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Modersmål och litteratur 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Bedömningen av den studerandes lärande ska vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och konstruktiv stärker de 

studerandes motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. De studerande ska kontinuerligt få information 

om sina studieframgångar och hur väl de presterat i förhållande till målen. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Genom en stödjande och 

analyserande bedömning av kunskaper kan man hjälpa ede studerande att bli medvetna om sina egna kunskaper och färdigheter och sina arbetsprocesser och 

ge dem verktyg för att utveckla dessa. Alla målområden är lika viktiga i bedömningen av den studerandes lärande. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda 

sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på lärarens observationer i olika lärsituationer. De studerande ska ges möjlighet att visa prov på 

kunnande på ett mångsidigt sätt. Färdigheter för självvärdering och kamratrespons utvecklas som en del den formativa bedömningen. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slut-

vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i modersmål och litteratur som fastställts i grun-

derna för läroplanen för den grunläggande utbildningen för vuxna, oberoende av för vilken kurs enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för modersmål och litteratur. Den studerande har uppnått målen i lärokursen 

för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 modersmål och litteratur och i relation till ovan 

nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i modersmål och litteratur och i slutvitsordet som ska bildas 

utgående från slutbedömningen. 

 

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

 

 

Svenska och litteratur 
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Mål för under-

visningen 

Kurser 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 

Förmåga att kommunicera 

M1 handleda 

den studerande 

att utveckla sin 

förmåga att kom-

municera på ett 

målinriktat, 

ändamålsenligt, 

etiskt och kon-

struktivt sätt i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

mo1–mo5, mo6 Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att agera i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Förmåga att 

agera i kommu-

nikationssituat-

ioner  

 

Den studerande 

kan agera i en 

välbekant grupp 

och i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Den studerande 

kan agera ända-

målsenligt i grup-

per och sedvan-

liga kommunikat-

ionssituationer. 

Den studerande 

kan agera kon-

struktivt i olika 

grupper och 

kommunikations-

situationer.  

Den studerande 

kan agera kon-

struktivt i 

många slags 

grupper, också i 

krävande kom-

munikationssi-

tuationer. 

 

M2 uppmuntra 

den studerande 

att utveckla sin 

förmåga att 

kommunicera i 

grupp samt för-

mågan att moti-

vera sina åsikter 

och sina 

mo1–mo5 Den studerande 

breddar sin för-

måga att kom-

municera i grupp 

och utvecklar sin 

förmåga att mo-

tivera sina syn-

punkter. 

Förmåga att 

kommunicera i 

grupp 

Den studerande 

kan lyssna på 

andra och deltar 

i samtalet.  

 

Den studerande 

kan uttrycka sin 

åsikt samt ge 

någon slags mo-

tivering till den. 

Den studerande 

kan ta hänsyn till 

andras syn-

punkter i den 

egna kommuni-

kationen. 

 

Den studerande 

kan uttrycka sin 

åsikt sakligt och 

Den studerande 

kan föra diskuss-

ionen vidare i 

sina egna inlägg.  

  

Den studerande 

kan uttrycka sina 

åsikter klart och 

motivera dem 

Den studerande 

kan tolka andras 

inlägg och syftet 

med dem, samt 

anpassa sin egen 

kommunikation 

enligt situat-

ionen.  
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språkliga och 

kommunikativa 

val 

 presentera enkla 

motiveringar till 

den. 

tämligen 

mångsidigt.  

 

Den studerande 

kan uttrycka sin 

åsikt på ett för 

situationen 

ändamålsenligt 

sätt och moti-

vera den överty-

gande. 

M3 handleda 

den studerande i 

att bredda sin 

förmåga att ut-

trycka sig i olika 

kommunikations-

situationer och 

framträdanden, 

även genom 

drama 

mo5, mo6, mo9 Den studerande 

breddar sina 

färdigheter att 

uttrycka sig i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och vid 

uppträdanden 

inför publik. 

 

Förmåga fram-

träda 

Den studerande 

kan framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

förståeligt. 

 

Den studerande 

kan framföra ett 

enkelt, förberett 

anförande. 

