i annat främmande språk för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kun-
skapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i annat främ-
mande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk och i vitsordet som ska 
bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda ele-
ven att lägga 
märke till målsprå-
kets ställning i och 
relation till den 
språkliga och 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i sin närmiljö och i 
världen. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden samt 
om engelskans 

Eleven kan nämna 
några språk som 
används i hens 
närmiljö eller i 
världen. 
 

Eleven kan berätta 
vilka språk som an-
vänds i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 

Eleven kan berätta 
om den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 

Eleven kan besk-
riva den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

kulturella mångfal-
den i den närm-
aste omgivningen 
och i världen 

Eleven lär sig att 
förstå målspråkets 
ställning i sin 
närmiljö och i värl-
den. 

ställning och bety-
delse 

Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 

Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på en situ-
ation där målsprå-
ket används som 
ett globalt kom-
munikations-
språk.  

Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
kulturella drag för 
olika länder inom 
språkområdet. 
 
Eleven kan berätta 
var och i vilka situ-
ationer målspråket 
används som ett 
globalt kommuni-
kations- 
språk. 

Eleven kan jämföra 
typiska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 
 
Eleven kan berätta 
var, i vilka situat-
ioner samt varför 
målspråket an-
vänds som ett glo-
balt kommunikat-
ionsspråk. 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen samt att 
bemöta människor 
fördomsfritt  

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
värdesätta den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen. 
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

Används inte som 
bedömningsgrund. 
Eleven handleds 
att som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfaren-
heter. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 
att utveckla språk-
lig nyfikenhet och 
språklig slutled-
ningsförmåga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig 
slutledningsför-
måga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
skillnad mellan 
målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga.  

Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader mellan mål-
språket och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

M4 handleda ele-
ven att hitta 
material på mål-
språket 

I1 Eleven lär sig att 
hitta och välja 
material på mål-
språket som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv.  

Förmåga att hitta 
material på mål-
språket 

Eleven kan ge ett 
exempel på något 
för hen själv lämp-
ligt material på 
målspråket.  
 

Eleven kan ge ex-
empel på material 
på målspråket som 
är intressanta för 
hen själv. 

Eleven kan berätta 
om material på 
målspråket som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Eleven kan jämföra 
material på mål-
språket som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 
 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär, där det 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om målen 
för sina studier i 
målspråket. 
 

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i mål-
språket och att 
fungera i grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
målspråket. 
 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i målspråket.  
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i målsprå-
ket. 
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i målsprå-
ket och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

viktigaste är att 
budskapet går 
fram och att upp-
muntra varandra 
att lära sig tillsam-
mans 

Eleven lär sig att 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

Eleven deltar 
stundvis i grup-
pens aktiviteter 
och kan samar-
beta.   

Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar. 
 

Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar på ett sätt mo-
tiverar till att lära 
sig tillsammans. 

Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbetar 
på ett mångsidigt 
sätt och som moti-
verar till att lära sig 
tillsammans. 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier, uppmuntra 
hen att modigt öva 
sina språkkun-
skaper, också med 
hjälp av digitala 
verktyg, samt att 
pröva sig fram till 
vilka sätt att lära 
sig språk som pas-
sar hen bäst 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket. 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i mål-
språket samt för 
sina språkstudier. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
målspråket. 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i målspråket 
samt hitta 
lämpliga sätt att 
lära sig språk. 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
målspråket. 
  
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig mål-
språket och andra 
språk. 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i mål-
språket. 
  
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig mål-
språket och andra 
språk. 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
målspråket. 
  
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig mål-
språket och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket. 
  
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig mål-
språket och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M7 ordna tillfällen 
där eleven med 
hjälp av olika me-
dier får öva 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

muntlig och skrift-
lig kommunikation 

skriftligt i olika si-
tuationer 

ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer.  
 
 

kommunikations-
situa–tioner, men 
tar för det mesta 
ännu stöd av sin 
samtalspartner. 
 

men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 

vardagliga situa–
tioner och stund-
tals hålla igång en 
konversation. 
 

M8 stödja eleven i 
användningen av 
språkliga kommu-
nikationsstrategier 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikations- 
strategier i olika 
kommunikations-
situationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått. 

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 
 
 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (t.ex. genom 
att nicka), ljud el-
ler liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mer sällan non-
verbala uttryck.  
 
Eleven måste rela-
tivt ofta be sam-
talspartnern upp-
repa eller förtyd-
liga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 
 

M9 hjälpa eleven 
att öka sin känne-
dom om uttryck 
som kan användas 

I3 Eleven lär sig att 
använda för det 
engelska språket 
och 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska 

Eleven kan an-
vända några av de 
allra vanligaste ar-
tighetsfraserna 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
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ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

i och som hör till 
artigt språkbruk 

språkområdets 
kulturer typiska ar-
tighetsfraser  
 

artighetsfraser 
(hälsa, säga adjö, 
tacka) i några 
mycket rutinmäss-
iga sociala sam-
manhang.  
 

typiska för språket 
i rutinmässiga soci-
ala sammanhang.  
 

språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och tilltals-
fraserna samt ar-
tigt framföra till 
exempel önskemål, 
invitationer, för-
slag och ursäkter 
och besvara såd-
ana. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M10 uppmuntra 
eleven att tolka för 
sig själv och sin ål-
dersgrupp lämp-
liga och intres-
santa muntliga och 
skriftliga texter   

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion som hen be-
höver ur en kort 
text. 

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  
 
Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven klarar 
mycket enkel slut-
ledning med hjälp 
av kontexten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M11 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i för ål-
dern lämpliga situ-
ationer och i detta 
sammanhang fästa 
uppmärksamhet 
vid uttal och vid 
strukturer som är 
relevanta för tex-
tens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända målspråkets 
centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt 
och kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck.  
 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt 
och kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, inö-
vade uttryck, det 
mest centrala ord-
förrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 
hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt.  
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Främmande språk, B1 -lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i främmande språk i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i B1-lärokursen i främmande språk genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala 
läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den 
lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i främmande språk. Eleven har upp-
nått målen i B1-lärokursen i främmande språk för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven 
för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i B1-lärokursen i främmande språk och i 
relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i B1-lärokursen i främmande språk och i vitsordet som ska bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven 
att bilda sig en 
uppfattning om 
det inbördes sam-
bandet mellan alla 
språk hen kan 

I1 Eleven lär sig att 
uppfatta likheter 
och skillnader mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar samt utveckla 

Förmåga att upp-
fatta likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 

Eleven kan nämna 
några likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar för att utveckla 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 

Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

sina språkkun-
skaper  

sina språkkun-
skaper. 

sina språkkun-
skaper 
 

sina språkkun-
skaper 

sina språkkun-
skaper. 
 

M2 hjälpa eleven 
att uppfatta mål-
språkets ställning 
och utbredning i 
världen 

I1 Eleven lär sig att 
förstå målspråkets 
ställning, bety-
delse och utbred-
ning i världen 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om målspråkets 
ställning, bety-
delse och utbred-
ning 

Eleven kan nämna 
några länder där 
målspråket talas. 

Eleven kan nämna 
flera länder där 
målspråket talas. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
målspråkets ställ-
ning. 

Eleven kan berätta 
i vilka länder mål-
språket talas. 
 
Eleven kan nämna 
några orsaker till 
målspråkets ställ-
ning och betydelse 
samt i vilka situat-
ioner målspråket 
används som kom-
munikationsspråk.  

Eleven kan besk-
riva målspråkets 
utbredning i värl-
den. 
 
Eleven kan berätta 
om målspråkets 
ställning och bety-
delse samt i vilka 
situationer mål-
språket används 
som kommunika–
tionsspråk. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 handleda ele-
ven att öva sina 
kommunikativa 
färdigheter i en 
tillåtande studieat-
mosfär, att ta an-
svar för sina stu-
dier och att utvär-
dera sina kun-
skaper 

I2 Eleven lär sig att 
använda sina kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra, även 
med hjälp av digi-
tala verktyg, för 
att utveckla sina 
kunskaper i mål-
språket.  
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kativa färdigheter, 
att hitta lämpliga 
sätt för att lära sig 
språk samt för-
måga att ta ansvar 
för sina studier i 
målspråket.  
 

Eleven kan an-
vända någon kom-
munikativ färdig-
het tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även med hjälp di-
gitala verktyg, för 
att lära sig mål-
språket. 

Eleven kan an-
vända några kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även med hjälp av 
digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket. 

Eleven kan an-
vända kommuni-
kativa färdigheter 
tillsammans med 
andra.  
 
Eleven kan an-
vända flera sätt 
som stödjer ut-
vecklingen av det 
egna lärandet, 
även med hjälp av 

Eleven kan an-
vända många olika 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika sätt 
som stödjer ut-
vecklingen av det 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket 
och utvärdera sina 
kunskaper. 
 
 

Eleven kan under 
handledning i viss 
mån ta ansvar för 
sina studier i mål-
språket. 

Eleven kan i viss 
mån ta ansvar för 
sina studier i mål-
språket. 

digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket.  
 
Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
målspråket. 

egna lärandet, 
även med hjälp av 
digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket. 
 
Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket. 

M4 uppmuntra 
eleven att se kun-
skaper i målsprå-
ket som en viktig 
del av kontinuer-
ligt lärande och ut-
ökade språkresur-
ser samt att söka 
och utnyttja 
material på mål-
språket också ut-
anför skolan 

I2 Eleven lär sig att 
förstå betydelsen 
av kunskaper i 
målspråket som en 
del av kontinuer-
ligt lärande och av 
de egna språkre-
surserna. 
 
Eleven lär sig att 
hitta och utnyttja 
sammanhang och 
miljöer där mål-
språket används.  

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om betydelsen av 
kunskaper i mål-
språket som en del 
av kontinuerligt lä-
rande och av de 
egna språkresur-
serna.  
 
Förmåga att hitta 
sammanhang och 
miljöer där mål-
språket används. 

Eleven kan ge nå-
got exempel på 
betydelsen av kun-
skaper i målsprå-
ket.  
  
Eleven kan nämna 
något samman-
hang eller någon 
miljö där målsprå-
ket används. 

Eleven kan ge 
några exempel på 
betydelsen av kun-
skaper i målsprå-
ket.  
 
Eleven kan nämna 
några samman-
hang och miljöer 
där målspråket an-
vänds. 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 
målspråket som en 
del av det egna li-
vet och för att ut-
veckla de egna 
språkresurserna. 
 
Eleven kan berätta 
om sammanhang 
och miljöer där 
målspråket an-
vänds och som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 

Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
kunskaper i mål-
språket som en del 
av det egna livet, 
utvecklingen av de 
egna språkresur-
serna samt konti-
nuerligt lärande. 
Eleven kan jämföra 
olika sammanhang 
och miljöer där 
målspråket an-
vänds och som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M5 handleda ele-
ven att mångsidigt 
öva huvudsakligen 
muntlig kommuni-
kation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera i 
olika kommunika–
tionssituationer 
 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar un-
der handledning 
av och med stöd 
av sin samtalspart-
ner någon av de 
vanligaste och ofta 
återkommande 
samt rutinmässiga 
kommunikationssi-
tuationerna.  

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer. 
 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssitua–
tioner men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

M6 uppmuntra 
eleven att använda 
olika, också non-
verbala tillväga-
gångssätt för att 
nå fram med sitt 
budskap och att 
vid behov i en 
muntlig kommuni-
kationssituation be 
om upprepning el-
ler långsammare 
tempo 

I3 Eleven lär sig att 
använda olika 
kommunikations- 
strategier för att 
nå fram med sitt 
budskap  
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
väldigt mycket 
hjälpmedel (till ex-
empel gester, 
teckningar, lexi-
kon, internet) då 
hen deltar i kom-
munikation.  
 
 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått. 

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunika–
tion. Eleven behö-
ver mycket hjälp-
medel.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i 
olika artighetsfra-
ser 

I3 Eleven lär sig olika 
artighetsfraser 

Kulturellt lämpligt  
språkbruk 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon av de 
för språket eller 
kulturen mest ty-
piska artighetsfra-
serna (hälsa, säga 
adjö, tacka). 
 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket ru-
tinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända några av de 
vanligaste artig-
hetsfraserna på 
språket i rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av kontexten 
få insikt i innehål-
let i muntliga eller 
skriftliga texter 
som är förutsäg-
bara och för ål-
dersgruppen van-
liga eller lämpliga 

I3 Eleven lär sig att 
förstå olika munt-
liga och skriftliga 
texter 
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår un-
der handledning 
en begränsad 
mängd talade och 
skrivna ord och ut-
tryck. 
Eleven känner till 
ett mycket begrän-
sat antal skriv-
tecken.  

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
  
 

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck. Eleven kan 
plocka ut enkel in-
formation enligt 
behov ur en kort 
text. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

M9 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sig i tal och 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om några 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

och skriva i mycket 
enkla och för ål-
dern relevanta si-
tuationer 

genom att an-
vända språkets 
centrala ordförråd 
och strukturer. 
Eleven lär sig att 
uttala begripligt. 

skrift med hjälp av 
enskilda ord och 
uttryck som till ex-
empel anknyter till 
att berätta om sig 
själv, familj och fri-
tid.  
 
Eleven uttalar 
några ord begrip-
ligt.  

med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

bekanta och för 
hen viktiga saker 
med hjälp av ett 
begränsat ut-
trycksförråd. 
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt. 
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

uttrycksförråd be-
rätta om några be-
kanta och för hen 
viktiga saker samt 
skriva några korta 
meningar om inö-
vade ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 
 

 

Samiska, A -lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i samiska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  
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Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i samiska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i A-
lärokursen i samiska 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. Hel-
hetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kunskaps-
krav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedöm-
ningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i samiska och i vitsordet som ska bildas. 

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 väcka elevens 
intresse för den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i närområdet, Sa-
meland, Finland 
och Norden, och 
för sin egen språk- 
och kulturbak-
grund 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i sin närmiljö, i Sa-
meland, Finland 
och Norden. 
 
Eleven lär sig att 
intressera sig för 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Används inte som 
bedömningsgrund.  
Eleven handleds 
att som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfaren-
heter. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M2 motivera ele-
ven att uppskatta 
de samiska språ-
kens ställning som 
urfolksspråk samt 
introducera eleven 
i den lokala, le-
vande samekul-
turen 

I1 Eleven lär känna 
de samiska språ-
kens ställning och 
betydelse som ur-
folksspråk. 
 
Eleven lär känna 
den lokala, le-
vande samekul-
turen. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om de samiska 
språkens ställning 
och betydelse som 
urfolksspråk samt 
kännedom om den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 

Eleven kan nämna 
några samiska 
språk. 
 
Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska drag för den 
lokala, levande sa-
mekulturen.  

Eleven kan nämna 
några samiska 
språk som talas i 
Sameland. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska drag i den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 

Eleven kan berätta 
varför samiska ta-
las i Finland och 
känner till de sa-
miska språkens 
mångfald. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
drag i den lokala, 
levande samekul-
turen. 

Eleven kan berätta 
varför samiska ta-
las i Sameland. 
 
Eleven kan besk-
riva de samiska 
språkens mång-
fald. 
 
Eleven kan jämföra 
typiska drag i den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja ele-
ven att utveckla 
språklig nyfikenhet 
och språklig slut-
ledningsförmåga 

I2 Eleven lär sig att 
känna igen likheter 
och olikheter mel-
lan olika språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig slutled-
ningsförmåga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan de 
samiska språken 
och modersmålet 
eller andra språk 
hen kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan de samiska 
språken och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
olikheter mellan 
de samiska språ-
ken och moders-
målet eller andra 
språk hen kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

Eleven kan jämföra 
likheter och olik-
heter mellan de 
samiska språken, 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M4 handleda ele-
ven att hitta 
material på sa-
miska 

I1 Eleven lär sig att 
hitta och välja 
material på sa-
miska som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv. 

Förmåga att hitta 
material på sa-
miska 

Eleven kan ge ett 
exempel på något 
för hen själv lämp-
ligt material på sa-
miska.  
 

Eleven kan ge ex-
empel på material 
på samiska som är 
intressanta för hen 
själv. 

Eleven kan berätta 
om material på sa-
miska som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Eleven kan jämföra 
material på sa-
miska som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär där det viktiga 
är att budskapet 
går fram och att 
uppmuntra 
varandra att lära 
sig tillsammans 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om målen 
för sina studier i 
samiska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i sa-
miska och fungera 
i grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
samiska. 
 
Eleven deltar 
stundvis i grup-
pens aktiviteter 
och kan samar-
beta. 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i samiska.  
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar. 
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i samiska. 
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans. 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i samiska 
och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och modigt 
öva sina kunskaper 
i samiska, också 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i samiska. 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i samiska samt 
hitta lämpliga sätt 
att lära sig språk. 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
samiska. 
  

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i sa-
miska. 
  

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
samiska. 
  

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i samiska. 
  
Eleven kan 
mångsidigt 
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Innehåll Mål för lärandet 
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Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

med hjälp av digi-
tala verktyg, samt 
att pröva sig fram 
till vilka sätt att 
lära sig språk som 
passar hen bäst 

även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i sa-
miska samt för att 
lära sig språk. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
samiska. 

Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig samiska 
och andra språk. 

Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig samiska 
och andra språk. 

Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig sa-
miska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

utnyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig samiska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M7 ordna tillfällen 
där eleven med 
hjälp av olika me-
dier får öva munt-
lig och skriftlig 
kommunikation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och skrift-
ligt i olika kommu-
nikationssitua–
tioner 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer. 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssitua–
tioner, men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och vardag-
liga situationer och 
stundtals hålla 
igång en konver-
sation. 
 

M8 stödja eleven i 
användningen av 
språkliga kommu-
nikationsstrategier 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mer sällan non-
verbala uttryck.  
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målen för under-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått. 

Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 
 

uttryck, små ges-
ter (t.ex. genom 
att nicka), ljud el-
ler liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven måste rela-
tivt ofta be sam-
talspartnern upp-
repa eller förtyd-
liga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

M9 hjälpa eleven 
att öka sin känne-
dom om uttryck 
som kan användas 
i och som hör till 
artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 
använda för det 
samiska språket 
och språkområ-
dets kulturer ty-
piska artighetsfra-
ser 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket ru-
tinmässiga sociala 
sammanhang.  

Eleven kan an-
vända några av de 
allra vanligaste ar-
tighetsfraserna ty-
piska för språket i 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och tilltals-
fraserna samt ar-
tigt framföra till 
exempel önske-
mål, invitationer, 
förslag och ursäk-
ter och besvara så-
dana. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M10 uppmuntra 
eleven att tolka för 
sig själv och sin ål-
dersgrupp lämp-
liga och intres-
santa muntliga och 
skriftliga texter   

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion som hen be-
höver ur en kort 
text. 

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  
 
Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd. 
 
Eleven klarar 
mycket enkel slut-
ledning med hjälp 
av kontexten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M11 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i för ål-
dern lämpliga 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända målspråkets 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, inö-
vade uttryck, det 
mest centrala 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

situationer och i 
detta samman-
hang fästa upp-
märksamhet vid 
uttal och vid struk-
turer som är rele-
vanta för textens 
innehåll 

centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

inlärda standard-
uttryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 

inlärda standard-
uttryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt 
och kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 

för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

ordförrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 
hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt.  
 

 
 

Matematik 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i matematik i årskurs 3–6  

Vid bedömningen av lärandet i matematik är det centrala att stödja och främja elevernas matematiska tänkande och kunskapsutveckling inom alla målområden. Bedöm-
ningen ska vara mångsidig och responsen handledande och konstruktiv. Dessa stöder eleverna att utveckla matematiska färdigheter och sporrar vid behov eleverna att 
försöka på nytt. Eleverna handleds att själva utvärdera sitt lärande och bli medveten om sina styrkor. Responsen ska hjälpa eleverna att förstå vilka kunskaper och färdig-
heter som borde utvecklas och hur. Eleverna ska dessutom handledas att fästa vikt vid sina arbetssätt och sin attityd till matematikstudierna. 
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Av eleverna förutsätts mer än tidigare att de presenterar sitt matematiska tänkande muntligt och med hjälp av redskap, figurer och skriftligt arbete. Föremål för bedöm-
ningen är arbetssättet, lösningarnas giltighet samt färdigheter i att tillämpa det man lärt sig.    

Vid grupparbete bedöms såväl gruppens som den enskilda gruppmedlemmens arbetsinsats och resultat. Syftet med responsen är att eleverna lär sig förstå betydelsen av 
varje gruppmedlems arbete och utveckling. Eleverna handleds att själva utvärdera arbetet och resultatet. 
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i matematik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats 
årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i matematik. Eleven har uppnått målen i matematik 
för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av 
kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för matematik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedöm-
ningen i matematik och i vitsordet som ska bildas.  

I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. Kunskapskraven kan användas då man planerar 
de situationer där elevens kunnande ska visas upp eller då man bedömer det som eleven visar. 

Med handledning av elevens arbete avses i matematiken exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder konkretiseringsmaterial 
eller ger motsvarande exempel i de situationer där kunnandet visas upp. 

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1 bibehålla ele-
vens inspiration 
och intresse för 
matematik samt 
stödja elevens 

I1-I5 Eleven lär sig att 
identifiera vilka 
delområden i ma-
tematiken och stu-
diemetoder som 
motiverar hen.  

 
Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

positiva självbild 
och självförtro-
ende 

Eleven strävar ef-
ter att förstärka 
sin positiva själv-
bild och sitt själv-
förtroende i sina 
matematikstudier. 

som en del av 
självvärderingen. 

Arbetsfärdigheter 

M2 handleda ele-
ven att uppfatta 
samband i det som 
hen lär sig 

I1-I5 Eleven uppfattar 
samband mellan 
det som hen lär 
sig. Hen beskriver 
och förklarar sina 
observationer.  

Samband mellan 
det som hen lärt 
sig 

Eleven uppfattar 
under handledning 
samband mellan 
det som hen lär 
sig. 

Eleven uppfattar 
samband mellan 
det som hen lär sig 
och ger exempel 
under handled-
ning. 

Eleven uppfattar 
och ger exempel 
på samband mel-
lan det som hen 
lär sig. 

Eleven kan be–
skriva och förklara 
vad sambanden 
mellan det som 
hen lär sig beror 
på. 

M3 handleda ele-
ven att utveckla 
sin förmåga att 
ställa frågor och 
dra motiverade 
slutsatser utifrån 
sina observationer 

I1-I5 Eleven ställer frå-
gor och kan dra 
motiverade slut-
satser utifrån sina 
observationer. 
 

Förmåga att ställa 
frågor och slutled-
ningsförmåga 

Eleven observerar 
vad hen behöver 
hjälp med.   

Eleven kan under 
handledning göra 
observationer och 
sammanställa in-
formation för att 
kunna dra slutsat-
ser. 

Eleven övar på att 
framställa mate-
matiska frågor.  

Eleven kan under 
handledning pre-
sentera moti-
veringar för sina 
slutsatser. 

Eleven kan fram-
ställa frågor i an-
knytning till det 
område som stu-
deras och kan ge 
motiveringar för 
sina slutsatser. 

Eleven framställer 
frågor som stöder 
det område som 
studeras.  

Eleven kan fram-
ställa klara moti-
veringar för sina 
slutsatser. 