 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

förståeligt.  

 

Den studerande 

kan framföra ett 

förberett anfö-

rande och an-

passa det till sina 

åhörare.  

 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

på ett för situat-

ionen ändamåls-

enligt sätt.  

 

Den studerande 

kan framföra ett 

förberett anfö-

rande, också om 

ett krävande 

ämne.  

 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

mångsidigt och 

anpassa sin kom-

munikation enligt 

åhörare och 

syfte.  

M4 uppmuntra 

den studerande 

att vidareut-

veckla sina 

mo3, mo5, mo9 Den studerande 

lär sig att iaktta 

sin egen kommu-

nikation och 

Förmåga att ut-

veckla sina 

kommunikativa 

färdigheter 

Den studerade 

kan identifiera 

någon styrka el-

ler något 

Den studerade 

kan beskriva sitt 

sätt att kommu-

nicera och 

Den studerande 

kan redogöra för 

sina kommunika-

tiva färdigheter, 

Den studerande 

kan utvärdera 

sina kommunika-

tiva färdigheter 
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kommunikativa 

färdigheter så att 

hen lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

svagheter i olika 

kommunikations-

miljöer, även 

multimediala  

identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den.    

  

  

  

utvecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

identifiera några 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den. 

 

beskriva sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den.  

 

och styrkor och 

reflektera över 

hur de kan ut-

vecklas.  

Att tolka texter 

M5 handleda 

den studerande i 

att utveckla de 

lässtrategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs för att 

läsa, förstå, tolka 

och analysera 

texter och för att 

utvärdera sin läs-

färdighet  

mo1, mo2, mo4, 

mo7 

Den studerande 

utvecklar strate-

gier och meta-

kognitiva färdig-

heter som be-

hövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att be-

döma sina ut-

vecklingsbehov. 

 

Förmåga att för-

stå texter och 

identifiera egna 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den  

 

Den studerande 

kan använda nå-

gon enkel läs-

strategi för att 

förstå text. 

 

Den studerande 

kan identifiera 

någon styrka el-

ler något utveckl-

ingsbehov som 

berör läsning hos 

sig själv.  

Den studerande 

kan använda sig 

av några lässtra-

tegier. 

 

Den studerande 

kan beskriva sig 

själv som läsare 

och identifiera 

några styrkor och 

utvecklingsbe-

hov. 

Den studerande 

kan välja lässtra-

tegier som är 

lämpade för text-

typen.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

sin läsfärdighet 

och beskriva sina 

styrkor och svag-

heter.  

Den studerande 

kan använda för 

situationen ända-

målsenliga läs-

strategier.  

 

Den studerande 

kan utvärdera 

sina läsfärdig-

heter och reflek-

tera över hur de 

kan utvecklas. 
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och bli medveten 

om hur den be-

höver utvecklas  

M6 att erbjuda 

den studerande 

många olika möj-

ligheter att välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

många olika slag 

av skönlitterära, 

fakta- och medi-

etexter  

mo1–mo4, mo6–

mo8 

Den studerande 

lär sig att välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

många olika slag 

av skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter. 

Multilitteracitet 

och förmåga att 

bredda sin text-

värld  

 

Den studerande 

kan läsa enkla 

skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter i olika for-

mer. 

 

 

Den studerande 

kan välja, an-

vända och läsa 

olika slag av tex-

ter men håller sig 

främst till välbe-

kanta textgenrer. 

Den studerande  

kan välja, an-

vända och tolka 

texter som re-

presenterar olika 

textgenrer.  

 

Den studerande 

kan välja, an-

vända, tolka och 

utvärdera också 

för hen själv nya 

typer av texter. 

M7 handleda 

den studerande i 

att utveckla ana-

lytisk och kritisk 

läsfärdighet och 

öva sin förmåga 

att göra iaktta-

gelser i texter 

och att tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp 

samt befästa och 

mo2–mo4, mo6–

mo8 

Den studerande 

lär sig analytisk 

och kritisk läsfär-

dighet, lär sig att 

göra iakttagelser 

om fakta- och 

medietexter och 

tolka dem med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp. 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

texter 

Den studerande 

kan plocka ut 

centralt innehåll 

ur en text med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Den studerande 

kan nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel text-

genre.  

Den studerande 

kan särskilja hu-

vudpunkterna i 

en text och besk-

riva ändamålen 

med den.  

 

Den studerande 

kan beskriva 

språkliga och 

textuella drag i 

vanliga textgen-

rer. 

Den studerande 

kan redogöra för 

textens syfte, 

målgrupp och 

betydelse.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

typiska drag för 

textgenrer och 

beskriva dem 

med hjälp av 

Den studerande 

kan tolka och re-

flektera över tex-

tens betydelse 

och bedöma tex-

tens påverkan.  

 

Den studerande 

kan analysera ty-

piska drag för 

textgenrer med 

hjälp av ända-

målsenliga 
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bredda ord- och 

begreppsförrå-

det  

 

 några centrala 

begrepp.  

begrepp och be-

döma texter i re-

lation till deras 

syfte och ända-

mål.   

M8 sporra den 

studerande att 

utveckla sin för-

måga att be-

döma flera olika 

källor för att få 

information och 

att använda 

denna informat-

ion på ett ända-

målsenligt sätt  

 

mo1–mo2, mo6–

mo8  

Den studerande 

lär sig att be-

döma flera olika 

källor för att få 

information och 

använda inform-

ationen på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 

Färdigheter i in-

formationssök-

ning och källkri-

tik  

 

Den studerande 

kan söka enskild 

information i 

givna källor.  

 

Den studerande 

kan nämna några 

drag som utmär-

ker en tillförlitlig 

källa.  

 

Den studerande 

kan använda 

självklara källor 

för att söka in-

formation.  

 

Den studerande 

kan beskriva käl-

lans tillförlitlig-

het. 

Den studerande 

kan beskriva de 

centrala delarna i 

informationssök-

ning, söka olika 

källor och hitta 

information i 

dem.  

 

Den studerande 

kan bedöma till-

förlitligheten och 

ändamålsenlig-

heten i olika käl-

lor.  

Den studerande 

kan agera i in-

formationssök-

ningens olika 

processer.  

 

Den studerande 

kan använda 

mångsidiga källor 

och söka inform-

ation i dem på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.   

 

Den studerande 

kan reflektera 

över faktorer 

som anknyter till 

källornas tillför-

litlighet och in-

formationens 
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ändamålsenlig-

het samt moti-

vera sina val av 

källor.  

M9 väcka den 

studerandes in-

tresse för nya 

slag av fiktiva 

texter och litte-

ratur, bredda 

den studerandes 

erfarenheter av 

visuell, audiovi-

suell, och skriven 

text och dela 

med sig av dem 

samt fördjupa 

den studerandes 

förståelse av sär-

drag inom fikt-

ionen  

mo2, mo4, mo6–

mo8  

Den studerande 

bekantar sig med 

fiktiva texter i 

olika former som 

är nya för hen 

själv.  

 

Den studerande 

breddar sina er-

farenheter av vi-

suell, audiovisu-

ell och skriven 

text och delar 

med sig av dem 

samt fördjupar 

sin förståelse av 

särdrag inom 

fiktionen. 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fiktiva texter  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

handlingen i en 

enkel fiktiv text 

och nämna en-

staka särdrag 

inom fiktionen. 

  

  

  

  

Den studerande 

kan beskriva sär-

drag inom fiktiv 

text och göra 

iakttagelser om 

särdrag inom 

fiktionen. 

Den studerande 

kan redogöra för 

fiktiva texter i 

olika former.  

 

Den studerande 

kan använda 

några centrala 

begrepp och 

identifiera sär-

drag och be-

rättartekniska 

grepp som är ty-

piska för fiktivt 

språk och ut-

tryck.  

 

Den studerande 

kan analysera fik-

tiva texter i olika 

former med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp.  

 

Den studerande 

kan tolka fiktiva 

texter och reflek-

tera över deras 

mångtydighet. 