M4 uppmuntra 
eleven att presen-
tera sina lösningar 
och slutledningar 
för andra med 

I1-I5 Eleven presenterar 
sina slutledningar 
och lösningar ge-
nom att använda 

Förmåga att pre-
sentera lösningar 
och slutledningar 

Eleven kan berätta 
om sin slutledning 
och presenterar 
under handledning 
sina lösningar med 

Eleven presenterar 
sin slutledning och 
sina lösningar med 
någon framställ-
ningsform. 

Eleven presenterar 
sin slutledning och 
sina lösningar, vid 
behov med en 

Eleven presenterar 
sin slutledning och 
sina lösningar med 
en 
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konkreta hjälpme-
del, figurer, munt-
ligt och skriftligt, 
även med hjälp av 
digitala verktyg 
 

olika framställ-
ningsformer 

någon framställ-
ningsform. 

annan framställ-
ningsform. 

framställningsform 
som är lämplig för 
situationen. 

M5 handleda och 
stödja  
eleven i utveckl-
ingen av  
förmågan att lösa 
problem 
 

I1-I5 Eleven använder 
olika strategier i 
problemlösning 
 

Problemlösnings-
färdigheter 

Eleven kan under 
handledning an-
vända något sätt 
för att lösa ett pro-
blem.  
 

Eleven prövar på 
ett sätt som leder 
till en korrekt lös-
ning på ett pro-
blem.  

 

 

Eleven kan välja 
och använda ett 
fungerande sätt 
för att lösa ett pro-
blem. 

 

Eleven kan be-
döma hur funge-
rande och effektiv 
hens lösningsme-
tod är. 

M6 handleda ele-
ven att utveckla 
förmågan att be-
döma hur ända-
målsenlig en lös-
ning är och om re-
sultatet är rimligt 

I1-I5 Eleven bedömer 
hur förnuftig en 
lösning är och om 
resultatet är rim-
ligt. 

Förmåga att be-
döma en lösning 

Eleven kan under 
handledning upp-
fatta hur rimligt 
ett resultat är.  

Eleven reflekterar 
över hur rimligt 
hens resultat är 
och bedömer sin 
lösning under 
handledning.  
 

Eleven granskar 
kritiskt sin lösning 
och hur rimligt re-
sultatet är. 

Eleven bedömer 
och motiverar sin 
lösning och hur 
rimligt resultatet 
är. 

Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

M7 handleda ele-
ven att förstå och 
använda matema-
tiska begrepp och 
symboler 
 

I1-I5 Eleven använder 
och förstår mate-
matiska begrepp 
och beteckningar.  

Förståelse och an-
vändning av mate-
matiska begrepp 

Eleven känner igen 
matematiska be-
grepp under hand-
ledning och övar 
på beteckningar.   

Eleven känner till 
matematikens be-
grepp och använ-
der i regel korrekta 
beteckningar.  

Eleven använder 
matematiska be-
grepp och korrekta 
beteckningar. 

Eleven förstår och 
använder korrekta 
begrepp och be-
teckningar. 
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M8 stödja och 
handleda eleven 
att förstärka och 
bredda förståelsen 
av tiosystemet 
 

I2 Eleven förstår 
principen bakom 
tiosystemet. 

Förståelse av tiosy-
stemet 

Eleven urskiljer 
storleksordningar 
mellan hela tal. 
 

Eleven känner igen 
talenheterna i ett 
decimaltal. 

Eleven kan nämna 
talenheterna i ett 
decimaltal och an-
vänder tiosyste-
met i räkneoperat-
ioner med natur-
liga tal.   

Eleven använder 
tiosystemet som 
ett positionssy-
stem i räkneoper-
ationer.  

Eleven förstår att 
tiosystemet är ett 
av positionssyste-
men.  

 

 

M9 stödja eleven 
att utveckla talbe-
greppet till posi-
tiva rationella tal 
och negativa heltal 
 

I2 Eleven förstår be-
greppen positiva 
rationella tal och 
negativa heltal. 

Förståelse av tal-
begreppet 

Eleven kan placera 
negativa tal i stor-
leksordning och 
jämför under 
handledning stor-
leken på bråktal. 

Eleven kan placera 
bråktal i storleks-
ordning och kan ge 
exempel på an-
vändning av nega-
tiva tal. 

 

Eleven kan an-
vända positiva rat-
ionella tal och ne-
gativa heltal i räk-
neoperationer. 

Eleven använder 
positiva rationella 
tal och negativa 
heltal som del av 
problemlösning. 

M10 handleda ele-
ven att uppnå fly-
tande räknefärdig-
heter både i hu-
vudräkning och 
skriftligt genom att 
utnyttja räkneop-
erationernas egen-
skaper 

I2 Eleven utför hu-
vudräkning på ett 
flytande sätt och 
även skriftligt ge-
nom att använda 
egenskaper hos 
räkneoperationer. 

Räknefärdigheter 
och att utnyttja de 
grundläggande 
räkneoperationer-
nas egenskaper 

Eleven utför bas-
räkneoperationer 
med två naturliga 
tal. 

Eleven utför räk-
neoperationer 
som består av flera 
än en räkneoper-
ation med natur-
liga tal och kan un-
der handledning 
dela upp talen i en 
enklare form som 
stöder en huvud-
räkning. 

Eleven utför på ett 
flytande sätt be-
räkningar som be-
står av flera räk-
neuttryck och kan 
dela upp talen i en 
enklare form som 
stöder uträk-
ningen. 

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika beräk-
ningssätt. 

 

 

M11 handleda ele-
ven att observera 
och beskriva 

I4 Eleven observerar 
och beskriver geo-
metriska 

Geometriska be-
grepp och förmåga 
att observera 

Eleven känner igen 
och nämner de 
vanligaste 

Eleven observerar 
och beskriver sam-
banden mellan en 

Eleven observerar 
och beskriver 

Eleven kan an-
vända egenskaper 
hos figurer och 



123 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

geometriska egen-
skaper hos krop-
par och figurer 
samt introducera 
eleven i geomet-
riska begrepp 

egenskaper hos 
kroppar och figu-
rer.  

Eleven känner till 
geometrins grund-
begrepp samt 
symmetrier med 
avseende på en 
linje och en punkt. 

geometriska egen-
skaper 

geometriska figu-
rerna och krop-
parna samt deras 
delar.  

Eleven kan rita de 
vanligaste geomet-
riska figurerna. 

punkt, sträcka, 
linje och vinkel.   

Eleven känner igen 
figurer som är 
symmetriska med 
avseende på linje. 
 
Eleven kan under 
handledning för-
stora eller för-
minska en figur.  

Eleven kan placera 
ut en given punkt i 
koordinatsyste-
met. 

egenskaper hos fi-
gurer och kroppar.  

Eleven ritar sym-
metriska figurer 
med avseende på 
en punkt eller en 
linje genom att an-
vända koordi-
natsystemet.  
 
Eleven kan an-
vända en given 
skala. 
 

  

kroppar i problem-
lösning. 
 
Eleven kan rita för-
minskningar och 
förstoringar på fi-
gurer och be-
stämma skalan ut-
gående från givna 
mått.  

M12 handleda ele-
ven att uppskatta 
storleken av ett 
mätobjekt, välja 
lämpliga mätred-
skap och lämplig 
enhet samt be-
döma mätresulta-
tets rimlighet 
 

I4 Eleven bedömer 
storleken på det 
objekt som ska 
mätas och väljer 
ett lämpligt verk-
tyg för mätningen 
och en lämplig en-
het att ange resul-
tatet i. Eleven be-
dömer mätresulta-
tets rimlighet. 

Förmåga att mäta Eleven utför en 
mätning med 
givna mätredskap 
och meddelar hur 
många enheter 
med mätredskapet 
hen får som resul-
tat.  
 
Eleven kan under 
handledning byta 
en längdenhet till 
en annan längden-
het. 

Eleven utför en 
mätning med ett 
mätredskap som 
hen valt och kan 
ange mätningens 
resultat i den ef-
terfrågade en-
heten. 

 
Eleven kan byta 
enheter på rymd-
måtten (l, dl, osv.). 
 

Eleven kan obser-
vera storleken på 
mätobjektet och 
väljer ett lämpligt 
redskap för mät-
ningen.  

 
Eleven behärskar 
de vanligaste  
måttenhetsom-
vandlingarna och 
reflekterar över 
förnuftigheten hos 
mätresultaten. 

Eleven kan förklara 
faktorer som in-
verkar på mät-
ningsresultatets 
noggrannhet och 
välja korrekt mä-
tenhet. 
 
Eleven kan byta 
måttenheter på 
areor. 
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ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M13 handleda ele-
ven att utarbeta 
och tolka tabeller 
och diagram samt 
använda statistiska 
nyckeltal samt  
erbjuda eleven 
upplevelser om 
sannolikhet 

I5 Eleven utarbetar 
och tolkar tabeller 
och diagram samt 
använder statist-
iska nyckeltal.  

Eleven kan be-
stämma antalet av 
alla händelser och 
av de önskade 
händelserna och 
kan beräkna san-
nolikhet. 

 
 

Att göra och tolka 
tabeller och dia-
gram samt klassisk 
sannolikhet   

 
 

Eleven kan göra en 
tabell på observat-
ionerna och läsa 
ett stapeldiagram. 
 

Eleven kan plocka 
ut den observation 
som det finns flest 
värden på och kan 
under handledning 
beräkna medelvär-
det av tal.  
 
Eleven känner igen 
en säker händelse.  

Eleven kan tolka 
olika diagram.  
 
Eleven kan be-
stämma typvärdet 
och beräkna me-
delvärdet.  
 
Eleven kan be-
räkna det efterfrå-
gade antalet alter-
nativ och det to-
tala antalet alter-
nativ. 

Eleven kan göra en 
användbar beskriv-
ning med tabell el-
ler diagram.  
 

Eleven kan avgöra 
vilket av alternati-
ven som är mest 
sannolikt. 

Eleven utnyttjar 
tabeller, diagram 
samt typvärdet 
och medelvärdet.  

 

Eleven kan med 
hjälp av en hän-
delse bestämma 
den motsatta hän-
delsen. 

M14 inspirera ele-
ven att utarbeta 
instruktioner som 
datorprogram i en 
visuell program-
meringsmiljö 
 

I1 Eleven utarbetar 
ett program i en 
visuell program-
meringsmiljö. 

Visuell program-
mering 

Eleven testar ett 
färdigt program 
och identifierar 
vad olika komman-
don utför i prakti-
ken.  
 

Eleven kan sätta 
till en villkors- eller 
upprepningsstruk-
tur i ett färdigt 
program. Hen kan 
söka efter ett fel i 
programmet och 
korrigera felet.  

Eleven kan pro-
grammera ett fun-
gerande program i 
en visuell pro-
grammeringsmiljö, 
i vilket villkors- och 
upprepningsstruk-
turer används. 

 

Eleven använder 
visuell program-
mering i problem-
lösning. Eleven kan 
utvärdera pro-
grammet och edi-
tera det så att det 
kan användas för 
ett specifikt ända-
mål. 

 
 

Omgivningslära 
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Bedömning av elevens lärande och kunnande i omgivningslära i årskurs 3–6  

Vid bedömningen av kunnandet i omgivningslära är bedömningen av undersökningsfärdigheterna och arbetet centralt vid sidan om bedömningen av den teoretiska kun-
skapen inom de olika kunskapsområden som ingår i omgivningsläran. De olika kunskapsområdena förenas till en helhet och de har sina egna mål och bedömningsgrunder. 
Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att visa sitt kunnande. Elevernas värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala färdigheter, temperament eller övriga personliga 
egenskaper utgör inte föremål för bedömningen. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i omgivningslära genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats 
årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i omgivningslära. Eleven har uppnått målen i omgiv-
ningslära 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 omgivningslära och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 
läsårsbedömningen i omgivningslära och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för 
de lägre vitsorden. 
 
Eleverna instrueras att identifiera sina egna förhandsuppfattningar, styrkor och utvecklingsbehov samt uppmuntras att sporra varandra i lärandet. Lärandet styrs genom 
frågor, uppbyggande respons och konkreta utvecklingsförslag. Positiv respons och uppmuntran stöder i synnerhet utvecklingen av arbetsfärdigheterna och motivationen. 

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar, attityder 

M1 väcka och upp-
rätthålla elevens 
intresse för omgiv-
ningen och under-
visningen i omgiv-
ningslära samt 
hjälpa eleven att 
inse att samtliga 
ämnesområden i 

I1-I6 Eleven upprätthål-
ler sitt intresse för 
omgivningen och 
för studierna i om-
givningslära samt 
inser att samtliga 
ämnesområden i 
omgivningsläran 

Förmåga att upp-
fatta omgivnings-
lärans betydelse 

Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

omgivningsläran 
är viktiga för hen   

är viktiga för hen 
själv.  

M2 handleda och 
sporra eleven att 
ställa upp mål för 
sina studier och 
att arbeta långsik-
tigt för att uppnå 
dem samt att ana-
lysera sina kun-
skaper i omgiv-
ningslära 

I1-I6 Eleven ställer upp 
egna mål för sina 
studier och arbe-
tar långsiktigt för 
att uppnå dem 
samt identifierar 
sina kunskaper i 
omgivningslära.  

Förmåga att ar-
beta målinriktat 
och att lära sig lära 

Eleven ställer upp 
ett enskilt mål un-
der handledning 
och deltar i det ge-
mensamma arbe-
tet.  

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
under handledning 
och arbetar under 
handledning för 
att uppnå gemen-
samma mål.  

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
och arbetar för att 
uppnå gemen-
samma mål. 

Eleven ställer upp 
egna mål för 
mindre helheter 
och utvärderar hur 
hen uppnått må-
len och arbetar på 
eget initiativ för 
att uppnå gemen-
samma mål. 

M3 stödja eleven 
att utveckla miljö-
medvetenhet samt 
att agera och på-
verka i sin närmiljö 
och i olika sam-
manhang för att 
främja hållbar ut-
veckling och att 
uppskatta betydel-
sen av en hållbar 
utveckling för sig 
själv och världen 

I1-I6 Eleven utvecklar 
sin miljömedve-
tenhet, agerar och 
påverkar i sin miljö 
och i olika sam-
manhang för att 
främja hållbar ut-
veckling.  
 
Eleven förstår be-
tydelsen av hållbar 
utveckling för sig 
själv och för värl-
den. 

Kunskaper och fär-
digheter i hållbar 
utveckling 

Eleven ger ett ex-
empel på en för-
ändring i miljön 
som orsakats av 
människan. 
 
Eleven nämner po-
sitiva handlingar 
som hen kan göra 
för miljöns och ge-
menskapens 
bästa. 

Eleven beskriver 
miljöns tillstånd 
med hjälp av ex-
empel och nämner 
några faktorer 
som hotar en håll-
bar framtid. 
 
Eleven beskriver 
metoder för hur 
man värnar om 
och utvecklar mil-
jön och gemen-
skapen samt del-
tar under handled-
ning i gemensamt 
påverkansarbete.  

Eleven beskriver 
stödjande och ho-
tande element i 
byggandet av en 
hållbar framtid 
med hjälp av ex-
empel.  
 
Eleven beskriver 
och identifierar 
olika metoder för 
hur man värnar 
om och utvecklar 
miljön och gemen-
skaper samt deltar 
i gemensamt på-
verkansarbete. 

Eleven ger motive-
rade exempel på 
faktorer som ut-
vecklar och hotar 
en hållbar framtid.  
 
Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt olika metoder 
för hur man värnar 
om och utvecklar 
miljön och gemen-
skaper samt deltar 
aktivt i gemen-
samt påverkansar-
bete. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Undersöknings- och arbetsfärdigheter 

M4 uppmuntra 
eleven att formu-
lera frågor om 
olika ämnesområ-
den samt att an-
vända dem som 
utgångspunkt för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter 

I1-I6  Eleven formulerar 
frågor om olika 
ämnesområden 
och använder dem 
som utgångspunkt 
för undersök-
ningar och andra 
aktiviteter.  

Förmåga att for-
mulera frågor 

Eleven deltar till-
sammans med 
andra i att formu-
lera frågor som 
anknyter till äm-
net eller identifie-
rar teman kring 
vilka man kan ut-
veckla frågor. 

Eleven formulerar 
under handledning 
frågor som man 
tillsammans kan 
utveckla till ut-
gångspunkter för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter. 
 

Eleven formulerar 
frågor som man 
tillsammans kan 
utveckla till ut-
gångspunkter för 
undersökningar 
och andra aktivite-
ter. 

Eleven formulerar 
motiverade frågor 
och utvecklar dem 
som utgångspunkt 
för undersök-
ningar och andra 
aktiviteter.  

M5 hjälpa eleven 
att planera och ge-
nomföra små 
undersökningar, 
göra observat-
ioner och mät-
ningar i 
mångsidiga lärmil-
jöer med hjälp av 
olika sinnen samt 
undersöknings- 
och mätredskap 

I1-I6 Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar, 
gör observationer 
och mätningar i 
mångsidiga lärmil-
jöer med hjälp av 
olika sinnen samt 
undersöknings- 
och mätredskap 

Undersökningsfär-
digheter: förmåga 
att planera, obser-
vera och mäta 

Eleven deltar i att 
observera, mäta 
och dokumentera 
resultat och berät-
tar om dessa un-
der handledning. 
  
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
under handled-
ning. 
 
Eleven gör under 
handledning ob-
servationer och 
mätningar samt 
dokumenterar re-
sultat under hand-
ledning. 
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
självständigt eller 
tillsammans med 
andra. 
 
Eleven gör obser-
vationer och mät-
ningar samt doku-
menterar resultat 
enligt anvisningar. 
 

Eleven planerar 
och genomför små 
undersökningar 
självständigt samt 
stöder de övriga 
medlemmarna i 
gruppen vid be-
hov. 
 
Eleven gör obser-
vationer och mät-
ningar samt doku-
menterar resultat 
genom att an-
vända olika red-
skap för undersök-
ning och mätning i 
olika lärmiljöer.  
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M6 hjälpa eleven 
att se samband 
mellan orsak och 
verkan, dra slut-
satser utgående 
från resultaten 
och presentera 
sina resultat och 
undersökningar på 
olika sätt  

I1-I6 Eleven identifierar 
orsakssamband, 
drar slutsatser ut-
gående från sina 
resultat och pre-
senterar sina re-
sultat och under-
sökningar på olika 
sätt.  

Undersökningsfär-
digheter: förmåga 
att dra slutsatser 
och presentera re-
sultat  

Eleven beskriver 
under handledning 
den utförda 
undersökningen 
och dess resultat 
genom att an-
vända insamlad in-
formation eller ob-
servationer som 
gjorts. 
 
 

Eleven drar enkla 
slutsatser under 
handledning. 

Eleven presenterar 
sina resultat enligt 
anvisningar. 

Eleven identifierar 
orsakssamband 
och drar enkla 
slutsatser utgå-
ende från resulta-
ten. 
 
Eleven presenterar 
sina resultat på ett 
tydligt sätt. 

Eleven beskriver 
orsakssamband 
och presenterar 
slutsatser utgå-
ende från resulta-
ten. 
 
Eleven presenterar 
sina resultat och 
undersökningar på 
olika sätt. 

M7 handleda ele-
ven att förstå be-
tydelsen av var-
dagliga tekniska 
tillämpningar, hur 
de fungerar och 
används samt in-
spirera eleven att 
pröva, upptäcka 
och skapa nytt till-
sammans med 
andra 

I2-I6 Eleven förstår an-
vändningen och 
betydelsen av var-
dagliga tekniska 
tillämpningar, hur 
de fungerar och 
används samt prö-
var, upptäcker och 
skapar nytt till-
sammans med 
andra.   

Tekniska kun-
skaper och för-
måga att samar-
beta vid teknisk 
problemlösning  

Eleven beskriver 
användningsområ-
det för en teknisk 
tillämpning. 
 
Eleven deltar un-
der handledning i 
att experimentera 
och skapa nytt i 
grupp.  

Eleven ger några 
exempel på an-
vändningsområ-
den för vardagliga 
tekniska tillämp-
ningar och hur de 
fungerar.  
 
Eleven arbetar un-
der handledning 
med att experi-
mentera och 
skapa nytt tillsam-
mans med de 
andra. 
 

Eleven beskriver 
hur vissa vardag-
liga tekniska till-
lämpningar funge-
rar och kan ge ex-
empel på deras 
betydelse. 
 
Eleven samarbetar 
med de andra 
kring experiment 
och nyskapande. 

Eleven beskriver 
och förklarar hur 
flera tekniska till-
lämpningar funge-
rar och kan ge ex-
empel på deras 
användningsområ-
den. 
 
Eleven är initiativ-
rik i samband med 
experiment och 
nyskapande. 
Eleven hjälper vid 
behov de andra i 
samband med ex-
periment och ny-
skapande. 
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Kunskapskrav för 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M8 uppmuntra 
eleven att främja 
välbefinnande och 
säkerhet i sina ak-
tiviteter och i sin 
närmiljö och väg-
leda eleven att 
handla på ett sä-
kert, ändamålsen-
ligt och ansvars-
fullt sätt som även 
skyddar hen själv. 

I1-I6 Eleven främjar väl-
befinnande och 
säkerhet i sina ak-
tiviteter och i sin 
miljö. Eleven 
handlar på ett sä-
kert, ändamålsen-
ligt och ansvars-
fullt sätt som även 
skyddar hen själv. 

Förmåga att 
främja säkerheten 
och säkerhetskun-
skap  

Eleven nämner nå-
gon faktor som 
anknyter till välbe-
finnande och sä-
kerhet. 
 
Eleven nämner nå-
got tillvägagångs-
sätt som främjar 
säkerhet och som 
anknyter till säker-
hetsfärdigheter. 

Eleven nämner 
flera faktorer som 
anknyter till välbe-
finnande och sä-
kerhet. 
 
Eleven nämner till-
vägagångssätt som 
främjar säkerhet 
och som anknyter 
till säkerhetsfär-
digheter, samt be-
aktar under hand-
ledning dessa i lär-
situationer. 

Eleven beskriver 
med hjälp av ex-
empel centrala 
faktorer som ank-
nyter till välbefin-
nande och säker-
het. 
 
Eleven beskriver 
tillvägagångssätt 
som främjar säker-
het och som ank-
nyter till säker-
hetsfärdigheter, 
samt kan huvud-
sakligen använda 
dem på ett ända-
målsenligt sätt i 
lärsituationer. 

Eleven motiverar 
hur centrala fak-
torer inverkar på 
välbefinnandet 
och säkerheten. 
 
Eleven beskriver 
och motiverar till-
vägagångssätt 
som främjar säker-
het och som ank-
nyter till säker-
hetsfärdigheter, 
samt använder 
dessa på ett ända-
målsenligt sätt i 
lärsituationer. 

M9 handleda ele-
ven att undersöka, 
agera, röra sig och 
göra utflykter i na-
turen och den 
byggda miljön 

I2-I6 Eleven undersö-
ker, agerar, rör sig 
och gör utflykter i 
naturen och den 
byggda miljön.  
  

Förmåga att un-
dersöka omgiv-
ningen 

Eleven deltar i ut-
omhusundervis-
ningen i naturen 
och i den byggda 
miljön. 
  

Eleven rör sig, gör 
utflykter och ob-
servationer under 
handledning i na-
turen och i den 
byggda miljön. 
Eleven gör under 
handledning 
undersökningar 
antingen självstän-
digt eller i grupp. 
  

Eleven rör sig, gör 
utflykter och ob-
servationer i natu-
ren och den 
byggda miljön.  
Eleven gör under-
sökningar i omgiv-
ningen antingen 
självständigt eller i 
grupp. 

Eleven rör sig, gör 
utflykter och gör 
på eget initiativ 
observationer i na-
turen och den 
byggda miljön. 
 
Eleven gör under-
sökningar i omgiv-
ningen antingen 
självständigt eller i 
grupp och hjälper 
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de övriga grupp-
medlemmarna vid 
behov. 

M10 erbjuda ele-
ven möjligheter 
att öva sig att ar-
beta i grupp ge-
nom att agera i 
olika roller och 
kommunikations-
situationer, inspi-
rera eleven att ut-
trycka sig och 
lyssna på andra 
samt stödja ele-
vens förmåga att 
identifiera, ut-
trycka och reglera 
sina känslor 

I1-I6 Eleven agerar i 
olika roller och 
kommunikations-
situationer i grup-
pen. Eleven ut-
trycker sig själv 
och lyssnar på 
andra. Eleven 
identifierar, ut-
trycker och regle-
rar sina känslor. 

Förmåga att ut-
veckla kommuni-
kativa färdigheter, 
identifiera och re-
glera känslor 

Eleven arbetar un-
der handledning i 
olika grupper. 
 
Eleven nämner un-
der handledning 
sätt att uttrycka 
och reglera käns-
lor. 

Eleven arbetar en-
ligt den uppgift 
som gruppen gett 
och ger på uppma-
ning respons på 
aktiviteten. 
 
Eleven nämner 
sätt att uttrycka 
och reglera käns-
lor.  

Eleven arbetar för 
att uppnå gemen-
samt uppställda 
mål genom att ge 
och ta emot re-
spons. 
 
Eleven beskriver 
metoder för hur 
man uttrycker och 
reglerar känslor. 

Eleven arbetar på 
ett ansvarsfullt 
och initiativta-
gande sätt i olika 
roller genom att 
ge, ta emot och 
använda respons.  
 
Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt metoder för 
hur man uttrycker 
och reglerar käns-
lor och tillämpar 
dem i olika situat-
ioner och roller.  

M11 handleda ele-
ven att använda 
informations- och 
kommunikations-
teknik för att söka, 
bearbeta och pre-
sentera informat-
ion och för att 
kommunicera på 
ett ansvarsfullt, 

I1-I6 Eleven använder 
digitala verktyg för 
att söka, bearbeta 
och presentera in-
formation och för 
att kommunicera 
på ett ansvarsfullt, 
tryggt och ergono-
miskt sätt. 

Förmåga att an-
vända informat-
ions- och kommu-
nikationsteknik 

Eleven använder 
under handledning 
digitala verktyg i 
informationssök-
ning. 
 
Eleven deltar i att 
producera och 
presentera en digi-
tal produkt. 
 

Eleven använder 
självständigt digi-
tala verktyg i in-
formationssök-
ning. 
 
Eleven agerar ak-
tivt i att producera 
och presentera en 
digital produkt. 
 

Eleven använder 
digitala verktyg i 
olika lärsituationer 
och som verktyg 
för kommunikat-
ion.  
 
Eleven beskriver 
hur digitala verk-
tyg används på ett 

Eleven väljer på 
ett motiverat sätt 
digitala verktyg 
och använder dem 
i olika lärsituat-
ioner och som 
verktyg för kom-
munikation samt 
stöder de andra 
eleverna i grup-
pen.  
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tryggt och ergono-
miskt sätt 

Eleven nämner un-
der handledning 
en faktor som ank-
nyter till hur man 
använder digitala 
verktyg på ett an-
svarsfullt, tryggt 
och ergonomiskt 
sätt. 

Eleven nämner 
faktorer som ank-
nyter till hur man 
använder digitala 
verktyg på ett an-
svarsfullt, tryggt 
och ergonomiskt 
sätt.  

ansvarsfullt, säkert 
och ergonomiskt 
sätt. 
 

Eleven beskriver 
på ett motiverat 
sätt hur man an-
vänder digitala 
verktyg på ett an-
svarsfullt, säkert 
och ergonomiskt 
sätt. 

Kunskap och förståelse 

M12 handleda ele-
ven att observera 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med hjälp av 
begrepp inom om-
givningsläran samt 
att utveckla sina 
begreppskon-
struktioner från 
att bestå av olika 
förhandsuppfatt-
ningar så att de 
bättre motsvarar 
den exakta an-
vändningen av be-
greppen 

I1-I6 Eleven observerar 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med hjälp av 
begrepp inom om-
givningsläran. 
 
Eleven utvecklar 
sina begreppskon-
struktioner från 
att bestå av olika 
förhandsuppfatt-
ningar så att de 
bättre motsvarar 
den exakta an-
vändningen av be-
greppen. 

Förmåga att an-
vända begrepp 

Eleven känner igen 
några begrepp 
inom omgivnings-
lärans olika äm-
nesområden och 
kan koppla ihop 
begreppen med 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem. 
 
 

Eleven beskriver 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen i 
anknytning till 
dem med några 
centrala begrepp 
inom omgivnings-
lärans olika äm-
nesområden. 
 
Eleven kan koppla 
ihop begrepp som 
anknyter till 
varandra. 

Eleven beskriver 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen 
som anknyter till 
dem med centrala 
begrepp inom om-
givningslärans 
olika ämnesområ-
den. 
 
Eleven kopplar 
ihop begrepp på 
ett logiskt sätt. 

Eleven förklarar 
omgivningen, 
mänskliga aktivite-
ter och fenomen 
som anknyter till 
dem med centrala 
begrepp inom om-
givningslärans 
olika ämnesområ-
den.  
 
Eleven använder 
och kopplar ihop 
begrepp så att de 
bildar logiska hel-
heter. 
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M13 handleda ele-
ven att förstå, an-
vända och skapa 
olika modeller 
med hjälp av vilka 
man kan tolka och 
förklara männi-
skan, omgivningen 
och anknytande 
fenomen 

I1-I6 Eleven förstår, an-
vänder och skapar 
olika modeller, 
med vilka man kan 
tolka och förklara 
människan, omgiv-
ningen och ankny-
tande fenomen.   
  

Förmåga att an-
vända modeller 

Eleven känner till 
att en modell är 
en förenkling av 
verkligheten.  
 
Eleven räknar un-
der handledning 
upp de centrala 
delarna i en given 
modell. 

Eleven använder 
och skapar under 
handledning mo-
deller för att för-
klara människan, 
omgivningen och 
anknytande feno-
men.  
 
 

Eleven använder 
och skapar mo-
deller som förkla-
rar människan, 
omgivningen och 
anknytande feno-
men. 

Eleven använder 
och skapar ända-
målsenliga mo-
deller och förkla-
rar på ett motive-
rat sätt männi-
skan, omgivningen 
och anknytande 
fenomen med 
hjälp av dessa. 

M14 handleda ele-
ven att söka tillför-
litlig information, 
uttrycka olika syn-
punkter och moti-
vera dem samt 
tolka och kritiskt 
bedöma informat-
ionskällor och syn-
vinklar. 

I1-I6 Eleven hämtar till-
förlitlig informat-
ion, uttrycker på 
ett motiverat sätt 
olika synpunkter 
samt tolkar och 
kritiskt bedömer 
informationskällor 
och synvinklar. 
  

Förmåga att ut-
trycka åsikter och 
läsa kritiskt 

Eleven söker un-
der handledning 
information ur 
givna informa–
tionskällor. 
 
Eleven nämner en 
faktor i anknytning 
till någon infor–
mationskällas till-
förlitlighet. 

Eleven söker un-
der handledning 
information ur 
olika informations-
källor.  
 
Eleven bedömer 
under handledning 
faktorer i anknyt-
ning till en infor–
mationskällas till-
förlitlighet. Eleven 
motiverar under 
handledning olika 
synpunkter och 
nämner skillnader 
mellan synvink-
larna. 

Eleven söker efter 
information ur 
olika informations-
källor. 
 
Eleven bedömer 
faktorer i anknyt-
ning till en infor–
mationskällas till-
förlitlighet. Eleven 
motiverar olika 
synpunkter och 
nämner skillnader 
mellan synvink-
larna.  

Eleven söker på 
ett mångsidigt sätt 
efter information 
ur olika informa–
tionskällor. 
 
Eleven bedömer 
på ett mångsidigt 
sätt faktorer i an-
knytning till en in-
formationskällas 
tillförlitlighet. Ele-
ven motiverar 
olika synpunkter 
och jämför olika 
synvinklar. 

M15 vägleda ele-
ven att undersöka 

I1, I3-I6 Eleven undersöker 
naturen, 

Kunskaper i bio-
logi: Förmåga att 

Eleven identifierar 
under handledning 

Eleven identifierar 
några organismer 

Eleven nämner 
organismer och 

Eleven nämner 
organismer och 
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naturen, identifi-
era organismer 
och livsmiljöer, 
tänka ekologiskt 
samt hjälpa eleven 
att förstå männi-
skans uppbygg-
nad, livsfunktioner 
och utveckling 

identifierar organ-
ismer och livsmil-
jöer samt kan 
tänka ekologiskt. 
Eleven förstår 
människans upp-
byggnad, livsfunkt-
ioner och utveckl-
ing.   

undersöka natu-
ren, identifiera 
organismer och 
livsmiljöer samt 
förstå människans 
uppbyggnad, livs-
funktioner och ut-
veckling 

några organismer, 
livsmiljöer och fak-
torer i den icke-le-
vande naturen. 
 
Eleven känner igen 
några av männi-
skans kroppsdelar, 
livsfunktioner 
samt skeden i 
människans ut-
veckling. 

och livsmiljöer. 
Eleven nämner 
faktorer i den icke-
levande och den 
levande naturen 
som organismerna 
behöver av sin 
miljö. 
 
Eleven nämner 
några av männi-
skans kroppsdelar 
och ger exempel 
på människans 
livsfunktioner 
samt skeden i 
människans ut-
veckling. 

livsmiljöer som är 
kännetecknande 
för dem. Eleven 
ger exempel på in-
teraktionen mel-
lan den icke-le-
vande och den le-
vande naturen. 
 
Eleven nämner 
människans 
kroppsdelar och 
beskriver männi-
skans livsfunkt-
ioner och utveckl-
ing. 

livsmiljöer på ett 
mångsidigt sätt. 
Eleven beskriver 
interaktionsförhål-
landen mellan org-
anismer och den 
icke-levande natu-
ren. 
 
Eleven nämner 
människans 
kroppsdelar på ett 
mångsidigt sätt 
och beskriver sam-
band mellan män-
niskans livsfunk–
tioner samt män-
niskans utveckling. 

M16 handleda ele-
ven i geografiskt 
tänkande och att 
iaktta sin omgiv-
ning och hela värl-
den samt att lära 
sig använda kartor 
och andra geome-
dier 

I3-I6 Eleven observerar 
sin egen närmiljö 
och hela världen 
med hjälp av geo-
grafiska begrepp 
och ortsnamn. Ele-
ven kan använda 
karta och andra 
geomedier. 

Kunskaper i geo-
grafi: Förmåga att 
gestalta jordklotet, 
använda kartor 
och andra geome-
dier 

Eleven nämner 
några världsdelar, 
länder, städer och 
naturgeografiska 
objekt. 
Eleven använder 
några geografiska 
begrepp och räk-
nar upp huvudvä-
derstrecken.  
 

Eleven nämner 
världsdelar, län-
der, städer och na-
turgeografiska ob-
jekt och ger exem-
pel på dem på en 
karta.  
 
Eleven ger exem-
pel på särdrag hos 
områden genom 
att använda geo-
grafiska begrepp 

Eleven nämner 
världsdelarna, län-
der, städer och na-
turgeografiska ob-
jekt och ger exem-
pel på dem på en 
karta.   
 
Eleven beskriver 
områden och de-
ras läge och visar 
prov på kännedom 
om geografiska 

Eleven nämner 
världsdelarna 
samt länder, stä-
der och naturgeo-
grafiska objekt 
mångsidigt och ger 
exempel på dem 
på en karta.   
 
Eleven jämför sär-
drag hos läget för 
områden genom 
att använda 
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Eleven använder 
kartor under 
handledning. 

och kan namnge 
väderstrecken. 
 
Eleven använder 
kartor eller andra 
geomedier under 
handledning.  

begrepp och sär-
drag hos områden. 
 
Eleven använder 
kartor och andra 
geomedier.  

geografiska be-
grepp. 
 
Eleven tolkar de 
kartor som hen 
använder och öv-
riga geomedier 
och bedömer dem 
kritiskt. 

M17 handleda ele-
ven att undersöka, 
beskriva och för-
klara fysikaliska fe-
nomen i vardagen, 
naturen och tekni-
ken samt lägga 
grund för förståel-
sen av principen 
om energins beva-
rande 

I2, I4-I6 Eleven undersö-
ker, beskriver och 
förklarar fysika-
liska fenomen i 
vardagen, naturen 
och tekniken samt 
förstår principen 
om energins beva-
rande. 

Kunskaper i fysik: 
Förmåga att un-
dersöka, beskriva 
och förklara fysika-
liska fenomen 

Eleven gör obser-
vationer om något 
fysikaliskt feno-
men och beskriver 
detta genom un-
der handledning 
att använda fysi-
kens begrepp. 
 
Eleven nämner 
några energikällor 
och energiformer i 
bekanta situat-
ioner. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver enkla fy-
sikaliska fenomen 
samt förklarar 
några enkla feno-
men under hand-
ledning genom att 
använda fysikens 
begrepp. 
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
bekanta situa–
tioner.  
 
Eleven nämner 
olika energikällor 
och energiformer 
samt kan ge en-
skilda exempel på 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver enkla fy-
sikaliska fenomen 
samt förklarar 
några av dessa fe-
nomen genom att 
använda fysikens 
begrepp. 
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
vardagliga situat-
ioner och ger ex-
empel på princi-
pen om energins 
bevarande. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
förklarar fysika-
liska fenomen ge-
nom att använda 
fysikens begrepp.  
 
Eleven använder 
energi-, kraft- och 
rörelsebegrepp i 
olika situationer.  
 
Eleven förklarar 
hur principen om 
energins beva-
rande framkom-
mer i olika givna 
situationer.  
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omvandling av 
energi till olika for-
mer. 

M18 handleda ele-
ven att undersöka, 
beskriva och för-
klara kemiska fe-
nomen, ämnens 
egenskaper och 
omvandlingar 
samt lägga grund 
för förståelsen av 
principen om ma-
teriens bevarande 

I2, I4-I6 Eleven undersö-
ker, beskriver och 
förklarar kemiska 
fenomen, ämnens 
egenskaper och 
omvandlingar 
samt förstår prin-
cipen om materi-
ens bevarande. 

Kunskaper i kemi: 
Förmåga att un-
dersöka, beskriva 
och förklara ke-
miska fenomen 

Eleven nämner de 
tre aggregations-
tillstånden för ett 
ämne och identifi-
erar till exempel 
vattnets aggregat-
ionstillstånd i olika 
situationer. Eleven 
klassificerar eller 
beskriver ämnen 
utgående från nå-
gon egenskap.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på hur äm-
nen återvinns. 

Eleven observerar 
och undersöker 
aggregationstill-
stånd och några 
bekanta ämnens 
egenskaper under 
handledning.  
 
Eleven beskriver 
till exempel vatt-
nets kretslopp el-
ler idén bakom 
återvinning. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver aggre-
gationstillstånd 
och bekanta äm-
nens egenskaper 
genom att an-
vända kemins be-
grepp. 
 
Eleven berättar 
om vad som hän-
der i en kemisk re-
aktion.  
 
Eleven förklarar till 
exempel föränd-
ringar i vattnets 
aggregationstill-
stånd i vattnets 
kretslopp och 
återvinning. 

Eleven observerar, 
undersöker och 
beskriver aggre-
gationstillstånd 
och ämnens egen-
skaper genom att 
använda kemins 
begrepp på ett ex-
akt sätt.  
 
Eleven berättar 
om vad som hän-
der i en kemisk re-
aktion. 
 
Eleven förklarar till 
exempel vattnets 
kretslopp och 
återvinning av äm-
nen med hjälp av 
principen om ma-
teriens bevarande. 

M19 vägleda ele-
ven att förstå del-
områdena inom 
hälsa, betydelsen 
av sunda vanor 

I1-I3, I6 Eleven förstår del-
områdena inom 
hälsa, betydelsen 
av sunda vanor 
och livets gång, 

Kunskaper i hälso-
kunskap: Känne-
dom om delområ-
dena inom hälsa 
och sunda vanor, 

Eleven nämner nå-
got delområde 
inom hälsa och en 
livsstil som främjar 
hälsa. 

Eleven nämner 
delområden inom 
hälsa och beskri-
ver någon enskild 

Eleven beskriver 
delområden inom 
hälsa och centrala 
livsstilar som 
främjar hälsan. 

Eleven beskriver 
delområdena 
inom hälsa och ger 
exempel på sam-
band mellan dem.  
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och livets gång, 
den individuella 
tillväxten och ut-
vecklingen i barn-
domen och ungdo-
men samt upp-
muntra eleven att 
öva och tillämpa 
sina kunskaper om 
hälsa i vardagen 

den individuella 
tillväxten och ut-
vecklingen i barn-
domen och ungdo-
men. Eleven får 
färdigheter i att 
tillämpa sina kun-
skaper om hälsa i 
olika situationer. 

förmåga att reflek-
tera över deras 
betydelse samt att 
identifiera och be-
skriva tillväxten 
och utvecklingen 
vid en viss ålder  

 
Eleven nämner nå-
got kännetecken i 
anknytning till till-
växt och utveckl-
ing i barndomen 
och ungdomen. 

livsstil som främjar 
hälsan. 
 
Eleven kan nämna 
kännetecken i an-
knytning till tillväxt 
och utveckling i 
barndomen och 
ungdomen. 

 
Eleven beskriver 
centrala känne-
tecken i anknyt-
ning till tillväxt och 
utveckling i barn-
domen och ungdo-
men och hur de 
varierar individu-
ellt. 

 
Eleven förklarar 
med hjälp av ex-
empel hur livssti-
len inverkar på 
hälsan.  
 
Eleven förklarar på 
ett motiverat sätt 
centrala känne-
tecken i anknyt-
ning till tillväxt och 
utveckling i barn-
domen och ungdo-
men och hur de 
varierar individu-
ellt. 

 
 
 
 

Religion 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i religion i årskurs 3–6  
 
Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala religiösa källor och 
deras särdrag samt att göra egna tolkningar. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunnande som visas med hjälp av andra 
uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedöm-
ningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.  
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Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i religion genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion. Eleven har uppnått målen i religion för 
vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kun-
nandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för religion och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 bedömningen i 
religion och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 handleda ele-
ven att fördjupa sig 
i religionens heliga 
skrifter och berät-
telser samt de cen-
trala lärorna  

I1 Eleven fördjupar 
sig i religionens 
heliga skrifter och 
berättelser samt 
de centrala lä-
rorna. 

Förmåga att han-
tera information 
om religion, religiös 
multilitteracitet 

Eleven kan nämna 
den heliga skriften 
eller den centrala 
källan i den relig-
ion som studeras 
och känner igen 
någon av de berät-
telser eller läror 
som behandlats. 

Eleven kan berätta 
om någon central 
lära och berättelse 
i den religion som 
studeras.  
 
Under handled-
ning kan eleven 
berätta om vad 
berättelsen bety-
der eller olika sätt 
att tolka den. 

Eleven kan berätta 
om de heliga skrif-
terna i den religion 
som studeras samt 
beskriva vad berät-
telser betyder eller 
olika sätt att tolka 
dem. 

Eleven kan reflek-
tera över innehål-
let i och tolkning-
arna av berättel-
serna.  
 
Ur perspektiv av 
den religion som 
studeras kan ele-
ven beskriva bety-
delserna av de 
centrala lärorna.   

M2 handleda ele-
ven att bekanta sig 
med ritualer och se-
der samt heliga 
platser och byggna-
der i den religion 
som studeras 

I1 Eleven bekantar 
sig med ritualerna 
och sederna samt 
heliga platser och 
byggnader i den 
religion som stu-
deras. 

Förmåga att han-
tera information 
om religion, religiös 
multilitteracitet 

Eleven känner till 
en ritual eller sed i 
den religion som 
studeras och kän-
ner igen någon he-
lig plats eller bygg-
nad. 

Eleven kan nämna 
ritualer eller seder 
i den religion som 
studeras samt en 
helig plats eller 
byggnad.  
 
 

Eleven kan berätta 
om centrala ritualer 
och seder i den re-
ligion som studeras 
och beskriva relig-
ionens heliga plat-
ser eller byggnader. 

Eleven kan redo-
göra för innebör-
den av de centrala 
ritualerna och se-
derna och de he-
liga platserna och 
byggnaderna i den 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

religion som stu-
deras.  

M3 hjälpa eleven 
att känna igen ka-
raktäristiska drag 
och symbolik i reli-
giöst språk 

I1, I2 Eleven känner igen 
karaktäristiska 
drag och symbolik 
i religiöst språk 

Förmåga att analy-
sera religiöst språk 
och religiösa sym-
boler 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen en 
religiös symbol, en 
liknelse, ett tale-
sätt eller ett påstå-
ende. 

Eleven kan ge ett 
exempel på reli-
giöst språk. 

Eleven kan ge ex-
empel på religiöst 
språk och religiös 
symbolik. 

Eleven kan redo-
göra för det karak-
teristiska i religiöst 
språk och religiös 
symbolik. 

M4 handleda ele-
ven att söka inform-
ation om religionen 
i olika källor samt 
bedöma och an-
vända informat-
ionen 

I1, I2, I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
söka information 
om religion i olika 
källor samt be-
döma och använda 
informationen. 

Förmåga att lära sig 
i studierna i religion  

Eleven kan under 
handledning 
hämta information 
om religion i givna 
källor. 

Eleven kan hämta 
information om 
religion i flera käl-
lor. 

Eleven kan använda 
den information 
hen hämtat och in-
ser att det är skill-
nad i tillförlitlig-
heten i källor. 

Eleven kan hämta, 
kombinera och 
jämföra informat-
ion om religion i 
olika källor och 
göra observationer 
om källornas till-
förlitlighet. 

M5 handleda ele-
ven att utforska Fin-
lands och Europas 
religiösa och kon-
fessionella rötter 
och situationen i 
dag 

I1, I2 Eleven bekantar 
sig med Finlands 
och Europas reli-
giösa och konfess-
ionella rötter och 
situationen i dag. 

Kunskap om relig-
ion och kultur 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen Fin-
lands och Europas 
religiösa och kon-
fessionella rötter 
eller särdrag i an-
knytning till situat-
ionen i dag. 

Eleven kan ge ex-
empel på Finlands 
och Europas reli-
giösa och konfess-
ionella rötter eller 
situationen i dag. 

Eleven känner till 
religionernas och 
åskådningarnas på-
verkan på kulturer 
och samhällen i Fin-
land och Europa.  

Eleven kan ge ex-
empel på religion-
ernas och åskåd-
ningarnas påver-
kan på kulturer 
och samhällen i 
Finland och 
Europa. 