Att producera texter 

M10 uppmuntra 

den studerande 

att uttrycka sina 

mo2, mo4, mo6, 

mo9 

Den studerande 

lär sig att ut-

trycka sina 

Förmåga att 

proucera texter, 

också 

Den studerande 

kan producera 

Den studerande 

kan producera 

olika typer av 

Den studerande 

kan producera 

Den studerande 

kan på ett krea-

tivt sätt 
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åsikter genom 

att skriva och 

producera tex-

ter, även multi-

modala, samt 

stödja eleven i 

att identifiera 

sina styrkor  

och utvecklings-

behov som text-

producent  

 

tankar genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbehov 

som textprodu-

cent. 

multimodala, och 

utveckla färdig-

heterna som 

textproducent  

 

enkla texter en-

ligt modell.   

 

Den studerande 

kan nämna nå-

gon styrka eller 

något utveckl-

ingsbehov hos sig 

själv som text-

producent. 

texter enligt in-

struktioner.  

 

Den studerande 

kan beskriva sig 

själv som text-

producent och 

nämna några 

styrkor eller ut-

vecklingsbehov.  

texter enligt gi-

vet syfte.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

sina styrkor och 

utvecklingsområ-

den som textpro-

ducent.  

producera texter 

enligt situation 

och ändamål. 

 

Den studerande 

kan utvärdera 

sina styrkor och 

utvecklingsområ-

den som textpro-

ducent och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 

M11 erbjuda den 

studerande möj-

ligheter att pro-

ducera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande och speci-

ellt diskuterande 

och ställningsta-

gande texter, 

även i multimedi-

ala miljöer, och 

hjälpa den stu-

derande att välja 

det uttryckssätt 

mo2–mo3, mo6, 

mo9 

Den studerande 

lär sig att produ-

cera berättande, 

beskrivande, in-

struerande, dis-

kuterande och 

ställningstagande 

texter, också i 

multimediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som är 

lämpligt för text-

genren och situ-

ationen. 

Förmåga att be-

härska textgen-

rer 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modeller produ-

cera berättande 

och beskrivande 

texter som är 

enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Den studerande 

kan producera in-

struerande och 

enkla ställnings-

tagande texter 

och kan med 

hjälp av modeller 

använda ut-

tryckssätt som är 

typiska för dem. 

  

  

Den studerande 

kan producera 

diskuterande och 

olika ställningsta-

gande texter och 

använda ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem.  

 

Den studerande 

kan självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 
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som är lämplig-

ast för ifrågava-

rande textgenre 

och situation  

M12  

handleda den 

studerande i att 

utveckla sina 

textproduktions-

processer och  

erbjuda den stu-

derande möjlig-

heter att produ-

cera text tillsam-

mans med andra, 

uppmuntra den 

studerande att 

stärka förmågan 

att ge och ta 

emot respons 

samt hjälpa den 

studerande att 

utvärdera sig 

själv som text-

producent  

mo2–mo3, mo6, 

mo9 

Den studerande 

utvecklar sina 

textproduktions-

processer och 

producerar text 

tillsammans med 

andra, stärker sin 

förmåga att ge 

och ta emot re-

spons samt ut-

värderar sig själv 

som textprodu-

cent 

Förmåga att be-

härska textpro-

duktions 

processer 

Den studerande 

kan samla idéer 

och producera 

text enligt modell 

eller med hjälp 

av stödfrågor.  

 

Den studerande 

kan ge knapp-

händig eller ensi-

dig respons och 

ta emot respons. 

 

Den studerande 

kan planera och 

producera text 

både individuellt 

och i grupp.  

 

Den studerande 

kan ge respons 

och slumpmäss-

igt utnyttja den 

respons hen får i 

sin egen textpro-

duktion.  

.  

Den studerande 

kan bearbeta 

textens struktur 

och språkdräkt  

utgående från 

respons. 

  

Den studerande 

kan ge konstruk-

tiv respons åt 

andra och i olika 

skeden av text-

produktionspro-

cessen utnyttja 

den respons hen 

själv får.  

Den studerande 

kan självständigt 

och mångsidigt 

bearbeta textens 

uttryck och struk-

tur.  

 

Den studerande 

kan ge respons 

som främjar text-

bearbetning och 

tillämpa den re-

spons hen får i 

utvecklingen av 

den egna text-

produktionsfär-

digheten. 
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M13 handleda 

den studerande 

att utveckla sin 

skrivfärdighet 

och digitala kom-

petens för att 

producera text 

samt fördjupa sin 

förståelse för 

skrivandet som 

kommunikations-

form, och stärka 

den studerandes 

kompetens i 

standardspråket  

genom att öka 

hens kunskap om 

skriftspråkets 

konventioner  

 

 

mo1, mo3–mo4, 

mo6, mo9 

Den studerande 

utvecklar och 

stärker sin skriv-

färdighet både 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg och 

fördjupar sin för-

ståelse för skri-

vandet som kom-

munikations-

form.  

 

Den studerande 

stärker sin kom-

petens i stan-

dardspråket. 

 

  

Förmåga att pro-

ducera begriplig 

text och be-

härska skriftsprå-

kets konvent-

ioner  

 

Den studerande 

kan producera 

enkel text vars 

budskap man för-

står.  

 

Den studerande 

kan använda en-

kel menings- och 

satsbyggnad 

samt i huvudsak 

skiljetecken vid 

meningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening 

och i egennamn. 

 

Den studerande 

kan skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

 

Den studerande 

kan producera 

text som i huvud-

sak är lätt att för-

stå. 

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text i stycken 

och fästa upp-

märksamhet vid 

menings- och 

satsbyggnad 

samt följa flera 

av standardsprå-

kets skriftspråks 

normer.  

  

  

Den studerande 

kan producera 

text som är smi-

dig och lätt att 

förstå.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt i hu-

vudsak följa stan-

dardspråkets  

skriftspråksnor-

mer i sin textpro-

duktion och -be-

arbetning.  

 

Den studerande 

kan flytande 

skriva för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg.  

Den studerande 

kan producera en 

sammanhäng-

ande och åskåd-

lig text. 

 

Den studerande 

kan använda 

textbindningsme-

toder mångsidigt 

och använda 

mångsidiga me-

nings- och sats-

byggnader och 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

tens uttryckssätt 

samt följa stan-

dardspråkets 

skriftspråksnor-

mer. 

 

M14 handleda 

den studerande 

mo1–mo4, mo6, 

mo9 

Den studerande 

stärker sin 

Förmåga att pre-

sentera och 

Den studerande 

kan göra en 

Den studerande 

kan göra enkla 

Den studerande 

kan göra 

Den studerande 

kan kombinera 
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att utveckla sin 

förmåga att han-

tera information 

och tillämpa sina 

kunskaper och 

att använda sig 

av flera olika käl-

lor och göra käll-

hänvisningar i sin 

egen text, samt 

vägleda den stu-

derande att 

agera etiskt på 

nätet med hän-

syn till integri-

tetsskydd och 

följa  

upphovsrättsliga 

normer  

förmåga att han-

tera och använda 

information.  

 

Den studerande 

använder sig av 

flera olika källor 

samt behärskar 

källhänvisnings-

teknik.  

 

Den studerande 

tränar sin för-

måga att respek-

tera personlig in-

tegritet och följa 

upphovsrättsliga 

normer i olika 

miljöer. 

använda inform-

ation samt etisk 

kommunikation  

 

enkel samman-

fattning utifrån 

det den stu-

derande hört, 

läst eller sett. 

 

Den studerande 

kan mekaniskt 

och på ett enkelt 

sätt använda käl-

lor i sina texter. 

 

Den studerande 

följer upphovs-

rättsliga normer 

och förstår bety-

delsen av person-

lig integritet på 

nätet.  

anteckningar 

samt källhänvis-

ningar enligt mo-

dell. 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat.  

 

Den studerande 

hänvisar till käl-

lor på ett korrekt 

sätt.  

information från 

flera olika källor i 

sina texter. 