M6 handleda ele-
ven att få insikt i 

I2, I3 Eleven bekantar 
sig med 

Kunskap om relig-
ion och kultur 

Eleven känner ut-
gående från givna 

Eleven kan berätta 
om huvuddragen i 

Eleven kan jämföra 
huvuddragen i 

Eleven kan redo-
göra för 



139 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

judendomen, kris-
tendomen och 
islam och deras in-
flytande och histo-
ria i Europa 

judendomen, kris-
tendomen och 
islam och deras in-
flytande och histo-
ria i Europa. 

exempel igen hu-
vuddragen i juden-
domen, kristendo-
men och islam. 

judendomen, kris-
tendomen och 
islam. 

judendomen, kris-
tendomen och 
islam. 

judendomens, 
kristendomens 
och islams infly-
tande eller historia 
i Europa. 

M7 uppmuntra ele-
ven att respektera 
det som är heligt 
för en själv och för 
andra samt att 
agera lämpligt i 
olika religiösa sam-
manhang och situ-
ationer 

I1, I2, I3 Eleven förstår vad 
som avses med 
begreppet heligt 
och strävar till att 
respektera det 
som är heligt för 
en själv och för 
andra. Eleven vet 
hur man agerar 
lämpligt i olika reli-
giösa situationer 
och på olika reli-
giösa platser och 
strävar till att upp-
föra sig sakligt och 
respektfullt i 
dessa. 

Religiös multilitte-
racitet 

Eleven känner igen 
eller kan nämna 
något som anses 
vara heligt eller en 
sed i anknytning 
till det heliga. 
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 

Eleven kan nämna 
olika saker som 
anses vara heliga 
och kan beskriva 
vilka seder som 
anknyter till dessa. 
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 

Eleven förstår vad 
som avses med att 
respektera det som 
är heligt för andra.  
 
Hen kan ge exem-
pel på kulturella se-
der i anknytning till 
religiösa situationer 
och platser och 
andra heliga saker. 
 
Innehållet i anknyt-
ning till uppförande 
bedöms inte. 

Eleven kan redo-
göra för hur det 
heliga kan ta sig 
olika uttryck i re-
ligioner.  
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 

M8 handleda ele-
ven i att utforska 
etiska normer i re-
ligionen i fråga och 
etiska principer som 
förenar olika relig-
ioner 

I1, I2, I3 Eleven bekantar 
sig med de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras och etiska prin-
ciper som förenar 
olika religioner. 

Kunskap om etik Eleven känner igen 
eller kan nämna 
något enstaka ex-
empel på de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras. 

Eleven kan ge ex-
empel på de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras eller etiska 
principer som 

Eleven kan beskriva 
de centrala etiska 
normerna i den re-
ligion som studeras 
samt redogöra för 
någon etisk princip 
som förenar 

Eleven kan reflek-
tera över hur relig-
ioners olika etiska 
principer tillämpas 
i vardagen. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

förenar olika relig-
ioner. 

religioner och ge 
exempel på hur de 
tillämpas i varda-
gen. 

M9 handleda ele-
ven att förstå vär-
dena i de mänskliga 
rättigheterna och i 
synnerhet i FN:s 
konvention om bar-
nets rättigheter ur 
individuellt och kol-
lektivt perspektiv 

I2, I3 Eleven förstår vär-
dena i de mänsk-
liga rättigheterna 
och i synnerhet i 
FN:s konvention 
om barnets rättig-
heter ur individu-
ellt och kollektivt 
perspektiv. 

Kunskap om männi-
skorättsetik 
 
 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen 
mänskliga rättig-
heter eller barns 
rättigheter som 
bygger på kon-
ventionen om bar-
nets rättigheter. 

Eleven kan ge ex-
empel på barns 
rättigheter eller 
andra mänskliga 
rättigheter. 

Eleven kan redo-
göra för konsekven-
sen av barns rättig-
heter eller andra 
mänskliga rättig-
heter i den egna 
livsmiljön. 

Eleven kan reflek-
tera över frågor i 
anknytning till 
barns rättigheter 
eller andra mänsk-
liga rättigheter ur 
individens och kol-
lektivets perspek-
tiv. 

M10 handleda ele-
ven att utvärdera 
sina val och reflek-
tera kring de värden 
som påverkar dem 
ur ett etiskt per-
spektiv och med 
tanke på en hållbar 
framtid 

I2, I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att ut-
värdera sina val 
och reflektera 
kring de värden 
som påverkar dem 
ur ett etiskt per-
spektiv och med 
tanke på en håll-
bar framtid 

Förmåga att reflek-
tera över etiska frå-
gor 

Ur givna exempel 
känner eleven igen 
några värden som 
påverkat hen eller 
etiska valsituat-
ioner. 
 
 

Eleven känner igen 
etiska principer.  
 
Hen kan ge exem-
pel på etiska valsi-
tuationer och ge 
olika lösningar till 
dem. 

Eleven kan redo-
göra för de gemen-
samma etiska prin-
ciperna i den relig-
ion som studeras 
och i andra relig-
ioner och ge exem-
pel på hur de tilläm-
pas.  
 
Eleven kan ge ex-
empel ur vardagen 
på hur man skapar 
en hållbar framtid. 

Eleven kan reflek-
tera över sina 
egna val och etiska 
valsituationer ur 
perspektiven för 
värderingar, olika 
etiska principer 
och en hållbar 
framtid. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M11 ge eleven möj-
ligheter att disku-
tera etiska frågor, 
uttrycka sina tankar 
och känslor på ett 
konstruktivt sätt 
samt öva sig att 
motivera sina syn-
punkter 

I1, I2, I3 Eleven övar sig i 
att diskutera 
etiska frågor och 
utvecklar sina tan-
kefärdigheter och 
färdigheter att 
delta i diskuss-
ioner. 

Tankeförmåga, 
kommunikativa fär-
digheter 

Eleven kan lyssna 
på andra och ut-
trycka sina tankar 
på något sätt. 

Eleven deltar i en 
gemensam dis-
kussion och ut-
trycker sig kon-
struktivt. 

Eleven kan ta hän-
syn till andra i dis-
kussionen och kan 
motivera sina egna 
åsikter.  

Eleven kan disku-
tera konstruktivt 
samt reflektera 
och skapa egna 
åsikter i kommuni-
kation med andra. 

M12 hjälpa och 
stödja eleven att ut-
veckla och stärka en 
positiv syn på värl-
den, en positiv 
självkänsla och tro 
på livet 

I3 Eleven får förmåga 
att formulera och 
stärka en positiv 
syn på världen och 
självkänsla och tro 
på sitt liv. 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

   

 
 

Livsåskådningskunskap 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i livsåskådningskunskap i årskurs 3–6  
 
Bedömningen i livsåskådningskunskap ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala källor 
och deras särdrag och att göra egna tolkningar. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunnande som visas med hjälp av 
andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i 
bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.  
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Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i livsåskådningskunskap genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i livsåskådningskunskap. Eleven har uppnått målen i 
livsåskådningskunskap för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. 
Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 
läsårsbedömningen. 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 bedömningen i livsåskådningskunskap och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre 
vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 skapa förutsätt-
ningar för eleven 
att utveckla sitt 
etiska tänkande och 
sporra eleven att 
tillämpa etiska prin-
ciper i vardagliga si-
tuationer 

I1-I4 Eleven utvecklar 
färdigheter i etiskt 
tänkande. 
 
Eleven kan till-
lämpa etiska prin-
ciper i vardagliga 
situationer och i 
val. 

Förmåga till etiskt 
tänkande och att 
tillämpa etiska prin-
ciper. 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva någon etisk 
princip eller ett 
etiskt val som ska 
göras i vardagen. 

Eleven kan besk-
riva en etisk prin-
cip och ett etiskt 
val som ska göras i 
vardagen.  

Eleven förstår cen-
trala begrepp och 
principer i etiken.   
 
Eleven kan beskriva 
och motivera hur 
etiska principer kan 
tillämpas i varda-
gen. 

Eleven förstår cen-
trala begrepp och 
principer i etiken.   
 
Eleven kan för-
klara och motivera 
hur etiska princi-
per kan tillämpas 
logiskt i olika  
situationer.  

M2 handleda ele-
ven att känna igen 
och bedöma ett ar-
gument och moti-
veringar till det 

I1-I4 Eleven lär sig att 
identifiera argu-
ment och uppfatta 
och bedöma moti-
veringar för dem.  

Förmåga att känna 
igen och bedöma 
argument och 
motiveringar 

Eleven kan under 
handledning 
känna igen ett ar-
gument i en dis-
kussion eller text. 
 
 

Eleven kan urskilja 
ett argument och 
motiveringen till 
det i en diskussion 
och en text. 

Eleven kan urskilja 
centrala argument 
och motiveringar till 
dem i en diskussion 
och i en text samt 
reflektera över hur 
relevanta moti-
veringarna är. 

Eleven kan urskilja 
centrala argument 
med motiveringar 
i en diskussion och 
i olika texter. 
 
Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt re-
flektera över hur 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

relevanta moti-
veringarna är. 

M3 främja elevens 
förmåga att upp-
fatta samband mel-
lan olika företeelser 
och att utveckla sitt 
tänkande 

I1, I2, I3 Eleven uppfattar 
samband mellan 
olika företeelser 
och identifierar 
felaktiga slutsat-
ser. 
 
Eleven utvecklas i 
sitt tänkande. 

Tankefärdigheter Eleven kan under 
handledning upp-
fatta samband 
mellan olika före-
teelser eller felakt-
iga slutsatser. 

Eleven kan upp-
fatta samband 
mellan olika före-
teelser och felakt-
iga slutsatser. 

Eleven uppfattar 
samband mellan 
olika företeelser.   
 
Eleven kan identifi-
era felaktiga slut-
satser och undvika 
sådana i sitt eget 
tänkande.  

Eleven uppfattar 
på ett mångsidigt 
sätt samband mel-
lan olika företeel-
ser och identifierar 
felaktiga slutsat-
ser. 
 
Eleven kan till-
lämpa dessa fär-
digheter i sitt tän-
kande. 

M4 vägleda eleven 
att ta ansvar för sig 
själv, andra männi-
skor och naturen   

I1, I2, I3 Eleven kan ta an-
svar för sig själv, 
andra människor 
och naturen.   

Kunskap om vad 
det innebär att ta 
ansvar 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva ett sätt att ta 
ansvar för sig själv, 
andra människor 
eller naturen. 

Eleven kan besk-
riva ett sätt att ta 
ansvar för sig själv, 
andra människor 
och naturen. 

Eleven kan beskriva 
vad det innebär att 
ta ansvar för sig 
själv, andra och na-
turen och redogöra 
för vad det innebär 
att ta ansvar för 
sina egna hand-
lingar.  

Eleven kan för-
klara och motivera 
vad det innebär 
att ta ansvar för 
sig själv, andra och 
naturen och med 
olika exempel be-
skriva vad det in-
nebär att ta ansvar 
för sina egna 
handlingar.  

M5 vägleda eleven 
att lära känna Fin-
lands, Europas och 

I2, I3, I4 Eleven bekantar 
sig med Finlands, 
Europas och 

Förmåga att till-
lämpa kunskaper 
och begrepp 

Eleven kan under 
handledning 

Eleven vet att det 
finns olika kulturer 
och kan nämna en 

Eleven kan nämna 
och förklara några 
särdrag i 

Eleven kan nämna 
och förklara flera 
särdrag i 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

världens kulturarv 
och att förstå kultu-
rell mångfald som 
fenomen 

världens kulturarv 
och förstår kultu-
rell mångfald som 
fenomen. 

 nämna en kulturell 
minoritet.  
 
Eleven kan under 
handledning 
nämna ett kultur-
arv. 

kulturell minoritet 
och något karak-
teristiskt för den.  
 
Eleven kan nämna 
ett kulturarv. 
 

anknytning till kul-
tur i Finlands, Euro-
pas och världens 
kulturarv.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på kulturell 
mångfald i gruppen 
eller i samhället. 

anknytning till kul-
tur i Finlands, 
Europas och värl-
dens kulturarv.  
 
Eleven kan besk-
riva gruppens eller 
samhällets kultu-
rella mångfald och 
reflektera över 
dess betydelse. 

M6 stödja eleven 
att utveckla sin all-
mänbildning inom 
åskådning och kul-
tur 

I1-I4 Eleven identifierar 
grundläggande 
särdrag i åskåd-
ningar och kul-
turer och identifie-
rar och använder 
åskådningsrelate-
rade begrepp. 

Förmåga att till-
lämpa kunskaper 
och begrepp 
 

Eleven kan nämna 
någon åskådning, 
kultur eller något 
åskådningsmässigt 
begrepp. 

Eleven kan nämna 
någon åskådning 
eller kultur och nå-
got särdrag i an-
knytning till den. 
 
Eleven känner till 
åtminstone ett 
åskådningsmässigt 
begrepp. 

Eleven kan nämna 
någon åskådning el-
ler kultur och redo-
göra för den med 
hjälp av åskådnings-
mässiga begrepp.  

Eleven kan nämna 
några åskådningar 
och kulturer. Ele-
ven kan berätta 
om och ge exem-
pel på dem genom 
att använda åskåd-
ningsmässiga be-
grepp.  

M7 handleda ele-
ven att planera och 
utvärdera sitt eget 
lärande i livsåskåd-
ning 

I1-I4 Eleven bildar sig 
en uppfattning om 
sitt eget åskåd-
ningsmässiga kun-
nande och ställer 
upp mål utgående 
från det. 
 

Förmåga att lära sig 
 

Eleven kan under 
handledning ställa 
upp ett mål för sitt 
eget åskådnings-
mässiga lärande. 

Eleven kan identi-
fiera sitt kunnande 
och ställa upp åt-
minstone ett mål 
för sitt eget åskåd-
ningsmässiga lä-
rande. 
 

Eleven kan ställa 
upp ändamålsenliga 
mål för sig i anknyt-
ning till sina åskåd-
ningsmässiga stu-
dier, sträva efter att 
arbeta i riktning 

Eleven ställer upp 
ändamålsenliga 
mål för sig i an-
knytning till sina 
åskådningsmässiga 
studier och arbe-
tar i enlighet med 
dem. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven utvärderar 
sitt åskådnings-
mässiga lärande. 

Under handled-
ning planerar och 
utvärderar eleven 
sina studier. 

mot målen och ut-
värdera hur de nås. 

 
Eleven utvärderar 
på ett mångsidigt 
sätt hur hen når 
målen. 

M8 uppmuntra ele-
ven att uttrycka sin 
åskådning och att 
lyssna på andras 
ställningstaganden i 
åskådningsfrågor 

I1, I2, I3 
 
 

Eleven uttrycker 
sin åskådning och 
agerar konstruk-
tivt i kommunikat-
ionssituationer 
som en i gruppen.  
  

Sociala färdigheter 
och förmåga att ar-
beta i grupp 

Eleven lyssnar sak-
ligt till de andras 
ställningstaganden 
i åskådningsmäss-
iga frågor. 

Eleven uttrycker 
under handledning 
sina ställningsta-
ganden i åskåd-
ningsmässiga frå-
gor. 

Eleven uttrycker 
sina åskådnings-
mässiga tankar eller 
sin identitet på ett 
konstruktivt sätt.  
 
Eleven agerar i posi-
tiv kommunikation 
med andra. 

Eleven uttrycker 
sina åskådnings-
mässiga tankar el-
ler sin identitet på 
ett mångsidigt 
sätt.  
 
Eleven agerar kon-
struktivt i kommu-
nikation med 
andra. 

M9 vägleda eleven 
att bekanta sig med 
människorättseti-
ken som bygger på 
FN:s deklaration om 
de mänskliga rättig-
heterna, i synner-
het barnets rättig-
heter 

I3 Eleven förstår be-
greppet mänskliga 
rättigheter. 
 
Eleven vet vad 
FN:s deklaration 
om mänskliga rät-
tigheter är. 

Kunskap om männi-
skorättsetik 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva en central bar-
nets rättighet. 

Eleven känner till 
begreppet mänsk-
liga rättigheter.  
 
Eleven vet att det 
finns mänskliga 
rättigheter och 
kan beskriva en 
central sådan. 
 
Eleven vet att det 
finns rättigheter 
för barn och kan 

Eleven förstår 
begreppet mänsklig 
rättighet.  
 
Eleven vet att FN:s 
universella 
deklaration om 
mänskliga 
rättigheter finns 
och kan  redogöra 
för två mänskliga 
rättigheter.  

Eleven förstår och 
kan förklara 
begreppet 
mänsklig rättighet. 
 
Eleven vet att FN:s 
universella 
deklaration om 
mänskliga 
rättigheter finns 
och kan redogöra 
för åtminstone tre 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

beskriva en central 
sådan. 

mänskliga 
rättigheter. 
 
Eleven vet och kan 
motivera det att 
det finns många 
rättigheter för 
barn och kan 
redogöra för 
åtminstone tre. 

M10 uppmuntra 
eleven att ta 
initiativ och agera 
på ett ansvarsfullt 
sätt i sin omgivning 

I1-I4 Eleven vet att det 
finns internation-
ellt överenskomna 
mål för hållbar ut-
veckling. 
 
Eleven kan agera  
ansvarsfullt i sin 
omgivning. 
 

Kännedom om sätt 
att påverka 

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om ett sätt 
att agera ansvars-
fullt i sin omgiv-
ning.  
 

Eleven kan 
beskriva ett mål 
för hållbar 
utveckling. 
 
Eleven kan berätta 
om ett sätt att 
agera ansvarsfullt i 
sin omgivning.  
 
 

Eleven vet att det 
finns olika mål för 
hållbar utveckling 
och kan beskriva 
och motivera två av 
dem. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på det an-
svarsfulla i sitt eget 
agerande. 
  

Eleven vet att upp-
sättningen av mål 
för hållbar utveckl-
ing är en omfat-
tande helhet. 
 
Eleven kan besk-
riva och motivera 
tre mål för hållbar 
utveckling. 
 
Eleven kan besk-
riva och motivera 
två viktiga sätt att 
agera ansvarsfullt i 
omgivningen och 
berätta hur man 
kunde ta initiativ 
till dem.  
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M11 ge eleven möj-
ligheter att disku-
tera etiska frågor, 
uttrycka sina tankar 
och känslor på ett 
konstruktivt sätt 
samt öva sig att 
motivera sina syn-
punkter 

I1, I2, I3 Eleven övar sig i 
att diskutera 
etiska frågor och 
utvecklar sina tan-
kefärdigheter och 
färdigheter att 
delta i diskuss-
ioner. 

Tankeförmåga, 
kommunikativa fär-
digheter 

Eleven kan lyssna 
på andra och ut-
trycka sina tankar 
på något sätt. 

Eleven deltar i en 
gemensam dis-
kussion och ut-
trycker sig kon-
struktivt. 

Eleven kan ta hän-
syn till andra i dis-
kussionen och kan 
motivera sina egna 
åsikter.  

Eleven kan disku-
tera konstruktivt 
samt reflektera 
och skapa egna 
åsikter i kommuni-
kation med andra. 

M12 hjälpa och 
stödja eleven att ut-
veckla och stärka en 
positiv syn på värl-
den, en positiv 
självkänsla och tro 
på livet 

I3 Eleven får förmåga 
att formulera och 
stärka en positiv 
syn på världen och 
självkänsla och tro 
på sitt liv. 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

   

 
 

Historia 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i historia i årskurs 3–6  
 
I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och sporrande. Genom att ge respons ska man sträva efter att uppmuntra eleverna att undersöka olika historiska 
källor och göra sina egna tolkningar av dem. I bedömningen ska beaktas såväl elevens förmåga att uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift som kunnande som eleven visat eller 
uttryckt på andra sätt. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av innehållet ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att tillämpa kunskap 
och utveckla sitt historiska tänkande. 
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Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i historia genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i historia. Eleven har uppnått målen i historia för 
vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kun-
nandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för läroämnet historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 bedöm-
ningen i historia och i vitsordet som ska bildas.  
 
Med tanke på studieframgången är det viktigt att på ett interaktivt sätt få möjlighet att undersöka historiska företeelser och leva sig in i historiska skeenden, men också att 
förstå den kulturella miljön, uppfatta tidsperspektiv samt förstå människans roll i historien och historiens betydelse för mänskligheten och för det egna livet i dag och i 
framtiden. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1 väcka elevens 
intresse för histo-
ria som vetenskap 
och identitetsskap-
ande läroämne 

I1-I5 Eleven intresserar 
sig för historia som 
vetenskap och 
dess betydelse för 
identiteten. 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

   

Att söka information om historia 

M2 handleda ele-
ven att känna till 
olika historiska käl-
lor 

I1-I5 Eleven känner till 
olika historiska käl-
lor. 

Förmåga att känna 
till historiska källor 

Eleven känner till 
några historiska 
källor. 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
ursprungskällor för 
de tidsperioder 
som ska studeras. 

Eleven ger ett ex-
empel på hur en 
ursprungskälla skil-
jer sig från andra-
handskällor.  

Eleven ger exem-
pel på hur ur-
sprungskällorna 
för de tidsperioder 
som studeras 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

skiljer sig från 
andrahandskällor. 

M3 hjälpa eleven 
att inse att histo-
risk information 
kan tolkas på olika 
sätt 

I1-I5 Eleven inser att hi-
storisk information 
kan tolkas på olika 
sätt. 

Förmåga att inse 
att historisk in-
formation kan tol-
kas på olika sätt 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
fakta. 

Eleven ger exem-
pel på historiska 
fakta och tolk-
ningar. 

Eleven inser att 
det kan finnas 
olika tolkningar av 
samma händelse 
eller företeelse.   
 

Eleven ger exem-
pel på olika tolk-
ningar i anknyt-
ning till samma 
händelse eller fö-
reteelse. 

Att förstå historiska företeelser 

M4 hjälpa eleven 
att förstå olika sätt 
att dela in histo-
rien i epoker och 
att använda där-
med relaterade hi-
storiska begrepp 

I1-I5 Eleven förstår 
olika sätt att dela 
in historien i epo-
ker och att an-
vända därmed re-
laterade begrepp. 

Kronologisk upp-
fattning 

Eleven känner till 
de centrala indel-
ningarna i histo-
riska epoker (anti-
ken, medeltiden, 
nya tiden; förhi-
storisk tid, histo-
risk tid; f.v.t., e.v.t) 

Eleven nämner de 
centrala indelning-
arna i historiska 
epoker och place-
rar händelser un-
der olika epoker 
kronologiskt. 
 
 

Eleven använder 
de centrala indel-
ningarna i histo-
riska epoker och 
ger exempel på 
olika särdrag som 
kännetecknar sam-
hällen under olika 
tider och epoker. 

Eleven beskriver 
företeelser utifrån 
vilka indelningen i 
historiska epoker 
görs. 
 
 

M5 hjälpa eleven 
att förstå motiven 
bakom männi-
skans handlingar 

I1-I5 Eleven förstår mo-
tiven bakom män-
niskans handlingar 
i olika historiska si-
tuationer. 

Historisk inlevelse-
förmåga 

Eleven inser att 
människor har haft 
olika motiv för sina 
handlingar. 

Eleven ger exem-
pel på motiv som 
människor i för-
gången tid har haft 
för sina hand-
lingar.  

Eleven lever sig in i 
situationen för 
människan i för-
gången tid  
och anger motiv 
till hennes hand-
lingar. 