 

  

  

  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 

den studerande 

att fördjupa sin 

språkliga medve-

tenhet och väcka 

intresse för 

mo3–mo5, mo8 Den studerande 

fördjupar sin 

språkliga medve-

tenhet och sitt 

intresse för 

språkliga 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Den studerande 

kan göra enkla 

iakttagelser om 

särdrag i text. 

 

Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser om sär-

drag i språk och 

text. 

 

Den studerande 

kan redogöra för 

olika språkvari-

anter och stil-

drag.  

 

Den studerande 

kan analy-

sera drag i texter, 

språkvarianter 

och stildrag.  
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språkliga feno-

men, stödja den 

studerande i att 

känna igen språ-

kets strukturer, 

olika språkvari-

anter, stildrag 

och nyanser och i 

att förstå bety-

delsen av språk-

liga val och följ-

derna av dem 

fenomen, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem. 

Den studerande 

kan nämna några 

vanliga skillnader 

mellan skrift-

språk och tal-

språk eller var-

dagligt språk och 

standardspråk. 

Den studerande 

kan beskriva 

språkliga variat-

ioner i olika situ-

ationer. 

 

Den studerande 

kan reflektera 

över betydelsen 

och följderna av 

språkliga och 

textuella val. 

 

Den studerande 

kan tillämpa in-

formation om 

följderna av 

språkliga val i sin 

egen kommuni-

kation. 

M16 sporra den 

studerande att 

öka sin litteratur 

och kulturkun-

skap,  

bidra till att den 

studerande lär 

känna litteratu-

rens historia och 

modern litteratur 

samt olika litte-

rära genrer och 

hjälpa den stu-

derande att re-

flektera över 

mo4, mo7, mo10 Den studerande 

vidgar sin littera-

turkunskap, lär 

känna litteratu-

rens historia och 

modern litteratur 

samt olika litte-

rära genrer. 

Litteraturkun-

skap och läsin-

tresse  

 

Den studerande 

kan nämna litte-

rära huvudgen-

rer.  

 

Den studerande 

har läst några 

skönlitterära 

verk, till exempel 

noveller. 

 

Den studerande 

kan beskriva ty-

piska drag för lit-

terära huvudgen-

rer.  

 

Den studerande 

kan ge exempel 

på verk som hör 

till huvudgen-

rerna.  

 

Den studerande 

har läst en del av 

de verk som man 

Den studerande 

kan beskriva 

mångfalden 

inom skönlittera-

turen.  

 

Den studerande 

kan nämna litte-

raturens olika 

skeden och kan 

koppla några 

verk och förfat-

tare till dessa.  

 

Den studerande 

kan analysera 

mångfalden inom 

skönlitteraturen 

som en del av 

kulturen.  

 

Den studerande 

kan beskriva lit-

teraturens olika 

skeden samt cen-

trala stildrag och 

nämna centrala 

författare och 
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litteraturens och 

kulturens bety-

delse i sitt eget 

liv samt ge den 

studerande möj-

lighet att både 

själv ta del av 

och dela med sig 

av läs- och andra 

kulturupplevel-

ser  

läsårsvis kommit 

överens om.   

Den studerande 

har läst de verk 

som man läsårs-

vis kommit över-

ens om.  

 

verk som hör till 

dessa skeden.  

 

Den studerande 

har mångsidig 

kunskap om litte-

ratur. 

M17 bidra till att 

den studerande 

lär känna 

svenska språket 

och dess historia 

och utveckling, 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur samt får en 

helhetsbild av  

övriga språk och 

kulturer i Finland 

och stödja den 

studerande i att 

reflektera över 

mo2, mo4, mo7, 

mo9–mo10  

Den studerande 

lär känna den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

den i Finland.  

 

Den studerande 

lär känna det 

svenska språket, 

dess historia och 

utveckling samt 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur.  

 

Förmåga att re-

flektera över be-

tydelsen av språk 

och språkets 

ställning  

 

Den studerande 

kan nämna språk 

som talas i Fin-

land samt något 

grannspråk till 

svenskan.  

 

Den studerande 

kan nämna något 

drag som är ty-

piskt för svens-

kan, berätta om 

sin språkliga var-

dag och moders-

målets betydelse 

för hen. 