Eleven lever sig in i 
hur människan 
levde förr och 
granskar hur män-
niskans samhälle-
liga ställning på-
verkar hennes 
handlingar. 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M6 handleda ele-
ven att inse olika 
orsaker till och 
följder av histo-
riska händelser 
och företeelser 

I1-I5 Eleven känner till 
orsaker till och 
följder av histo-
riska händelser 
och företeelser. 

Förståelse för or-
sakssammanhang i 
historia 

Eleven känner till 
en enskild orsak till 
eller följd av något 
som hänt i det för-
gångna. 

Eleven känner till 
en enskild orsak 
och en följd av den 
för sådant som 
hänt i det för-
gångna.  

Eleven känner till 
orsaker till och 
följder av sådant 
som hänt i det för-
gångna. 

Eleven känner till 
olika orsaker (di-
rekta och indi-
rekta) till och följ-
der (långvariga och 
kortvariga) av så-
dant som hänt i 
det förgångna. 

M7 hjälpa eleven 
att identifiera för-
ändringar i den 
egna familjens el-
ler samhällets 
historia samt för-
stå hur samma för-
ändringar har kun-
nat få olika inne-
börd för olika 
människor 

I1-I5 Eleven uppfattar 
förändringar och 
deras innebörd för 
olika människor 
och förstår hur 
samma föränd-
ringar har kunnat 
få olika innebörd 
för olika männi-
skor. 

Förmåga att förstå 
förändring 

Eleven känner till 
saker som föränd-
rats. 

Eleven känner till 
förändringar i det 
förgångna och ger 
exempel på vad en 
förändring innebu-
rit för olika männi-
skor. 

Eleven beskriver 
med hjälp av ex-
empel hur en för-
ändring haft olika 
innebörd för olika 
människogrupper.  
 
 

Eleven ger exem-
pel på situationer i 
vilka en förändring 
inte innebär ut-
veckling för olika 
människor eller 
människogrupper. 
 

M8 lära eleven att 
uppfatta historiska 
kontinuiteter 

I1-I5 Eleven uppfattar 
historiska kontinu-
iteter. 

Förmåga att förstå 
kontinuitet 

Eleven känner till 
hur en företeelse 
ur det förgångna 
är synlig i nutid.  
 

Eleven nämner fö-
reteelser som kän-
netecknas av kon-
tinuitet från en 
tidsepok till en an-
nan.  

Eleven beskriver 
kontinuitet i före-
teelser i det för-
gångna.  
 

Eleven anger orsa-
ker till att någon 
företeelse inte för-
ändrats under 
olika tider. 

M8 lära eleven att 
uppfatta historiska 
kontinuiteter 

I1-I5 Eleven uppfattar 
historiska kontinu-
iteter. 

Förmåga att förstå 
kontinuitet 

Eleven känner till 
hur en företeelse 

Eleven nämner fö-
reteelser som kän-
netecknas av 

Eleven beskriver 
kontinuitet i 

Eleven anger orsa-
ker till att någon 
företeelse inte 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

ur det förgångna 
är synlig i nutid.  
 

kontinuitet från en 
tidsepok till en an-
nan.  

företeelser i det 
förgångna.  
 

förändrats under 
olika tider. 

Att använda historisk information 

M9 handleda ele-
ven att redogöra 
för orsaker till för-
ändringar 

I1-I5 Eleven kan redo-
göra för orsaker till 
förändringar. 

Förmåga att besk-
riva förhållandet 
mellan orsak och 
verkan 

Eleven anger orsa-
ken till en föränd-
ring. 

Eleven ger exem-
pel på orsaker som 
lett till föränd-
ringar.  
 

Eleven beskriver 
inverkan av direkta 
och indirekta orsa-
ker på en föränd-
ring.  

Eleven jämför olika 
orsakers inverkan 
på en förändring.  

M10 lära eleven 
förklara hur tolk-
ningar kan ändras 
på grund av nya 
källor eller betrak-
telsesätt 

I1-I5 Eleven kan förklara 
varför tolkningar 
av det förgångna 
kan ändras på 
grund av nya källor 
eller betraktelse-
sätt. 
  

Förmåga att för-
klara tolkningar 

Eleven ger ett ex-
empel på en situ-
ation som det 
finns olika tolk-
ningar om.  
 

Eleven förklarar 
med hjälp av ett 
exempel varför 
nya källor kan 
ändra tolkningen 
av en historisk 
händelse eller fö-
reteelse. 

Eleven kan utgå-
ende från några 
exempel förklara 
varför nya källor 
och betraktelse-
sätt kan ändra 
tolkningar av 
historien.  

Eleven jämför tolk-
ningar som gjorts 
om samma histo-
riska händelse el-
ler företeelse och 
redogör för varför 
valet av källor in-
verkar på tolk-
ningen. 

M11 handleda ele-
ven att förklara 
mänsklig aktivitet 

I1–I5 Eleven förklarar 
avsikter för mänsk-
lig aktivitet. 
 
 
 

Förmåga att för-
klara mänsklig ak-
tivitet 

Eleven anger hur 
motivet för en 
människas age-
rande syns i hen-
nes aktivitet.   
 
 

Eleven beskriver 
möjliga orsaker till 
människans aktivi-
tet i det för-
gångna. 
 
 

Eleven presenterar 
något som ska be-
handlas så att hen 
förklarar händel-
sen eller företeel-
sen ur en enskild 
aktörs perspektiv. 

Eleven analyserar 
motiven till männi-
skors aktivitet och 
ger en beskrivning 
av hur människors 
position i sam-
hället inverkar på 
deras aktivitet. 
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Samhällslära 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i samhällslära i årskurs 3–6  
 
I undervisningen i samhällslära ska man genom bedömning och respons av lärandet handleda och uppmuntra eleverna att agera aktivt och konstruktivt i den egna närmiljön 
och att tillämpa sina samhällskunskaper och -färdigheter i praktiken. I bedömningen ska läraren beakta olika sätt att arbeta och producera. Uppmärksamhet ska fästas vid 
hur väl eleven behärskar sina samhällskunskaper och -färdigheter. 
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i samhällslära genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats 
årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i samhällslära. Eleven har uppnått målen i samhälls-
lära för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen 
av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för läroämnet samhällslära och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 
läsårsbedömningen i samhällslära och i vitsordet som ska bildas.  
 
Med tanke på studieframgången är det viktigt att eleven har en uppfattning om hur det omgivande samhället fungerar, ser sig själv som en del av medborgarsamhället och 
är medveten om sitt ansvar och sina möjligheter att påverka. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1 väcka elevens 
intresse för det 
omgivande sam-
hället och för sam-
hällslära som ve-
tenskap 

I1-I4 Eleven intresserar 
sig för det omgi-
vande samhället 
och för samhälls-
lära som veten-
skap.  

 
 

Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

som en del av 
självvärderingen. 

M2 stödja eleven 
att öva sin etiska 
omdömesförmåga 
i olika mänskliga, 
samhälleliga och 
ekonomiska frågor 

I1-I4 Eleven lär sig att 
öva sin etiska om-
dömesförmåga i 
mänskliga, samhäl-
leliga och ekono-
miska frågor. 
 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

   

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

M3 stödja eleven 
att uppfatta sig 
själv som en indi-
vid och medlem i 
olika grupper och 
handleda eleven 
att förstå betydel-
sen av de mänsk-
liga rättigheterna 
och jämlikhet samt 
att känna till grun-
derna för rättssy-
stemet 

I1-I3 Eleven lär sig att 
uppfatta sig själv 
som en individ och 
medlem i olika 
grupper, att förstå 
betydelsen av de 
mänskliga rättig-
heterna och jäm-
likhet samt att 
känna till grun-
derna för rättssy-
stemet. 
 

Förmåga att re-
flektera över ge-
mensamma spel-
regler och princi-
pen om lika värde 
 
 

Eleven ger exem-
pel på gemen-
samma spelregler. 
 
Eleven känner igen 
saker i vardagen i 
anknytning till de 
mänskliga rättig-
heterna och jäm-
likhet. 
 
Eleven känner un-
der handledning 

Eleven berättar 
varför gemen-
samma spelregler 
behövs. 
 
Eleven beskriver 
betydelsen av jäm-
likhet och mänsk-
liga rättigheter. 
 
Eleven ger ett ex-
empel på hur 

Eleven förklarar 
betydelsen av ge-
mensamma spel-
regler också i prak-
tiken. 
 
Eleven kan moti-
vera varför de 
mänskliga rättig-
heterna är bety-
delsefulla och var-
för ett rättsvä-
sende behövs. 

Eleven redogör för 
den betydelse ge-
mensamma spel-
regler, rättsväsen-
det och mänskliga 
rättigheter har för 
hur samhället fun-
gerar och för dess 
medlemmar.   
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

igen centrala rätts-
liga principer. 
 
 

rättssystemet fun-
gerar. 

 
Eleven ger exem-
pel på hur rättssy-
stemet fungerar. 

M4 handleda ele-
ven att analysera 
mediernas roll och 
betydelse i den 
egna vardagen och 
i samhället 

I1-I4 Eleven lär sig upp-
fatta medias roll 
och betydelse i 
den egna vardagen 
och i samhället. 

Förmåga att upp-
fatta mediernas 
roll  

Eleven uppfattar 
hur media påver-
kar hens eget liv. 

Eleven ger exem-
pel på olika sätt på 
vilka media påver-
kar hens eget liv 
och i samhället.  

Eleven beskriver 
vilken betydelse 
media har i hens 
eget liv och hur 
olika medier kan 
användas för att 
påverka. 

Eleven redogör för 
mediers olika sätt 
att påverka i sam-
hället och granskar 
användningen av 
media och mediers 
betydelse kritiskt. 

M5 hjälpa eleven 
att inse betydelsen 
av arbete och ent-
reprenörskap i 
närmiljön 

I1, I4 Eleven lär sig för-
stå betydelsen av 
arbete och entre-
prenörskap i 
närmiljön.  

Förmåga att förstå 
betydelsen av ar-
bete och entrepre-
nörskap 

Eleven uppfattar 
skillnaderna mel-
lan lönearbete och 
entreprenörskap. 

Eleven ger exem-
pel på drag i löne-
arbete och entre-
prenörskap och 
nämner yrken som 
representerar 
dem. 

Eleven beskriver 
betydelsen av ar-
bete och entrepre-
nörskap som ut-
komstkälla för fa-
miljen. 

Eleven analyserar 
betydelsen av lö-
nearbete och ent-
reprenörskap i sin 
närmiljö.  

M6 handleda ele-
ven att förstå att 
information om 
samhällsfrågor 
som produceras av 
olika aktörer för-
medlar olika 

I1-I3  Eleven lär sig att 
förstå att det finns 
olika värderingar, 
perspektiv och syf-
ten i anknytning 
till information om 
samhällsfrågor.  

Förmåga att upp-
fatta olika värde-
ringar, perspektiv 
och syften 

Eleven uppfattar 
under handledning 
att olika aktörer 
som producerar in-
formation om 
samhällsfrågor har 
olika perspektiv. 

Eleven uppfattar 
att information om 
samhällsfrågor 
som produceras av 
olika aktörer inne-
håller olika 

Eleven ger exem-
pel på olika per-
spektiv och syften i 
anknytning till 
samhällsinforma–
tion som 

Eleven förklarar 
med hjälp av ex-
empel hur sam-
hällsinformation 
som produceras av 
olika aktörer ank-
nyter till olika 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

värderingar och 
perspektiv och har 
olika syften 

 
 

perspektiv och har 
olika syften. 

produceras av 
olika aktörer.  

värderingar, per-
spektiv och syften. 

Att implementera kunskaper om samhället 

M7 uppmuntra 
eleven att öva 
grundläggande de-
mokratiska färdig-
heter att påverka 
och att diskutera 
olika åsikter kon-
struktivt 

I1-I3 Eleven lär sig 
grundläggande fär-
digheter att på-
verka på ett demo-
kratiskt sätt och 
att diskutera olika 
åsikter konstruk-
tivt. 

Förmåga att till-
lämpa grundläg-
gande färdigheter i 
att påverka på ett 
demokratiskt sätt 
samt samhällskun-
skaper och -färdig-
heter i praktiken. 

Eleven känner till 
att i en demokrati 
har hen möjlighet 
att påverka i frågor 
som berör hen 
själv och andra 
samhällsmedlem-
mar.  
 
Eleven ger ett ex-
empel på ett sätt 
att påverka. 

Eleven använder 
några sätt att på-
verka på ett demo-
kratiskt sätt.  
 
Eleven lyssnar på 
andra och motive-
rar sina egna åsik-
ter. 
 

Eleven tillämpar 
principer och fär-
digheter som gäl-
ler i en demokra-
tisk gemenskap, till 
exempel att 
lyssna, ta ställning, 
förbinda sig till 
majoritetsbeslut 
samt att påverka i 
närmiljön. 

Eleven tillämpar 
principer och fär-
digheter som gäl-
ler i en demokra-
tisk gemenskap på 
ett mångsidigt 
sätt.  
 
Eleven utvärderar 
sitt eget och ge-
menskapens sätt 
att agera ur per-
spektivet att på-
verka på ett demo-
kratiskt sätt. 

M8 hjälpa eleven 
att förstå grun-
derna för sin egen 
penninganvänd-
ning och sina egna 
konsumtionsval 

I1, I4 Eleven lär sig att 
förstå grunderna 
för sin egen pen-
ninganvändning 
och sina egna kon-
sumtionsval samt 

Förmåga att till-
lämpa grunderna 
för penningan-
vändning och egna 
konsumtionsval 

Eleven ger exem-
pel på konsumtion 
och sparande. 

Eleven ger exem-
pel på effekter av 
hållbar penningan-
vändning och kon-
sumtionsval. 
 

Eleven utvärderar 
olika sätt att an-
vända pengar och 
lösningar i anknyt-
ning till konsumt-
ion och berättar 

Eleven redogör för 
vilken inverkan in-
dividens penning-
användning och 
konsumtion har på 
närgemenskapen, 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

och öva färdig-
heter som ankny-
ter till dem 

färdigheter som 
anknyter till dem. 
 

om hur hens kon-
sumtionsbeslut in-
verkar på andra 
människor och mil-
jön. 

miljön och sam-
hället. 
 
 

M9 uppmuntra 
eleven att delta i 
olika samhällsakti-
viteter och öva sig 
i medieanvändning 
på ett säkert och 
samhällsmedvetet 
sätt 
 

I1, I3 Eleven lär sig att 
delta i olika sam-
hällsaktiviteter och 
använda media på 
ett säkert och 
samhällsmedvetet 
sätt. 
 

Deltagande och 
mediekompetens  

Eleven ger ett ex-
empel på ett sä-
kert sätt att an-
vända media. 
 
Eleven kan under 
handledning ge ett 
exempel på att an-
vända media som 
ett medel på sam-
hällsaktivitet. 

Eleven ger exem-
pel på säkra sätt 
att använda media 
och känner till ris-
ker i anknytning till 
att använda me-
dia. 
 
Eleven ger exem-
pel på sätt att an-
vända media som 
ett medel för att 
tänka och handla i 
samhällsfrågor.  

Eleven reflekterar 
över säkerhetsa-
spekter i anknyt-
ning till att an-
vända medier och 
att använda me-
dier som verktyg 
för att tänka och 
handla i samhälls-
frågor.  

Eleven utvärderar 
olika sätt att an-
vända medier ur 
säkerhetsperspek-
tiv och ur perspek-
tiv att påverka.    
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Musik 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i musik i årskurs 3–6  

Bedömningen av lärandet och kunnandet i musik är till sin karaktär handledande och uppmuntrande och beaktar elevernas individuella framsteg. I musikundervisningen 
behöver eleverna vägledande och sporrande respons under studierna, i synnerhet då gemensamma aktiviteter och musikaliska färdigheter övas. Responsen vägleder varje 
elev att uppfatta musik och musiktermer samt att utveckla sin egen aktivitet som medlem av en grupp i förhållande till den musikaliska helheten. För progressionen i studi-
erna är det centralt att följa med hur elevernas färdigheter utvecklas i synnerhet i gemensamt musicerande, begreppsligt tänkande och förmågan att lära sig.   

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i musik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis 
i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i musik. Eleven har uppnått målen i musik för årskurs 
3–6 som fastställts i grunderna för läroplanen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven 
för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för undervisningen i musik för årskurs 3–6 och i relation till 
ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 för läsårsbedömningen i musik i årskurs 6 omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre 
vitsorden. 

 

Mål för undervis-
ningen 
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Delaktighet 

M1 uppmuntra 
eleven att delta i 
gemensamt musi-
cerande och att 
medverka till att 

I1–I4 Eleven lär sig att 
agera som en 
medlem i musika-
liska grupper. 

Förmåga att agera 
som en medlem i 
en musikalisk 
grupp 

Eleven deltar un-
der individuell 
handledning i 
verksamheten i en 

Eleven deltar i mu-
sicerande som en 
medlem i en 
grupp. 

Eleven deltar i ge-
mensamt musice-
rande och tar hän-
syn till gruppens 

Eleven deltar i ge-
mensamt musice-
rande på ett kon-
struktivt sätt, tar 
hand om sin egen 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
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Föremål för be-
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vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

skapa en positiv 
sammanhållning i 
sin grupp 

musicerande 
grupp. 

övriga medlem-
mar. 

del och uppmunt-
rar och hjälper 
andra. 

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande 

M2 handleda ele-
ven till en naturlig 
röstanvändning 
och sång samt att 
utveckla sina fär-
digheter att spela i 
grupp genom att 
använda kroppen,  
rytm-, melodi- och 
ackordinstrument 

I1–I4 Eleven utvecklar 
sina röstanvänd-
nings- och sångfär-
digheter samt 
sina färdigheter 
att spela i grupp 
genom att an-
vända kroppen,  
rytm-, melodi- och 
ackordinstrument 
 
 

Röstanvändning, 
sång och förmåga 
att spela som en 
del av en grupp 

Eleven prövar un-
der individuell 
handledning på 
möjligheter för 
röstanvändning 
och musicerande. 

Eleven övar på rös-
tanvändning och 
deltar i allsång. 
Eleven använder 
kroppen och spe-
lar rytm-, melodi- 
och ackordinstru-
ment som del av 
en grupp. 

Eleven övar på rös-
tanvändning, an-
vändning av krop-
pen samt på att 
spela rytm-, me-
lodi- och ackordin-
strument. 
 
Eleven deltar i 
allsång och ge-
mensamt musice-
rande, och strävar 
efter att göra sin 
del till en del av 
den musikaliska 
helheten.  

Eleven utvecklar 
sin röstanvändning 
och sina färdig-
heter i användning 
av kroppen, rytm-, 
melodi- och ack-
ordinstrument 
samt deltar smi-
digt i gemensam 
sång och gemen-
samt musicerande. 
 

M3 uppmuntra 
eleven att kropps-
ligt uttrycka musik, 
bilder, berättelser 

I1–I4 Eleven uttrycker 
och utforskar mu-
sikens och kons-
tens värld med 

Förmåga att röra 
sig till musik  

Eleven deltar i 
verksamhet som 
kombinerar musik 
och rörelse. 

Eleven deltar i 
verksamhet som 
kombinerar musik 
och rörelse som en 
del av gruppen. 

Eleven rör sig till 
musik och använ-
der sin kropp för 
musikaliskt ut-
tryck.  

Eleven använder 
hela kroppens rö-
relse mångsidigt 
och kreativt i lä-
randet av musik 
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Innehåll Mål för lärandet 
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Föremål för be-
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vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

och känslor genom 
rörelse 
 

hjälp av att röra sig 
till musik  
 
 

 samt i musikaliskt 
uttryck och inter-
aktion.  

M4 erbjuda eleven 
möjligheter att 
uppleva och lyssna 
till ljudmiljöer och 
musik och hjälpa 
eleven att analy-
sera och berätta 
om vad hen hört 

I1–I4 Eleven lyssnar till, 
iakttar och upple-
ver ljudmiljön 
samt kan delta i 
diskussion om äm-
net.  

Förmåga att lyssna 
till musik 

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik.  
 

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik samt identi-
fierar sina prefe-
renser i fråga om 
dem. 

Eleven lyssnar kon-
centrerat på ljud-
miljöer och musik, 
identifierar sina 
preferenser i fråga 
om dem samt 
framför observat-
ioner om det som 
hen lyssnat på.  

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik, identifierar 
sina preferenser i 
fråga om dem 
samt diskuterar 
sina observat-
ioner. 

M5 uppmuntra 
eleven att improvi-
sera samt planera 
och skapa mindre 
kompositioner el-
ler tvärkonstnär-
liga helheter på 
olika sätt, även 
med hjälp av digi-
tala verktyg 

I1–I4 Eleven bygger upp 
en kreativ relation 
till musikens ljud 
genom att leka, 
pröva på och im-
provisera samt ge-
nom att kompo-
nera och arbeta 
tvärkonstnärligt.  
 

Förmåga att krea-
tivt uttrycka musi-
kaliskt tänkande 
på olika sätt 

Eleven deltar i en 
kreativ produkt-
ionsprocess ensam 
eller som medlem i 
en grupp. 
 
Eleven prövar 
några musiktek-
nologiska verktyg 
under individuell 
handledning. 

Eleven deltar i en 
kreativ produkt-
ionsprocess och 
tar fram enstaka 
musikaliska idéer 
ensam eller som 
medlem i en 
grupp. 
 
Eleven prövar på 
musikteknologins 

Eleven använder 
musikaliska eller 
andra ljudelement 
i en kreativ skap-
andeprocess. 
 
Eleven kan vid be-
hov under hand-
ledning använda 
de möjligheter 
som musikteknolo-
gin erbjuder 

Eleven använder 
musikaliska eller 
andra ljudelement 
för att utveckla 
och förverkliga 
musikaliska idéer 
ensam eller som 
medlem i en 
grupp. 
 
Eleven använder 
de möjligheter 
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Eleven använder 
digitala verktyg för 
att skapa musik. 

möjligheter i skap-
andet av musik. 

ensam eller som 
medlem i en 
grupp.  
 

som musikteknolo-
gin erbjuder i sitt 
eget eller grup-
pens uttryck. 

Kulturell förståelse och multilitteracitet 

M6 handleda ele-
ven att analysera 
sina musikaliska 
upplevelser och 
musikens este-
tiska, kulturella 
och historiska 
mångfald  

I1–I4 Eleven analyserar 
sina musikaliska 
upplevelser och 
den musikaliska 
världens mångfald.  

Förmåga att upp-
fatta musikens be-
tydelse 

Eleven känner igen 
några estetiska, 
tidsmässiga och 
kulturella drag hos 
musik.  

Eleven berättar 
om sina musika-
liska iakttagelser 
samt känner igen 
några tidsmässiga, 
estetiska och kul-
turella drag hos 
musik. 

Eleven berättar 
om och framför 
åsikter om sina 
musikaliska iaktta-
gelser samt om 
musikens tids-
mässiga, estetiska 
och kulturella be-
tydelser. 

Eleven  
framför motive-
rade åsikter och 
deltar i diskuss-
ioner om musika-
liska iakttagelser 
och om musikens 
tidsmässiga, este-
tiska och kulturella 
betydelser. 

M7 handleda ele-
ven att förstå mu-
sikaliska begrepp 
och principerna för 
notationssätten 
inom musiken i 
samband med mu-
sicerande 
 

I1–I4 Eleven använder 
musikaliska be-
grepp och notat-
ionssätt för musi-
ken i sin musika-
liska verksamhet.  

Förmåga att förstå 
notationssätt inom 
musiken 

Eleven känner igen 
några musikaliska 
begrepp och no-
tationssätt inom 
musiken.  

Eleven känner igen 
några musikaliska 
begrepp och no-
tationssätt inom 
musiken samt kan 
musicera enligt 
dem. 

Eleven följer de 
musikaliska nota–
tionssätten som 
hen lärt sig när 
hen musicerar.  

Eleven använder 
och tillämpar mu-
sikaliska begrepp 
och notationssätt 
inom musiken som 
hen lärt sig i sin 
musikaliska verk-
samhet.   
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Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Välbefinnande och säkerhet i musik 

M8 hjälpa eleven 
att iaktta hur mu-
siken påverkar väl-
befinnandet och 
att se till att mu-
sik- och ljudmiljön 
är trygg 

I1–I4 Eleven känner till 
hur musik och ljud-
miljöer påverkar 
humöret och väl-
befinnandet.  
Eleven ser till att 
musik- och ljudmil-
jön är trygg. 

Förmåga att an-
vända instrument 
och utrustning på 
ett säkert sätt. 
 
Eleven handleds 
också att reflek-
tera över sina erfa-
renheter av ljud 
och musik, men 
detta används inte 
som grund för 
bildandet av vits-
ordet.   

Eleven följer de sä-
kerhetsanvisningar 
som ges då hen 
använder utrust-
ning och instru-
ment.  

Eleven agerar i en-
lighet med säker-
hetsanvisningarna 
då hen använder 
utrustning och in-
strument. 

Eleven kan an-
vända utrustning 
och instrument en-
ligt säkerhetsan-
visningarna. 
 

Eleven kan an-
vända utrustning 
och instrument en-
ligt säkerhetsan-
visningarna och 
ser till att musik- 
och ljudmiljön är 
trygg.  

Förmåga att lära sig musik 

M9 handleda ele-
ven att utveckla 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning, att vara 
med och ställa upp 
mål och att utvär-
dera sina framsteg 

I1–I4 Eleven lär sig att 
utveckla sina musi-
kaliska färdigheter 
genom övning, 
deltar i att ställa 
upp mål för sitt 
musikaliska lä-
rande samt bedö-
mer hur 

Förmåga att lära 
sig samt arbetsfär-
digheter  

Eleven utvecklar 
med lärarens stöd 
sina färdigheter 
inom något delom-
råde inom musika-
liska färdigheter i 
riktning mot ett gi-
vet mål. 

Eleven utvecklar 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning samt 
övar på att ställa 
upp mål och be-
döma framsteg i 
gemensamt musi-
cerande.  

Eleven utvecklar 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning samt deltar 
i att ställa upp mål 
och bedöma fram-
steg i gemensamt 
musicerande.  
 

Eleven ställer upp 
mål för sina musi-
kaliska färdigheter 
och arbetar i enlig-
het med dem. Ele-
ven utvärderar sitt 
agerande och an-
passar sitt arbete i 
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vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

i förhållande till 
målen. 

färdigheterna 
framskrider i för-
hållande till målen. 

 enlighet med må-
len. 

 

Bildkonst 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i bildkonst i årskurs 3–6  
 
Bedömningen av lärandet och kunnandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Den formativa och den summa-
tiva bedömningen ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och annan visuell kultur, långsiktiga arbetssätt och färdigheter i 
självvärdering.  Eleven ska med hjälp av bedömningen handledas att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras synpunkter. Bedömningen av lärandet och kunnandet 
ska omfatta alla dimensioner av det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. Färdigheter i självvärdering och att ge och ta emot kamratrespons ska 
utvecklas som en del av den formativa bedömningen. I bedömningen av lärande och kunnande ska elevens framsteg i att utveckla färdigheter i att skapa, betrakta och tolka 
bilder iakttas. För framsteg i studierna är det centralt att i varje årskurs utveckla och bedöma elevens kunnande i alla undervisningens målområden.  
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i bildkonst genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats års-
kursvis i årskurserna 3–6. Bedömningen av elevens arbete ingår i läsårsbedömningen i bildkonst i årskurserna 3–6 och det verbala omdöme eller siffervitsord som ska bil-
das. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i bildkonst som fastställts i grunderna för läroplanen. 
Eleven har uppnått målen i bildkonst som fastställts i grunderna för läroplanen för årskurserna 3–6 för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar 
den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för 
bildkonst och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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. 
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vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att iaktta och tänka visuellt 

M1 sporra eleven 
att iaktta konst, 
omgivningen och 
annan visuell kul-
tur med olika sin-
nen och genom att 
använda olika bil-
der  

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 
iaktta konst, om-
givningen och an-
nan visuell kultur 
med olika sinnen.  
 
Eleven använder 
redskap och meto-
der för bilduttryck 
som hjälp för iakt-
tagelserna. 

Förmåga att 
iaktta konst, 
omgivningen 
och annan 
visuell kultur 

Eleven gör under 
handledning iakt-
tagelser genom att 
pröva något visu-
ellt verktyg. 

Eleven gör iaktta-
gelser genom att 
pröva något visu-
ellt verktyg. 

Eleven kan göra 
iakttagelser med 
olika sinnen och 
genom att an-
vända olika visu-
ella verktyg. 

Eleven kan göra 
mångsidiga iaktta-
gelser av konst, 
omgivningen och 
annan visuell kul-
tur med olika sin-
nen och genom att 
använda visuella 
verktyg på ett 
ändamålsenligt 
sätt. 

M2 uppmuntra 
eleven att disku-
tera om sina iakt-
tagelser och tan-
kar och att öva sig 
att motivera sina 
åsikter 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 
diskutera sina iakt-
tagelser och tan-
kar med andra.  
 
Eleven övar på att 
motivera sina åsik-
ter självständigt 
och som medlem i 
en grupp. 

Förmåga att 
uttrycka sina 
iakttagelser och 
tankar verbalt 
 
 

Eleven delar under 
handledning med 
sig av någon iakt-
tagelse muntligt 
eller skriftligt. 
 
Eleven övar på att 
uttrycka sina iakt-
tagelser och tan-
kar. 

Eleven uttrycker 
några av sina iakt-
tagelser och tan-
kar i en gemensam 
diskussion. 
 
Eleven övar på att 
motivera sina åsik-
ter. 

Eleven för aktivt 
fram sina iaktta-
gelser och tankar i 
gemensamma dis-
kussioner.  
 
Eleven kan moti-
vera sina åsikter. 

Eleven deltar i ge-
mensamma dis-
kussioner på eget 
initiativ och tar 
hänsyn till andras 
åsikter.  
 
Eleven kan fram-
föra sina åsikter 
huvudsakligen 
med tydliga moti-
veringar.   
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vitsordet 9 

M3 inspirera ele-
ven att uttrycka 
sina iakttagelser 
och tankar genom 
bild och genom 
andra uttryckssätt 

I1, I2, I3 Eleven lär sig ut-
trycka sina iaktta-
gelser och tankar i 
bild. 
 
Eleven övar på att 
även använda an-
nan information 
än sådan som ba-
serar sig på synsin-
net när hen ut-
trycker sig i bild. 

Förmåga att 
uttrycka sina 
iakttagelser och 
tankar visuellt 
 
 

Eleven uttrycker 
under handledning 
sina iakttagelser 
och tankar med 
redskap och meto-
der för uttryck i 
bild. 

Eleven uttrycker 
sina iakttagelser 
och tankar med 
redskap och meto-
der för uttryck i 
bild.  
 
Eleven använder 
också något annat 
sätt att producera 
information i sitt 
uttryck i bild. 

Eleven kan ut-
trycka sina iaktta-
gelser och tankar 
genom att 
mångsidigt an-
vända redskap och 
metoder för ut-
tryck i bild.  
 
Eleven använder 
också andra sätt 
att producera in-
formation i sitt ut-
tryck i bild. 

Eleven kan för-
djupa uttrycket av 
sina iakttagelser 
och tankar med 
redskap och meto-
der för uttryck i 
bild.  
 
Eleven använder 
målmedvetet 
andra sätt att pro-
ducera informa–
tion i sitt uttryck i 
bild. 

Att skapa bilder 

M4 handleda ele-
ven att mångsidigt 
använda olika 
material, tekniker 
och uttryckssätt 
och att öva sin för-
måga att skapa bil-
der 

I1, I2, I3 Eleven bekantar 
sig med olika red-
skap och metoder 
för att uttrycka sig 
i bilder samt lär sig 
använda dem på 
ett mångsidigt 
sätt.  
 

Förmåga att an-
vända redskap och 
metoder för ut-
tryck i bild  
 
 

Eleven prövar un-
der handledning 
på att använda nå-
got material eller 
någon teknik när 
hen skapar bilder. 

Eleven prövar och 
övar på att an-
vända olika red-
skap och metoder 
för att uttrycka sig 
i bild. Hen använ-
der några av dem 
när hen skapar bil-
der. 

Eleven kan an-
vända olika 
material, tekniker 
och uttryckssätt 
för att uttrycka sig 
i bild. 
 
Hen utvecklar sina 
färdigheter i att 
skapa bilder. 

Eleven kan till-
lämpa olika 
material, tekniker 
och uttryckssätt på 
ett ändamålsenligt 
sätt för att skapa 
bilder. 
 
Hen övar sina fär-
digheter i att 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven lär sig att 
öva och utveckla 
sina färdigheter i 
att skapa bilder på 
ett långsiktigt sätt. 

skapa bilder, hu-
vudsakligen mål-
medvetet.  

M5 handleda ele-
ven att målinriktat 
utveckla sina visu-
ella färdigheter 
självständigt och 
tillsammans med 
andra 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 
målmedvetet ut-
veckla sitt visuella 
uttryck självstän-
digt och i samar-
bete.  

Förmåga att 
utveckla sina 
visuella färdig-
heter självständigt 
och i samarbete 
 
 

Eleven övar under 
handledning på att 
arbeta utifrån en 
egen eller en ge-
mensam plan. 

Eleven övar på att 
självständigt eller i 
samarbete med 
andra ställa upp 
mål.  
 
Eleven utvecklar 
enskilda färdig-
heter för uttryck i 
bild i riktning mot 
målen. 

Eleven kan ställa 
upp mål självstän-
digt och tillsam-
mans med andra. 
 
Eleven utvecklar 
sina färdigheter i 
att uttrycka sig i 
bild huvudsakligen 
i enlighet med må-
len. 

Eleven kan konse-
kvent ställa upp 
mål för visuellt ar-
bete självständigt 
och tillsammans 
med andra. 
 
Eleven utvecklar 
sina färdigheter i 
att uttrycka sig i 
bild i enlighet med 
målen. 

M6 handleda ele-
ven att bekanta sig 
med olika former 
av visuell kommu-
nikation och att 
använda olika visu-
ella uttryckssätt 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 
använda visuella 
uttryckssätt för att 
påverka med hjälp 
av sina bilder. 

Förmåga att 
påverka och 
delta med hjälp 
av bilder 
 
 

Eleven prövar un-
der handledning 
något sätt att ut-
trycka sig för att 
påverka med hjälp 
av sina bilder. 

Eleven övar på och 
använder några 
sätt att uttrycka 
sig för att påverka 
när hen uttrycker 
sina åsikter med 
hjälp av sina bil-
der. 

Eleven kan an-
vända sätt att ut-
trycka sig för att 
påverka när hen 
uttrycker sina åsik-
ter med hjälp av 
sina bilder. 

Eleven kan mål-
medvetet använda 
olika sätt att ut-
trycka sig för att 
påverka med hjälp 
av sina bilder. 
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för att påverka i 
sina bilder 

Hen uttrycker sina 
åsikter i sina bilder 
och deltar i dis-
kussion med hjälp 
av dem. 

Att tolka visuell kultur 

M7 handleda ele-
ven att iaktta bil-
der ur olika per-
spektiv och i olika 
sammanhang och 
att fundera över 
förhållandet mel-
lan fakta och fikt-
ion 

I1, I2, I3 Eleven iakttar på 
ett mångsidigt sätt 
olika bilder.  
 
Eleven lär sig att 
fundera över för-
hållandet mellan 
fakta och fiktion. 

Förmåga att 
iaktta bilder 
 
 

Eleven iakttar bil-
der under hand-
ledning och funde-
rar över förhållan-
det mellan fakta 
och fiktion i någon 
bild. 

Eleven iakttar olika 
bilder och beaktar 
under handledning 
deras utgångs-
punkter och sam-
band.  
 
Hen uttrycker sin 
syn på förhållan-
det mellan fakta 
och fiktion i några 
bilder. 

Eleven kan iaktta 
hur innehållet, for-
men och samman-
hanget påverkar 
tolkningen av olika 
bilder.  
 
Hen redogör för 
förhållandet mel-
lan fakta och fikt-
ion i olika bilder. 
 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt 
iaktta hur innehål-
let, formen och 
sammanhanget 
påverkar tolk-
ningen av olika bil-
der.  
 
Hen redogör för 
förhållandet mel-
lan fakta och fik–
tion i olika bilder 
och motiverar sina 
åsikter. 

M8 handleda ele-
ven att granska 
konst och annan 
visuell kultur ur 

I1, I2, I3 Eleven granskar 
den visuella kul-
turens betydelse 
ur olika perspektiv.  

Förmåga att an-
vända metoder för 
att tolka bilder  
 

Eleven prövar un-
der handledning 
någon metod för 
att tolka bilder när 

Eleven prövar och 
övar på metoder 
för att tolka bilder. 
 

Eleven kan an-
vända olika meto-
der för att tolka 
bilder. 

Eleven kan mål-
medvetet använda 
metoder för att 
tolka bilder när 
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verkets, konstnä-
rens och betrakta-
rens perspektiv 
och att reflektera 
över hur historiska 
och kulturella fak-
torer påverkar bil-
der 

 
Eleven lär sig att 
använda metoder 
för att tolka bilder. 
 

 hen studerar bild-
konst eller annan 
visuell kultur. 

Hen använder un-
der handledning 
någon metod för 
tolkning av bilder 
när hen studerar 
bildkonst eller an-
nan visuell kultur. 

 
Eleven berättar 
om bilder ur ver-
kets, upphovsman-
nens och åskåda-
rens perspektiv. 
Hen använder sina 
tolkningar när hen 
diskuterar bil-
derna. 

hen tolkar bilder 
ur verkets, upp-
hovsmannens och 
åskådarens per-
spektiv. 
 
Hen använder sina 
tolkningar för att 
motivera sina åsik-
ter när hen disku-
terar bilderna. 

M9 uppmuntra 
eleven att använda 
olika uttryckssätt 
från olika tider och 
kulturer i sina bil-
der 

I1, I2, I3 Eleven bekantar 
sig med kulturella 
sätt att uttrycka 
sig i bilder.  
 
Eleven lär sig att 
använda dem när 
hen uttrycker sig i 
bilder. 

Kunskap om och för-
måga att använda 
kulturella sätt att ut-
trycka sig i bilder 

Eleven bekantar 
sig med och prövar 
under handledning 
något kulturellt 
sätt att uttrycka 
sig i bild när hen 
skapar bilder. 
 

Eleven övar några 
kulturella sätt att 
uttrycka sig i sina 
bilder och när hen 
gör tolkningar. 

Eleven använder 
olika kulturella sätt 
att uttrycka sig i 
sina bilder och när 
hen gör tolkningar.  

Eleven kan till-
lämpa kulturella 
sätt att uttrycka 
sig i sina bilder och 
när hen gör tolk-
ningar. 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

M10 handleda ele-
ven att diskutera 
värderingar som 
finns i konsten, 

I1, I2, I3 Eleven övar på att 
framföra sina egna 
åsikter om visuell 
kultur och lär sig 

Förmåga att 
granska och disku-
tera värderingar 
 

Eleven övar under 
handledning på att 
granska och disku-
tera värderingar 

Eleven uttrycker 
och diskuterar 
några av sina åsik-
ter om värderingar 

Eleven uttrycker 
aktivt sina åsikter 
om värderingar 

Eleven tar ställning 
till diskussioner 
om värderingar i 
visuell kultur och 
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omgivningen och i 
den visuella kul-
turen 

att diskutera de 
värderingar som 
uttrycks i den.  

som uttrycks i vi-
suell kultur. 

som uttrycks i vi-
suell kultur. 

som uttrycks i vi-
suell kultur. 

motiverar sina 
åsikter.  

M11 handleda ele-
ven att beakta kul-
turell mångfald 
och hållbar ut-
veckling i sina bil-
der och vid val av 
arbetssätt 

I1, I2, I3 Eleven beaktar 
perspektiv som an-
knyter till kulturell 
mångfald och håll-
bar utveckling när 
hen uttrycker sig i 
bild. 

Förmåga att välja 
visuella uttryck när 
de egna åsikterna 
presenteras 

Eleven för under 
handledning fram 
något perspektiv 
på kulturell mång-
fald eller hållbar 
utveckling. 
 
 
 

Eleven beaktar 
perspektiv på kul-
turell mångfald 
och hållbar ut-
veckling i innehål-
let i några av sina 
bilder eller sätt att 
arbeta. 
 
 
 

Eleven beaktar 
perspektiv på kul-
turell mångfald 
och hållbar ut-
veckling i innehål-
let i sina bilder och 
i sitt sätt att ar-
beta. 
 
Hen berättar om 
sina åsikter i sina 
bilder.  

Eleven beaktar 
målmedvetet per-
spektiv på kulturell 
mångfald och håll-
bar utveckling i 
sina bilder och in-
nehållet och i sitt 
sätt att arbeta. 
 
Hen motiverar sina 
åsikter och lös-
ningar. 

 

Slöjd 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i slöjd i årskurs 3–6  
 
Bedömningen av lärandet och kunnandet i slöjd är till sin natur handledande, sporrande och uppmärksammar elevernas individuella framsteg i hela slöjdprocessen. Doku-
mentationen av de olika skedena av praktiska färdigheter utgör ett redskap för bedömningen. Att prova och undersöka för slöjd lämpliga material och sätt att bearbeta 
olika material samt elevens färdigheter, arbetets framskridande och kvaliteten på produkterna och tillämpande av kunskaper som inhämtats i andra läroämnen ska ingå i 
bedömningen av lärande och kunnande utöver observation av slöjdprocessen i sin helhet. 

Responsen ska på ett positivt sätt betona elevens utveckling och sporra till att bredda och fördjupa kunnandet. Parallellt med att eleverna lär sig det centrala innehållet ska 
utvecklingen av de praktiska färdigheterna och kunskaperna inom den mångsidiga kompetensen bedömas på ett mångsidigt sätt. I bedömningsdiskussioner och annan 
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respons ska elevens styrkor och utvecklingsområden diskuteras tillsammans och eleven ska handledas att utveckla sin prestation. Eleverna ska erbjudas olika sätt att ge-
nomföra självvärdering och kamratrespons. Elevens eller gruppens arbete och produkter kan visas upp och granskas, varvid eleverna lär sig att genomföra presentationer 
på ett tydligt och analytiskt sätt, uppskatta andras arbete och ge konstruktiv respons. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i slöjd genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i 
årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i slöjd. Eleven har uppnått målen för undervisningen i 
slöjd som fastställts i grunderna för läroplanen för årskurs 3–6 för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i 
kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för undervisningen i slöjd för årskurs 3–6 
och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen i slöjd i årskurserna 3–6 och i det verbala omdöme eller siffervitsordet som ska 
bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven i slöjd för läsårsbedömningen i årskurs 6 ingår beskrivningarna av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett 
högre vitsord. 

 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 stärka elevens 
intresse för arbete 
med händerna 
samt väcka ele-
vens nyfikenhet 
för kreativt, expe-
rimentellt och lo-
kalt förankrat slöj-
darbete 

I1–I6   Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M2 handleda ele-
ven att lära sig ge-
stalta, behärska 
och dokumentera 
en slöjdprocess i 
sin helhet 

I1–I6 Eleven genomför 
en hel slöjdpro-
cess, som omfattar 
planering och 
framställning av 
ett eget arbete 
samt utvärdering 
under arbetet. Ele-
ven dokumenterar 
processen.  

Förmåga att pla-
nera och genom-
föra sitt arbete 
samt utvärdera 
och dokumentera 
processen 

Eleven känner igen 
slöjdprocessens 
delar. 

Eleven genomför 
någon del av slöjd-
processen under 
konkret handled-
ning av läraren och 
dokumenterar 
den.  

Eleven genomför 
slöjdprocessens 
centrala delar un-
der lärarens hand-
ledning. 

Eleven dokumen-
terar några skeden 
i slöjdprocessen.                           

 

Eleven genomför 
en hel slöjdprocess 
och dokumenterar 
dess olika skeden.  

Eleven genomför 
en hel slöjdprocess 
självständigt och 
dokumenterar ske-
dena i slöjdproces-
sen. Eleven reflek-
terar över sitt ar-
bete. 

M3 handleda ele-
ven att på egen 
hand eller tillsam-
mans med andra 
planera och fram-
ställa en slöjdpro-
dukt eller ett alster 
genom att lita på 
sina egna estetiska 
och tekniska lös-
ningar 

I1–I4 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven planerar 
och framställer en-
sam eller i en 
grupp en slöjdpro-
dukt eller ett alster 
där motiverade 
estetiska och tek-
niska lösningar för-
verkligas. 

Förmåga att till-
verka en produkt 
eller ett alster  

Eleven planerar el-
ler framställer en 
produkt eller ett 
alster under kon-
kret handledning 
av läraren. 

 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster som ba-
serar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster och som 
baserar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan, och där 
estetiken och 
funktionaliteten 
har beaktats i pro-
dukten eller alst-
ret. 

 

Eleven framställer 
en produkt eller 
ett alster som ba-
serar sig på en 
egen eller gemen-
sam plan, där este-
tiken och funktion-
aliteten har beak-
tats i produkten el-
ler alstret. 
 
Eleven bedömer 
och motiverar pro-
duktens estetiska 
eller funktionella 
lösningar. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M4 handleda ele-
ven att bli bekant 
med olika termer, 
använda många 
olika material samt 
kunna bearbeta 
material på ett 
ändamålsenligt 
sätt 

I3, I5 Eleven använder 
slöjdrelaterade be-
grepp och känner 
till olika slöjd-
material. Eleven 
bearbetar olika 
material på ända-
målsenliga sätt 
och väljer tillverk-
ningstekniker som 
lämpar sig för 
dem. 

Förmåga att välja, 
kombinera och an-
vända material 
och tillverknings-
tekniker som an-
vänds inom slöj-
den 

Eleven känner igen 
några slöjdverktyg, 
material och till-
verkningstekniker 
under konkret 
handledning av lä-
raren. 

Eleven känner igen 
och nämner slöjd-
relaterade be-
grepp och använ-
der redskap, 
material och till-
verkningstekniker 
för slöjd under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven känner till 
och kan använda 
slöjdrelaterade be-
grepp.  

Eleven väljer, kom-
binerar och använ-
der olika material 
och tillverknings-
tekniker på ända-
målsenliga sätt. 

Eleven väljer, kom-
binerar och använ-
der på ett skickligt 
sätt olika material 
och tillverknings-
tekniker samt till-
lämpar dem på 
ändamålsenliga 
sätt.  