Den studerande 

kan beskriva 

svenska språkets 

ställning bland 

andra språk.   

 

Den studerande 

kan nämna cen-

trala drag som är 

typiska för det 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska grann-

språken och kul-

turen.  

 

Den studerande  

kan beskriva den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

den i Finland.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

drag som är ty-

piska för det 

svenska  

språket och pla-

cera det i en nor-

disk kulturell 

kontext.  

 

Den studerande 

kan reflektera 

över den språk-

liga och kultu-

rella mångfal-

dens betydelse 

för individen och 

samhället.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

drag som är ty-

piska för det 

svenska språket i 

relation till andra 

språk och förstår 
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det egna mo-

dersmålets bety-

delse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet 

samt sporra den 

studerande att 

aktivt producera 

och konsumera 

kultur i olika for-

mer  

 

Den studerande 

reflekterar över 

det egna moders-

målets betydelse 

och sin språkliga 

och kulturella 

identitet. 

 

Den studerande 

kan beskriva mo-

dersmålets bety-

delse för indivi-

den.  

 

Den studerande 

kan reflektera 

över modersmå-

lets betydelse för 

identiteter.  

betydelsen av de 

språkliga och kul-

turella banden 

till övriga Nor-

den.  

 

Den studerande 

kan reflektera 

över modersmål 

som begrepp och 

dess betydelse 

för identitetsbyg-

get.  

 

Svenska som andra språk och litteratur 
 

Mål för under-

visningen 

Kurser 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 

Förmåga att kommunicera 
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M1 uppmuntra 

den studerande 

att stärka sina 

kommunikativa 

färdigheter och 

sin uttrycksför-

måga i vardagliga 

kommunikations-

situationer samt 

att stärka för-

mågan att arbeta 

med och förstå 

olika teman och 

texter  

s21, s23, s27, 

s210 

Den studerande 

utvecklar sina 

färdigheter att 

handla målinrik-

tat, etiskt och 

konstruktivt i 

kommunikations-

situationer i läro-

inrättningen och 

i samhället.  

Att utveckla 

kommunikativa 

färdigheter  

Den studerande 

deltar i förutse-

bara kommuni-

kationssituat-

ioner genom att 

lyssna aktivt. 

Den studerande 

deltar muntligt 

och på ett kon-

struktivt sätt i 

kommunikations-

situationer i sko-

lan. 

Den studerande 

främjar med sitt 

agerande en 

lyckad kommuni-

kationssituation. 

Den studerande 

tar initiativ i olika 

kommunikations-

situationer och 

anpassar sitt tal 

enligt situat-

ionen. 

M2 handleda 

den studerande 

att fördjupa för-

mågan att förstå 

formellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade medi-

etexter  

 

s21–s24, s27 Den studerande 

fördjupar sin för-

måga att förstå 

formellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade medi-

etexter. 

Förmåga att för-

stå i kommuni-

kationssituat-

ioner  

 

Den studerande 

förstår talade 

texter på vardag-

ligt språk som 

åskådliggörs tyd-

ligt. 

Den studerande 

förstår talade 

texter på vardag-

ligt språk och tar 

reda på deras be-

tydelse tillsam-

mans med de 

andra. 

Den studerande  

förstår huvud-

dragen i munt-

liga kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och i ta-

lade medietexter 

som behandlar 

teman som är 

bekanta för den 

studerande.  

 

Den studerande  

urskiljer den vä-

sentliga inform-

ationen i den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och i talade me-

dietexter samt 

utvärderar vad 

hen har hört. 
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Den studerande 

kan ta emot in-

formation i for-

mella talsituat-

ioner. 

M3 uppmuntra 

den studerande 

att utveckla sin 

förmåga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttryckssätt  

 

s27, s28, s10 Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttrycks-

sätt. 

Förmåga att upp-

träda 

Den studerande 

uttrycker sig själv 

i olika vardagliga 

situationer eller 

berättar om nå-

got ämne som in-

tresserar hen på 

det sätt som 

hens språkkun-

skaper ger möj-

lighet till. 