 

M5 uppmuntra 
eleven att arbeta 
långsiktigt, an-
svarsfullt och med 
hänsyn till trygg-
het och säkerhet 
samt att lära ele-
ven att välja och 
använda ända-
målsenliga redskap 

I1–I5  Eleven agerar lång-
siktigt och ansvars-
fullt. 
Eleven arbetar en-
ligt säkerhetsan-
visningarna.  
Eleven väljer och 
använder redskap 
som lämpar sig för 
arbetet. 

Arbetsfärdigheter 
 
 

Eleven övar på 
långsiktigt och sä-
kert arbete under 
konkret handled-
ning av läraren. 

Eleven väljer och 
använder redskap 
under konkret 
handledning av lä-
raren. 

Eleven arbetar 
långsiktigt, an-
svarsfullt och sä-
kert under hand-
ledning av läraren.  

Eleven övar på 
målmedvetet ar-
bete. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
apparater som 

Eleven tar ansvar 
för sitt arbete och 
agerar långsiktigt 
och målmedvetet. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
apparater som an-
vänds i slöjden 
samt kan använda 
dem på ett säkert 

Eleven arbetar an-
svarsfullt, långsik-
tigt och målmed-
vetet. 

Eleven beaktar sä-
kerheten i sitt eget 
arbete och i sam-
arbetet med 
andra. 

Eleven känner till 
funktionsprinci-
perna för de ar-
betsredskap och 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

används i slöjden 
samt kan använda 
dem under hand-
ledning av läraren.  

och ändamålsen-
ligt sätt. 

 

apparater som an-
vänds i slöjden 
samt kan välja de 
mest ändamålsen-
liga. 

M6 handleda ele-
ven att använda 
informations- och 
kommunikations-
teknik för att pla-
nera och tillverka 
slöjdprodukter 
samt för att doku-
mentera slöjdpro-
cessen 

I1, I2, I6 Eleven använder 
digitala verktyg för 
att planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen. 

Förmåga att an-
vända digitala 
verktyg i det egna 
arbetet 

Eleven använder 
digitala verktyg 
under något skede 
av slöjdprocessen 
under konkret 
handledning av lä-
raren. 

Eleven använder 
digitala verktyg 
under handledning 
av läraren för att 
planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen.  

Eleven använder 
digitala verktyg en-
ligt anvisningar för 
att planera och till-
verka slöjdproduk-
ter samt för att do-
kumentera slöjd-
processen.  

Eleven använder 
självständigt lämp-
liga digitala verk-
tyg i olika skeden 
av slöjdprocessen 
och i dokumentat-
ionen av dem.  

M7 handleda ele-
ven att utvärdera, 
uppskatta och 
granska både sin 
egen och de and-
ras slöjdprocess på 
ett interaktivt sätt 
 

I6 Eleven uppskattar 
sitt eget och and-
ras arbete. 

Eleven granskar 
sin egen slöjdpro-
cess och ändrar vid 
behov på sitt ar-
bete.  

Förmåga att 
granska sitt eget 
arbete och slöjd-
processen samt 
förmåga att ge 
kamratrespons. 

 

Eleven övar på att 
granska sitt eget 
arbete och slöjd-
processen under 
konkret handled-
ning av läraren. 

Eleven deltar i 
granskningen av 
det egna arbetet 
och slöjdprocessen 
samt i att ge kam-
ratrespons under 
handledning av lä-
raren. 

 

Eleven deltar på 
ett konstruktivt 
sätt i granskningen 
av det egna arbe-
tet och slöjdpro-
cessen. 

Eleven deltar på 
ett ändamålsenligt 

Eleven granskar på 
ett realistiskt sätt 
sitt eget arbete 
och slöjdproces-
sen.  

Eleven ger aktivt 
konstruktiv kam-
ratrespons på 
slöjdprocessen. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen i läro-
ämnet 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Eleven ger kamrat-
respons på slöjd-
processen. 

 sätt i att ge kam-
ratrespons. 

M8 uppmana ele-
ven att börja 
granska olika kon-
sumtionsvanor och 
produktionssätt 
kritiskt  
 
 

I1-I3, I5  
 
 
 
 
 
 

Eleven granskar 
mångsidigt kon-
sumtionsvanor och 
produktionssätt.  

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt.  

Förmåga att re-
flektera över olika 
konsumtionsvanor 
och produktions-
sätt 

 

Eleven väljer och 
använder material 
ekonomiskt under 
konkret handled-
ning av läraren. 

 

 

 

Eleven reflekterar 
över konsumtions-
vanor och pro-
duktionssätt under 
handledning av lä-
raren. 

Eleven väljer och 
använder material 
ekonomiskt under 
handledning av lä-
raren.  

Eleven kan berätta 
hur konsumtions-
vanor och pro-
duktionssätt på-
verkar livscykeln 
för en produkt. 

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt.  

Eleven granskar 
kritiskt konsumt-
ions- och produkt-
ionssättens inver-
kan på livscykeln 
för en produkt. 

Eleven framställer 
sina produkter på 
ett materialekono-
miskt sätt och mo-
tiverar sina val. 
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Gymnastik 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i läroämnet gymnastik i årskurs 3–6  
 
Eleverna ska genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Responsen och bedömningen 
stöder elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på elevens lärande och arbete som påvisats på ett 
mångsidigt sätt. 
 
I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska 
man beakta elevens hälsotillstånd och specialbehov. Bedömningen ska genomföras genom att observera elevens arbete. Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på målen 
för den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas lärande (målen 2─6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7─10). Elevernas 
fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för bedömningen. Eleverna ska handledas i 
självvärdering.  
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i gymnastik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats 
årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i gymnastik. Eleven har uppnått målen i gymnastik för 
vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kun-
nandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för gymnastik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedöm-
ningen i gymnastik och i vitsordet som ska bildas.  
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Fysisk funktionsförmåga 

M1 uppmuntra 
eleven att röra på 
sig, att pröva på 

I1  Eleven är fysiskt 
aktiv, prövar på 
olika 

Fysisk aktivitet och 
att vilja att försöka 

Eleven agerar spo-
radiskt och endast 
till vissa delar 

Eleven agerar un-
der gymnastiklekt-
ionerna och prövar 

Eleven deltar  
vanligtvis aktivt i 
verksamheten 

Eleven deltar ak-
tivt i aktiviteterna 
under 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

olika gymnastik-
uppgifter och att 
träna enligt bästa 
förmåga. 

gymnastikformer 
och tränar aktivt.  
 

under gymnastik-
lektionerna.  
 

på olika gymnas-
tikformer. 

under gymnastik-
lektionerna och 
prövar och tränar 
olika gymnastikfor-
mer. 
 

gymnastiklektion-
erna och tränar på 
de gymnastikfor-
mer som undervi-
sas.   
 

M2 handleda ele-
ven att träna sina 
sensomotoriska 
färdigheter, d.v.s. 
iaktta sig själv och 
sin omgivning med 
hjälp av olika sin-
nen och att välja 
lämpliga lösningar 
i olika gymnastiksi-
tuationer 

I1 Eleven iakttar sig 
själv och sin om-
givning med hjälp 
av olika sinnen och 
väljer ändamålsen-
liga lösningar i för-
hållande till det 
omgivande utrym-
met samt den till-
gängliga tiden och 
kraften.  

Förmåga att välja 
lösningar i olika 
gymnastiksituat-
ioner 

Eleven kan under 
lärarens handled-
ning uttrycka sina 
iakttagelser och 
utnyttja dem i sin 
egen aktivitet. 
 

Eleven kan ut-
trycka sina iaktta-
gelser och utnyttja 
dem i sin egen ak-
tivitet. 

Eleven väljer oftast 
ändamålsenliga 
lösningar i olika 
gymnastik- 
situationer, såsom 
i lekar och spel. 

Eleven anpassar 
sin fysiska aktivitet 
och väljer ända-
målsenliga lös-
ningar enligt sina 
iakttagelser. 
 

M3 handleda ele-
ven att både 
stärka och anpassa 
sin balans- och rö-
relseförmåga på 
ett mångsidigt sätt 
i olika lärmiljöer, 
under olika 

I1 Eleven utvecklar 
sin balans- och rö-
relseförmåga i 
olika lärmiljöer.  

Förmåga att an-
vända grundläg-
gande motoriska 
färdigheter (ba-
lans- och rörelse-
färdigheter) i olika 
gymnastikformer 

Eleven kan an-
vända och kombi-
nera balans- och 
rörelsefärdigheter 
i några lärmiljöer 
och i gymnastikfor-
mer som undervi-
sats 

Eleven kan an-
vända och kombi-
nera balans- och 
rörelsefärdigheter 
i de flesta lärmil-
jöer och i gymnas-
tikformer som un-
dervisats 
 

Eleven kan balan-
sera och röra sig i 
olika lärmiljöer.  
 

Eleven använder, 
kombinerar och 
tillämpar balans- 
och rörelsefärdig-
heter i mångsidiga 
lärmiljöer.  
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

årstider och i olika 
situationer 

M4 handleda ele-
ven att både 
stärka och anpassa 
sin förmåga att 
hantera redskap 
på ett mångsidigt 
sätt genom att an-
vända olika red-
skap i olika lärmil-
jöer, under olika 
årstider och i olika 
situationer 

I1 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
hantera redskap i 
olika lärmiljöer. 

Förmåga att an-
vända grundläg-
gande motoriska 
färdigheter (för-
måga att hantera 
redskap) i olika 
gymnastikformer 

Eleven kan an-
vända sina färdig-
heter att använda 
redskap i några 
lärmiljöer och i 
gymnastikformer 
som undervisats 

Eleven kan an-
vända och kombi-
nera sina färdig-
heter att hantera 
redskap i de flesta 
lärmiljöer och i 
gymnastikformer 
som undervisats 

Eleven kan han-
tera olika redskap i 
olika lärmiljöer.  
 

Eleven använder, 
kombinerar och 
tillämpar sina fär-
digheter att han-
tera redskap i 
mångsidiga lärmil-
jöer.  
 

M5 uppmuntra 
och vägleda eleven 
att utvärdera, upp-
rätthålla och ut-
veckla sina fysiska 
egenskaper: 
snabbhet, rörlig-
het, uthållighet 
och styrka  

I1 Eleven lär sig att 
utvärdera och ut-
veckla sina fysiska 
egenskaper. 

Förmåga att utvär-
dera, upprätthålla 
och utveckla fy-
siska egenskaper.   

Eleven kan under 
lärarens handled-
ning träna sina fy-
siska egenskaper. 

Eleven kan berätta 
hur man kan mäta 
fysiska egenskaper 
och kan träna 
några av sina fy-
siska egenskaper. 

Eleven kan utvär-
dera sina fysiska 
egenskaper och 
träna snabbhet, 
rörlighet, uthållig-
het och styrka.  
 
 

Eleven kan utvär-
dera sina fysiska 
egenskaper, ställa 
upp egna mål och 
utveckla sina fy-
siska egenskaper. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M6 lära ut simkun-
nighet så att ele-
ven kan röra sig i 
och rädda sig ur 
vattnet  

I1 Eleven kan röra sig 
i och rädda sig ur 
vattnet. 

Simkunnighet och 
förmåga att rädda 
sig ur vattnet  

Eleven kan simma 
10 m. 

Eleven kan simma 
50 m och hoppa 
ner i vatten med 
simdjup. 

Eleven har grund-
läggande simkun-
nighet (kan simma 
50 meter på två 
simsätt och dyka 5 
meter under ytan).   

Eleven kan simma 
100 meter genom 
att använda två 
simsätt och rädda 
sig ur vattnet. 

M7 handleda ele-
ven att agera 
tryggt och sakligt 
under gymnastik-
lektionerna    

I1 Eleven agerar på 
ett tryggt och sak-
ligt sätt under lekt-
ionerna.  

Trygg aktivitet un-
der gymnastik–
lektionerna 

Eleven kan ut-
trycka hur man 
agerar på ett 
tryggt sätt samt 
agerar och utrus-
tar sig vanligtvis 
enligt lärarens in-
struktioner. 

Eleven förstår risk-
faktorer som hör 
samman med sä-
kerheten och strä-
var efter att agera 
på ett tryggt och 
sakligt sätt. 
 

Eleven kan ta i be-
aktande eventu-
ella riskfyllda situ-
ationer under 
gymnastiklektion-
erna samt strävar 
efter att agera på 
ett tryggt och sak-
ligt sätt.  

Eleven agerar på 
ett tryggt och sak-
ligt sätt samt främ-
jar tryggheten och 
säkerheten under 
gymnastiklektion-
erna. 

Social funktionsförmåga 

M8 handleda ele-
ven att samarbeta 
med alla andra och 
reglera sina hand-
lingar och känslo-
uttryck i gymnas-
tiksituationer med 
hänsyn till andra 

I2 Eleven arbetar till-
sammans med alla 
och kan reglera 
sina handlingar 
och känslouttryck i 
gymnastiksituat-
ionerna.  

Emotionella och 
kommunikativa 
färdigheter samt 
arbetsfärdigheter  

Eleven arbetar un-
der lärarens hand-
ledning tillsam-
mans med de hen 
själv valt och re-
glerar sina hand-
lingar och känslor 
så att hen kan ar-
beta tillsammans 

Eleven kan arbeta 
med alla och age-
rar oftast på ge-
mensamt överens-
kommet sättet. 

Eleven kan agera 
på gemensamt 
överenskommet 
sätt i olika gym-
nastiksituationer. 

Eleven arbetar till-
sammans med alla 
samt främjar grup-
pens aktivitet och 
lärande. 
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med andra i gym-
nastiksituationer. 

M9 handleda ele-
ven att delta i akti-
viteterna enligt 
principen för rent 
spel och bära an-
svar för gemen-
samma aktiviteter 

I2 Eleven följer prin-
ciperna för rent 
spel och tar ansvar 
för gemensamma 
aktiviteter.  

Förmåga att ta an-
svar för gemen-
samma aktiviteter 

Eleven kan under 
lärarens handled-
ning ange princi-
perna för rent spel 
och tar sporadiskt 
ansvar för gemen-
samma aktiviteter. 

Eleven följer prin-
ciperna för rent 
spel och ger de öv-
riga arbetsro. 

Eleven följer prin-
ciperna för rent 
spel och visar att 
hen strävar efter 
att ta ansvar i ge-
mensamma aktivi-
teter. 
 

Eleven tar ansvar 
för och främjar de 
gemensamma akti-
viteterna. 

Psykisk funktionsförmåga 

M10 uppmuntra 
eleven att ta an-
svar för sina hand-
lingar och stärka 
sin förmåga att ar-
beta självständigt   

I3 Eleven tar ansvar 
för sina egna 
handlingar och kan 
arbeta självstän-
digt. 

Förmåga att ar-
beta självständigt  

Eleven kan ut-
trycka hur man 
kan ta ansvar för 
sina egna hand-
lingar, och tar i all-
mänhet ansvar un-
der lärarens hand-
ledning. 

Eleven tar ansvar 
för sina egna 
handlingar och kan 
tidvis arbeta själv-
ständigt. 

Eleven kan vanligt-
vis arbeta ansvars-
fullt och självstän-
digt.   

Eleven arbetar an-
svarsfullt och själv-
ständigt. 

M11 se till att ele-
ven får tillräckligt 
med positiva upp-
levelser av sin 
egen kropp, av att 

I3  
 

Påverkar inte 
bildandet av vits-
ordet. Eleven väg-
leds att reflektera 
över sina 

   



179 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

kunna och av att 
vara en del av ge-
menskapen  

erfarenheter som 
en del av självvär-
dering. 

 

BILAGOR 
Samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6  
 
Avsikten med bedömningen av lärandet 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 i skrift har utvecklats och hur elevens uttrycksförråd blivit mångsidigare. Bedömningen ger också information 
för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om sin förmåga att lära sig språk samt om sin förmåga 
att använda sina språkkunskaper som stöd för lärandet. För att främja lärandet ska man i samiska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena och de 
arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i samiska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6.  Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.  
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i samiska.  Eleven har uppnått målen i samiska för 
vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av 
kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för samiska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. 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 läsårsbedömningen 
i samiska och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
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Att kommunicera 

M1 uppmuntra 
eleven att kommu-
nicera i olika situ-
ationer 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att fun-
gera i olika kom-
munikationssituat-
ioner. 

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan under 
handledning agera 
i bekanta och in-
formella kommu-
nikationssituat-
ioner. 
 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och stödfrågor 
agera i bekanta 
kommunikationssi-
tuationer. 
 

Eleven kan agera i 
olika kommunika–
tionssituationer. 

Eleven kan agera 
konstruktivt i olika 
slags i kommuni-
kationssituationer. 

M2 uppmuntra 
eleven att använda 
olika uttrycksme-
del i grupp- och 
kommunikationssi-
tuationer 

I1 Eleven lär sig att 
använda olika ut-
trycksmedel också 
i grupp- och kom-
munikationssitua–
tioner. 

Förmåga att an-
vända olika ut-
trycksmedel 

Eleven kan lyssna 
på andra och del-
tar på ett sakligt 
sätt i diskussionen. 

Eleven kan under 
handledning an-
vända olika språk-
liga uttrycksmedel 
när hen deltar i 
gruppdiskussioner.  

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av olika språkliga 
uttrycksmedel, 
även använda sin 
röst, rikta sitt bud-
skap och använda 
sin förmåga att ta 
kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 
 
Eleven kan ta hän-
syn till andra del-
tagare.  
 

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för situat-
ionen ändamålsen-
ligt sätt. 
 
Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 

M3 handleda ele-
ven att utvärdera 
sin kommunika–
tion samt att ta 

I1 Eleven lär sig att 
utvärdera sin kom-
munikation samt 

Förmåga att utvär-
dera sin kommuni-
kation samt att ta 

Eleven kan nämna 
någon styrka och 
något 

Eleven kan be–
skriva sig själv som 
lärande och 
nämna någon 

Eleven kan besk-
riva sina styrkor 
och 

Eleven kan realis–
tiskt utvärdera 
sina egna 
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emot och ge re-
spons 

att ta emot och ge 
respons. 

emot och ge re-
spons 

utvecklingsområde 
hos sig själv som 
lärande.  

styrka och något 
utvecklingsområde 
hos sig själv.  

utvecklingsområ-
den som lärande.  
 
Eleven kan ge 
knapphändig re-
spons.  

utvecklingsområ-
den som lärande.  
 
Eleven kan ta 
emot och använda 
respons på sitt 
eget agerande 
samt ge respons.  

Att tolka texter 

M4 uppmuntra 
eleven att läsa 
självmant och an-
vända texter på 
det egna språket 
utgående från sin 
språkfärdighet 

I2 Eleven läser och 
använder samiska 
texter utgående 
från sin språkfär-
dighet. 

Läsförmåga och 
förmåga att an-
vända samiska tex-
ter 
 

Eleven läser enkla 
texter. 

Eleven läser olika 
texter eller textut-
drag, men håller 
sig främst till be-
kanta textgenrer.  

Eleven läser olika 
texter eller textut-
drag. 

Eleven läser 
mångsidigt olika 
texter. 

M5 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sina grund-
läggande läsfärdig-
heter, sin läsför-
ståelse samt vidga 
ord- och begrepps-
förrådet 

I2 
 

Eleven vidareut-
vecklar sitt läsande 
och lär sig att an-
vända grundläg-
gande lässtrategier 
samt observera 
och utvärdera sitt 
eget läsande. 

Förmåga att ut-
veckla läsför-
mågan och vidga 
ord- och begrepps-
förrådet 

Eleven kan lång-
samt läsa texter 
som är språkligt- 
och strukturmäss-
igt enkla. 
 
 

Eleven kan rätt fly-
tande läsa texter 
som är språkligt- 
och strukturmäss-
igt enkla.  
 
 

Eleven kan fly-
tande läsa texter 
som är lämpliga 
för hens åder.  
 
Elevens ord- och 
begreppsförrådet 
är rimligt.  

Eleven kan fly-
tande läsa många 
slags texter som är 
lämpliga för hens 
ålder.  
Elevens ord- och 
begreppsförråd är 
brett.  
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M6 handleda ele-
ven att utnyttja 
sina läsfärdigheter 
och texter för att 
få upplevelser, 
söka och bedöma 
information samt 
att diskutera tex-
ter 

I2 
 

Eleven lär sig att 
utnyttja sina läs-
färdigheter och 
texter för att få 
upplevelser, söka 
och bedöma in-
formation samt att 
diskutera texter. 

Förmåga att redo-
göra för och förstå 
text  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och självständigt 
använda texter för 
att inhämta in-
formation.  Eleven 
kan med hjälp av 
modeller uttrycka 
sambandet mellan 
texterna och egna 
erfarenheter.  

Eleven kan an-
vända enkla texter 
och övar på att 
diskutera utgå-
ende från texter 
med hjälp av mo-
deller och stödfrå-
gor. 

Eleven kan an-
vända sina läsfär-
digheter och tex-
ter för att få upp-
levelser och för att 
söka och bedöma 
information samt 
diskutera texter 
utgående från 
egna erfarenheter. 

Eleven kan göra 
iakttagelser kring 
textens strukturer 
och deras bety-
delse och reflek-
tera över textens 
syfte.  

Att producera texter 

M7 hjälpa eleven 
att utveckla en po-
sitiv inställning till 
skrivande utgå-
ende från sin 
språkfärdighet 

I3 Eleven lär sig att 
utveckla en positiv 
inställning till skri-
vande och utgå-
ende från sin 
språkfärdighet. 

Förmågan att ut-
trycka sig i text-
produktion 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller pro-
ducera enkla 
skriftliga och/eller 
muntliga texter.  

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera enkla 
skriftliga och 
muntliga texter 
och använda ut-
tryckssätt som är 
bekanta för hen. 

Eleven kan i någon 
mån använda olika 
uttryckssätt i sina 
texter. 

Eleven kan skrift-
ligt och muntligt 
producera texter 
med mångsidiga 
uttryckssätt som 
är lämpliga för si-
tuationen. 

M8 uppmuntra 
eleven att öva och 
vidareutveckla sina 
grundläggande 
skrivfärdigheter 

I3  
 

Eleven övar och vi-
dareutvecklar sina 
grundläggande 
skrivfärdigheter 
och sin förmåga 

Förmåga att be-
härska grundläg-
gande skrivfärdig-
heter 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
producera en en-
kel text.   
 

Eleven kan produ-
cera en enkel text 
som är förståelig.  
 

Eleven producerar 
text där budskapet 
till största del för-
medlas lätt.  
 

Eleven producerar 
text som är logisk 
uppbyggd och där 
budskapet för-
medlas lätt.  
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och sin förmåga 
att producera tex-
ter 

att producera tex-
ter. 

Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och sats-
byggnad samt 
slumpmässigt an-
vända till exempel 
skiljetecken vid 
meningsgränser 
och versal i början 
av mening och i 
egennamn.  

Eleven följer till 
största del nor-
merna för stan-
dardspråket och 
behärskar samiska 
bokstäver.   
   
 

Eleven kan produ-
cera text för hand 
eller med hjälp av 
digitala verktyg.  
  

M9 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser i fakta-
texter och skönlit-
terära texter 

I3 
 

Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att uttrycka 
tankar och upple-
velser i faktatexter 
och skönlitterära 
texter. 

Förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser i tex-
ter 
 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande texter 
om ett för hen be-
kant ämne.  
 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera enkla tex-
ter där hen ut-
trycker sina tankar 
och åsikter.  

Eleven kan produ-
cera texter där hen 
uttrycker sina tan-
kar och åsikter. 

Eleven kan själv-
ständigt producera 
texter där hen ut-
trycker sina erfa-
renheter, tankar 
och åsikter. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M10 hjälpa eleven 
att förstå språklig 
och kulturell iden-
titet och att reflek-
tera kring moders-
målets betydelse 

I4  
 

Eleven lär sig att 
förstå språklig och 
kulturell identitet 
och att reflektera 
kring modersmå-
lets betydelse. 

Förmåga att upp-
fatta språklig och 
kulturell identitet 
samt modersmå-
lets betydelse 

Eleven kan identi-
fiera några språk-
liga och kulturella 
särdrag som ingår i 
den egna bakgrun-
den.  

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
beskriva språkliga 
och kulturella sär-
drag i den egna 
identiteten.  

Eleven kan besk-
riva språklig och 
kulturell identitet 
samt hur moders-
målet används, 
dess särdrag och 
betydelse.  

Eleven kan själv-
ständigt beskriva 
språklig och kultu-
rell identitet samt 
modersmålets be-
tydelse. 
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M11 handleda ele-
ven att lära känna 
de centrala struk-
turerna i samiska 
och använda dem i 
sin framställning 

I4 
  
 

Eleven lär känna 
de centrala struk-
turerna i samiska. 

Kunskap om cen-
trala strukturer  
 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller an-
vända enkla struk-
turer i samiska. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
använda centrala 
strukturer i sa-
miska i enkla kom-
munikationssitua–
tioner.  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
identifiera centrala 
strukturer i sa-
miska och kan an-
vända dem i be-
kanta kommuni-
kationssituationer.  

Eleven kan cen-
trala strukturerna i 
samiska och an-
vänder dem också 
i nya kommunika–
tionssituationer. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M12 handleda ele-
ven att utnyttja 
sina kunskaper i 
samiska i allt lä-
rande och att ut-
veckla sitt språk 
inom olika veten-
skapsgrenar 

I5 
 

Eleven lär sig att 
utnyttja sina kun-
skaper i samiska i 
allt lärande och att 
utveckla sitt språk 
inom olika veten-
skapsgrenar. 

Förmåga att an-
vända samiska i lä-
randet och att ut-
veckla språket 
inom olika veten-
skapsgrenar 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån använda 
samiska i sitt lä-
rande.  

Eleven kan under 
handledning an-
vända samiska i 
sitt lärande och 
med hjälp av mo-
deller utveckla 
språket inom olika 
vetenskapsgrenar.  

Eleven kan an-
vända samiska i 
sitt lärande och 
under handledning 
utveckla språket 
inom olika veten-
skapsgrenar. 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt an-
vända samiska i 
allt sitt lärande 
och kan utveckla 
språket inom olika 
vetenskapsgrenar. 

M13 ge eleven 
verktyg för att 
söka, begrunda 
och bedöma in-
formation på sa-
miska samt stödja 
eleven att tillägna 
sig ett självstyrt 

I5  
 

Eleven lär sig att 
söka information 
på samiska och att 
på ett självstyrt 
sätt studera sa-
miska. 

Förmåga att söka 
information på sa-
miska och själv-
styrda arbetssätt 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och stödfrågor i 
någon mån an-
vända samiska i in-
formationssök-
ning.  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och stödfrågor an-
vända samiska i in-
formationssök-
ning. 
 

Eleven kan an-
vända samiska i in-
formationssökning 
och övar på att be-
döma tillförlitlig-
heten. 
 

Eleven kan själv-
ständigt söka efter 
information på sa-
miska och övar på 
att välja källor, an-
vända dem och be-
döma tillförlitlig-
heten. 
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sätt att studera sa-
miska 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
söka information i 
vanliga källor.  

Eleven känner i nå-
gon mån till källor 
på det egna språ-
ket.  

 
Eleven kan studera 
samiska också på 
ett självstyrt sätt.  

 

Romani som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i romani som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6  
 
Det centrala med tanke på hur lärandet framskrider är att eleven tillägnar sig grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i romani och de arbetsprocesser och 
lärstrategier som de bygger på. I årskurs 3–6 ligger tyngdpunkten på att bedöma hur lärandet framskrider. Eleven ska få mångsidig respons om sin förmåga att förstå och 
använda språket, hur hen ställer frågor, hur hen lyssnar på andra och deltar i gemensamma diskussioner. Bedömningen ger också information för undervisningsplaneringen. 
Responsen och bedömningen ger eleven information om sina språkliga styrkor och om sin egen förmåga att lära sig språk. 
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i romani genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6.  Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i romani. Eleven har uppnått målen i romani för vitsorden 
5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för 
vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för romani och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskaps-
nivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i romani och i 
vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-
ven att delta i dis-
kussioner och att 
värdesätta sitt ut-
tryckssätt samt att 
ge och ta emot re-
spons 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att disku-
tera samt ge och 
ta emot respons. 

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 

 
Eleven kan lyssna 
på andra och del-
tar på ett sakligt 
sätt i diskussionen. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
och stödfrågor 
agera i bekanta 
kommunikationssi-
tuationer. 
 

Eleven kan agera i 
olika kommunikat-
ionssituationer 
och kan ta hänsyn 
till andra samt ge 
och ta emot re-
spons.  
 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många slags kom-
munikationssitua–
tioner. 

Att tolka texter 

M2 handleda ele-
ven att undersöka 
olika typer av tex-
ter, att utveckla 
hör- och läsförstå-
elsen samt att ge 
akt på skillnader 
mellan tal- och 
skriftspråk 

I2 Eleven lär sig att 
använda texter på 
romska enligt sin 
egen språkfärdig-
het, utveckla hör- 
och läsförståelsen 
samt att ge akt på 
skillnader mellan 
tal- och skrift-
språk. 

Förmåga att redo-
göra för och förstå 
text 

Eleven kan läsa 
enkla texter. 

Eleven kan läsa 
olika texter eller 
textutdrag, men 
håller sig främst till 
bekanta textgen-
rer. 

Eleven kan läsa 
olika texter eller 
textutdrag.  
 
Eleven kan tolka 
enkla texter och 
gör iakttagelser 
kring tal- och 
skriftspråk.  

Eleven kan läsa 
texter som är nya 
och olika för hen 
själv.  
 
Eleven kan tolka 
många olika texter 
och särskilja ut-
trycken för tal- och 
skriftspråk.  

M3 uppmuntra 
eleven att läsa 
självmant och an-
vända texter på 

I2 Eleven lär sig att 
söka efter romska 
texter och i de 
identifiera ord och 

Förmåga att ar-
beta självstyrt, 
vilja att läsa och 
tolka texter 

Eleven kan enligt 
modell söka efter 
muntliga och 

Eleven kan under 
handledning söka 
efter muntliga och 

Eleven kan söka 
efter muntliga och 
skriftliga texter på 
romska.  

Eleven kan aktivt 
och på ett själv-
styrt sätt söka ef-
ter muntliga och 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

det egna språket 
utgående från sin 
språkfärdighet 

begrepp som är 
nya för hen.  

 skriftliga texter på 
romska.  
 
Eleven kan under 
handledning i en 
text identifiera ord 
och begrepp som 
är nya för hen. 

skriftliga texter på 
romska.  
 
Eleven kan i en 
text identifiera ord 
och begrepp som 
är nya för hen. 

 
Eleven kan under 
handledning här-
leda betydelsen i 
ord och begrepp 
som är nya för 
hen. 

skriftliga romska 
texter. 
 
Eleven kan härleda 
betydelsen i ord 
och begrepp som 
är nya för hen. 

Att producera texter 

M4 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin skriftliga och 
muntliga framställ-
ning i romani 

I3 Förmåga att ut-
veckla grundläg-
gande skriftliga 
färdigheter och 
behärska skrift-
språket  

Att behärska grun-
derna i muntlig 
och skriftlig fram-
ställning.  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
producera en en-
kel text.   
 
Eleven kan an-
vända enkel me-
nings- och sats-
byggnad samt 
slumpmässigt an-
vända till exempel 
skiljetecken vid 
meningsgränser 
och versal i början 
av mening och i 
egennamn. 

Eleven kan produ-
cera en enkel text 
som är förståelig.  
 
Eleven följer till 
största del nor-
merna för stan-
dardspråket och 
behärskar romska 
bokstäver.   
 

Eleven producerar 
text där budskapet 
till största del för-
medlas lätt.  
 
Eleven kan produ-
cera text för hand 
eller med hjälp av 
digitala verktyg.  
 

Eleven producerar 
text där budskapet 
förmedlas lätt.  
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M5 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser i enkla 
faktatexter och 
skönlitterära tex-
ter 

I3 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att uttrycka 
tankar och upple-
velser i faktatexter 
och skönlitterära 
texter. 

Förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande texter 
om ett för hen be-
kant ämne.  

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera enkla tex-
ter där hen ut-
trycker sina tankar 
och åsikter. 

Eleven kan produ-
cera texter där hen 
uttrycker sina tan-
kar och åsikter. 

Eleven kan själv-
ständigt producera 
texter där hen ut-
trycker sina tankar 
och åsikter. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M6 uppmuntra 
eleven att disku-
tera den romska 
kulturen, romer-
nas historia och 
det romska språ-
kets betydelse för 
gemenskapen 

I4 Eleven lär sig att 
förstå språklig och 
kulturell identitet 
samt att reflektera 
kring den romska 
gemenskapens be-
tydelse. 

Förmåga att ut-
veckla kulturell 
medvetenheten  

Eleven kan identi-
fiera några språk-
liga och kulturella 
särdrag som ingår i 
den egna bakgrun-
den. 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
beskriva språkliga 
och kulturella sär-
drag i den egna 
identiteten. 

Eleven kan med 
stöd diskutera den 
romska kulturen, 
romernas historia 
och betydelsen av 
det romska språ-
ket för den romska 
gemenskapen. 

Eleven kan själv-
ständigt beskriva 
språklig och kultu-
rell identitet samt 
det romska språ-
kets betydelse för 
hen själv och ge-
menskapen. 

M7 handleda ele-
ven att granska 
det romska språ-
kets viktigaste sär-
drag och att jäm-
föra romani med 
svenska 

I4 Eleven lär sig att 
förstå skillnader 
och likheter mel-
lan romani och 
svenska. 

Förmåga att ut-
veckla språklig 
medvetenheten. 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller iden-
tifiera några sär-
drag i romani.  

Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera centrala 
drag i romani. 

Eleven kan identi-
fiera centrala drag 
i romani och kan 
under handledning 
nämna de mest 
centrala likheterna 
och skillnaderna 

Eleven kan själv-
ständigt och 
mångsidigt iaktta 
centrala drag i ro-
mani och kan jäm-
föra dem med 
drag i svenskan. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

mellan romani och 
svenska.  

 

Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6  
 
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 i skrift har utvecklats och hur elevens uttrycksförråd blivit mångsidigare. Bedömningen ger också information för 
undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om sin egen förmåga att lära sig det egna modersmålet 
och om sin förmåga att använda sina språkkunskaper som stöd för lärandet. För att främja lärandet ska man i det egna modersmålet fokusera på grundläggande färdigheter 
inom de olika målområdena och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på. 

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i det egna modersmålet genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i det egna modersmålet. Eleven har uppnått målen i det 
egna modersmålet 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. Helhets-
bedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för elevens eget modersmål och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbe-
dömningen. 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 läsårsbedömningen i elevens eget modersmål och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre 
vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 uppmuntra 
eleven att kommu-
nicera i olika situ-
ationer 

I1 Eleven lär sig att 
agera i olika kom-
munikationssitua–
tioner. 

Förmåga att agera 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Eleven kan agera i 
för hen själv be-
kanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 
 

Eleven kan agera i 
vanliga kommuni-
kationssituationer. 
 

Eleven kan agera i 
olika kommunika–
tionssituationer. 
 

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många slags kom-
munikationssitua–
tioner. 

 

M2 uppmuntra 
eleven att använda 
olika uttrycksme-
del, även i grupp- 
och kommunika–
tionssituationer 

I1 Eleven lär sig att 
använda olika ut-
trycksmedel, även 
i grupp- och kom-
munikationssitua–
tioner. 

Förmåga att an-
vända olika ut-
trycksmedel 

Eleven kan lyssna 
på andra men del-
tar slumpmässigt i 
diskussionen. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
använda olika 
språkliga uttrycks-
sätt när hen deltar 
i gruppdiskuss-
ioner. 

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, även 
använda sin röst, 
rikta sitt budskap 
och använda sin 
förmåga att ta 
kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 
 
Eleven kan an-
passa sin kommu-
nikation enligt si-
tuationen och ta 
hänsyn till de 
andra deltagarna. 

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för situat-
ionen ändamålsen-
ligt sätt. 
 
Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 

M3 handleda ele-
ven att utvärdera 

I1 Eleven att utvär-
dera sin 

Förmåga att utvär-
dera sin 

Eleven kan nämna 
någon 

Eleven kan besk-
riva sitt sätt att 

Eleven kan besk-
riva styrkor och 

Eleven kan realist-
iskt utvärdera sina 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

sin kommunika–
tion samt att ta 
emot och ge re-
spons 

kommunikation 
samt att ta emot 
och ge respons 

kommunikation 
samt att ta emot 
och ge respons 

kommunikativ 
styrka och något 
utvecklingsområde 
hos sig själv. 

kommunicera och 
nämna någon 
styrka och något 
utvecklingsområde 
hos sig själv. 
 
Eleven kan ta 
emot respons. 

utvecklingsområ-
den i sin egen 
kommunikation.  
 
Eleven kan ge 
knapphändig re-
spons. 

kommunikativa 
färdigheter.   
 
Eleven kan ta 
emot och använda 
respons på sitt 
eget agerande 
samt ge respons. 

Att tolka texter 

M4 uppmuntra 
eleven att läsa och 
använda texter på 
det egna språket 
utgående från sin 
språkfärdighet 

I2 Eleven läser texter 
på det egna språ-
ket utgående från 
sin språkfärdighet. 

Förmåga att läsa 
texter på det egna 
språket 
 

Eleven kan läsa 
enkla texter på det 
egna modersmå-
let.  

Eleven kan läsa 
olika texter eller 
textutdrag på det 
egna modersmå-
let.  

Eleven kan rätt 
mångsidigt läsa 
texter eller textut-
drag på det egna 
modersmålet.  
 

Eleven kan läsa 
mångsidigt olika 
texter eller textut-
drag på det egna 
modersmålet.  
 

M5 handleda ele-
ven att vidareut-
veckla sina grund-
läggande läsfärdig-
heter, sin läsför-
ståelse och sina 
lässtrategier 

I2 
 

Eleven vidareut-
vecklar sitt läsande 
och lär sig att an-
vända grundläg-
gande lässtrate-
gier. 

Förmåga att ut-
veckla läsfärdig-
heten  

Eleven kan på sitt 
eget modersmål. 
långsamt läsa tex-
ter som är språk-
ligt- och struktur-
mässigt enkla.  
 
Eleven kan under 
handledning an-
vända någon enkel 

Eleven kan på sitt 
eget modersmål 
rätt flytande läsa 
texter, som är 
språkligt- och 
strukturmässigt 
enkla. 
 
Eleven kan an-
vända någon enkel 

Eleven kan på sitt 
eget modersmål 
rätt flytande läsa 
texter som är 
lämpliga med 
tanke på hens 
språkfärdighet.  
 
Eleven kan an-
vända de 

Eleven kan på sitt 
eget modersmål  
flytande läsa olika 
slags  texter som 
är lämpliga med 
tanke på hens 
språkfärdighet.  
 
Eleven kan an-
vända 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

grundläggande läs-
strategi. 
 

grundläggande läs-
strategi.  

vanligaste grund-
läggande lässtrate-
gierna.  

grundläggande läs-
strategier ända-
målsenligt. 

M6 handleda ele-
ven att utnyttja 
sina läsfärdigheter 
och texter för att 
få upplevelser, 
söka och bedöma 
information samt 
att diskutera tex-
ter 

I2 
 

Eleven lär sig att 
utnyttja sina läs-
färdigheter och 
texter för att få 
upplevelser, söka 
och bedöma in-
formation samt 
diskutera texter. 

Läsförmåga samt 
förmåga att an-
vända texter 

Eleven kan ut-
nyttja enkla texter 
på sitt eget mo-
dersmål och övar 
med hjälp av stöd-
frågor och mo-
deller att diskutera 
utgående från 
dem.  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
utnyttja texter på 
sitt eget moders-
mål för att hämta 
information. 
 
Eleven kan med 
hjälp av modeller 
beskriva samban-
det mellan texter 
och egna erfaren-
heter. 

Eleven kan skriva 
och diskutera kring 
olika texter som är 
skrivna på det 
egna modersmålet 
samt beskriva 
sambandet mellan 
texter och egna er-
farenheter. 

Eleven kan skriva 
och diskutera kring 
olika texter som är 
skrivna på det 
egna modersmålet 
samt reflektera 
över sambandet 
mellan texter och 
egna erfarenheter. 

Att producera texter 

M7 hjälpa eleven 
att utveckla sitt ut-
tryckssätt samt en 
positiv inställning 
till skrivande utgå-
ende från sin 
språkfärdighet 

I3 Eleven lär sig att 
utveckla sitt ut-
tryckssätt samt en 
positiv inställning 
till skrivande utgå-
ende från sin 
språkfärdighet 

Förmåga att ut-
trycka sig i texter 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
eller modeller pro-
ducera korta tex-
ter på det egna 
modersmålet. 

Eleven kan under 
handledning pro-
ducera texter på 
det egna moders-
målet och använda 
uttryckssätt som 
är bekanta för 
hen. 

Eleven kan på det 
egna modersmålet 
producera också 
längre texter. 

Eleven kan på det 
egna modersmålet 
producera texter 
som är lämpliga 
för situationen 
samt använda 
mångsidiga ut-
tryckssätt. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M8 uppmuntra 
eleven att öva och 
vidareutveckla sina 
grundläggande 
skrivfärdigheter 
och sin förmåga 
att producera tex-
ter 

I3  
 

Eleven vidareut-
vecklar sina grund-
läggande skrivfär-
digheter samt sin 
förmåga att produ-
cera texter och be-
härskar skriftsyste-
met i sitt eget mo-
dersmål. 

Förmåga att ut-
veckla grundläg-
gande skrivfärdig-
heter 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
producera en kort 
sammanhängande 
text på det egna 
modersmålet.   
 
Eleven kan an-
vända enkla struk-
turer i skriftsprå-
ket. 

Eleven kan produ-
cera en kort text 
som är förståelig 
på det egna mo-
dersmålet.  
 
Eleven följer 
grundläggande 
skriftspråksnor-
mer.  
 
Eleven kan under 
handledning skriva 
enligt skriftsyste-
met i det egna mo-
dersmålet.    

Eleven kan produ-
cera en text på det 
egna modersmålet 
där budskapet till 
största del för-
medlas lätt.  
 
Eleven kan skriva 
för hand eller med 
hjälp av digitala 
verktyg enligt 
skriftsystemet i 
det egna moders-
målet. 
 

Eleven kan produ-
cera text på det 
egna modersmålet 
som är logisk upp-
byggd och där 
budskapet för-
medlas lätt. 
 
Eleven behärskar 
skriftsystemet i 
det egna moders-
målet. 
 
 

M9 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser i fakta-
texter och skönlit-
terära texter 

I3 
 

Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att uttrycka 
tankar och upple-
velser i faktatexter 
och skönlitterära 
texter. 

Förmåga att ut-
trycka tankar och 
upplevelser i olika 
typer av texter 
 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
eller stödfrågor 
producera enkla 
berättande och 
beskrivande texter 
på det egna mo-
dersmålet om ett 
för hen bekant 
ämne.  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
producera enkla 
berättande och 
beskrivande texter 
på det egna mo-
dersmålet. 

Eleven kan produ-
cera berättande 
och beskrivande 
texter på det egna 
modersmålet. 

Eleven kan produ-
cera mångsidiga 
berättande och 
beskrivande texter 
på det egna mo-
dersmålet. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M10 hjälpa eleven 
att förstå språklig 
och kulturell iden-
titet och att reflek-
tera kring moders-
målets betydelse 

I4  
 

Eleven lär sig att 
förstå sin språkliga 
och kulturella 
identitet och att 
reflektera kring 
modersmålets be-
tydelse. 

Förmåga att förstå 
språklig och kultu-
rell identitet och 
reflektera kring 
modersmålets be-
tydelse 

Eleven kan under 
handledning iden-
tifiera några språk-
liga och kulturella 
särdrag som ingår i 
den egna bakgrun-
den. 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
nämna särdrag i 
sitt eget språk och 
sin egen kultur.   

Eleven kan nämna 
särdrag i sitt eget 
språk och sin egen 
kultur.   
 
Eleven kan besk-
riva det egna mo-
dersmålets bety-
delse. 
 

Eleven kan besk-
riva språklig och 
kulturell identitet 
samt modersmå-
lets användning 
och betydelse. 

M11 handleda ele-
ven att lära känna 
de centrala struk-
turerna i det egna 
modersmålet 

I4 
  
 

Eleven lär känna 
de centrala struk-
turerna i det egna 
modersmålet. 

 

Kunskap om cen-
trala strukturer i 
det egna moders-
målet 
 

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller an-
vända enkla struk-
turer i det egna 
modersmålet. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
använda centrala 
strukturer i det 
egna modersmå-
let. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
identifiera centrala 
strukturer i det 
egna modersmålet 
och kan använda 
dem. 

Eleven kan an-
vända centrala 
strukturer i det 
egna modersmå-
let. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M12 handleda ele-
ven att använda 
sina kunskaper i 
det egna moders-
målet i allt lärande 
och att utveckla 

I5 
 

Eleven lär sig att 
utnyttja sina kun-
skaper i det egna 
modersmålet i allt 
lärande och att ut-
veckla sitt språk 

Förmåga att an-
vända det egna 
modersmålet i lä-
randet och ut-
veckla språket 
inom olika veten-
skapsgrenar. 

Eleven förstår in-
nehållet i några 
läroämnen när det 
framställs med ett 
vardagligt språk.   
 
 

Eleven kan an-
vända det egna 
modersmålet som 
stöd i lärandet 
med hjälp av mo-
deller och stödfrå-
gor. 

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
använda det egna 
modersmålet som 
stöd i sina studier 
och känner i någon 
mån till språket 

Eleven kan an-
vända sitt eget 
modersmål som 
stöd i studierna.  
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Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

språket inom olika 
vetenskapsgrenar 

inom olika veten-
skapsgrenar. 

inom olika veten-
skapsgrenar. 

M13 ge eleven 
verktyg för att 
söka, begrunda 
och bedöma in-
formation på sitt 
eget språk samt 
stödja eleven att 
tillägna sig ett 
självstyrt sätt att 
studera sitt mo-
dersmål 

I5  
 

Eleven lär sig att 
söka information 
på det egna mo-
dersmålet  

Förmåga att söka 
information på det 
egna modersmålet  

Eleven kan under 
handledning 
hämta information 
ur givna källor på 
det språket.   

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
söka information i 
vanliga källor på 
det egna språket. 

Eleven kan under 
handledning söka 
information i olika 
källor på det egna 
modersmålet.  
 
Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om 
källornas tillförlit-
lighet.  

Eleven kan söka 
efter information i 
olika källor på det 
egna modersmå-
let. 
 
Eleven kan an-
vända olika källor 
på det egna mo-
dersmålet och 
göra iakttagelser 
om källornas till-
förlitlighet.  

 
 