 

Den studerande 

kompletterar sin 

språkfärdighet 

med andra ut-

tryckssätt. 

Den studerande 

förbereder och 

håller ett anfö-

rande eller en 

muntlig presen-

tation om ett 

tema som ligger 

nära hen själv.  

 

Den studerande 

uttrycker sig för-

ståeligt.  

Den studerande 

förbereder och 

håller en tydlig 

presentation om 

ett tema som 

förutsätter att 

hen söker in-

formation.  

 

Den studerande 

uttrycker sig på 

ett för situat-

ionen lämpligt 

sätt.  

 

Den studerande 

förbereder och 

håller en sam-

manhängande 

och till sitt inne-

håll mångsidig 

och åskådlig pre-

sentation.  

 

Den studerande 

uttrycker sig mål-

medvetet och 

ändamålsenligt.  

Att tolka texter 

M4 handleda 

den studerande 

att använda sin 

s21–s24, s28 Den studerande 

använder sin 

kunskap om 

Förmåga att an-

vända kunskaper 

om textgenrer i 

Den studerande 

förstår varför 

Den studerande 

känner igen de 

Den studerande 

identifierar 

strukturen och 

Den studerande 

särskiljer mellan 

strukturen och 
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kunskap om text-

genrer för att 

tolka texter 

 

textgenrer för att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter, 

utvidgar sitt ord- 

och begreppsför-

råd, använder ef-

fektivt lässtrate-

gier och strate-

gier för att förstå 

text och drar 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna. 

tolkningen av 

texter 

texter skiljer sig 

från varandra.  

 

Den studerande 

känner igen 

några särdrag för 

de vanligaste 

textgenrerna.  

 

Den studerande 

förstår bristfälligt 

innehållet i en 

text.  

vanligaste text-

genrerna.  

 

Den studerande 

förstår texter 

som behandlar 

ämnesområden 

som är bekanta 

för hen och kan 

uppfatta texten 

som helhet.  

 

Den studerande 

tar reda på nyck-

elord för att för-

stå huvudtanken 

i texten.  

 

Den studerande 

använder texter 

för att utvidga 

sitt ord- och be-

greppsförråd. 

de språkliga sär-

dragen i olika 

textgenrer.  

 

Den studerande 

utvidgar aktivt 

sitt ord- och be-

greppsförråd ge-

nom att läsa 

olika slags texter. 

  

Den studerande   

använder ända-

målsenliga stra-

tegier för att 

tolka texter.  

de språkliga sär-

dragen i olika 

textgenrer med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Den studerande 

utvecklar sitt 

ord- och be-

greppsförråd så 

att det är tillräck-

ligt för att hen 

självständigt kan 

tolka och utvär-

dera texter. 

M5 handleda 

den studerande 

att tolka texter 

kritiskt 

s24, s26, s27 Den studerande 

övar sig på att 

kritiskt tolka ta-

lade, skrivna och 

Förmåga att 

tolka texter  

 

Den studerande 

läser och förstår 

enkla texter med 

ett konkret språk 

Den studerande 

läser och förstår 

texter, även ab-

strakta sådana, 

Den studerande 

använder sin för-

måga att tolka 

Den studerande 

utvärderar tex-

ternas sätt att 

påverka.  
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multimediala 

texter både själv-

ständigt och i 

grupp. 

och i för den stu-

derande bekanta 

situationer.  

 

Den studerande 

ställer frågor och 

uttrycker åsikter 

utifrån texterna 

tillsammans med 

andra och själv-

ständigt. 

som är lämpliga 

för hens ålder.  

 

Den studerande 

drar slutsatser 

om texterna och 

framför motive-

rade åsikter om 

textens innehåll. 

texter som en re-

surs för lärandet.  

 

Den studerande 

utvärderar texter 

och drar slutsat-

ser om och stäl-

ler kritiska frågor 

utifrån texten.  

 

Den studerande 

förstår att andra 

texter inverkar 

på textens tolk-

ning.  

 

Den studerande 

iakttar sådana 

betydelser i tex-

terna som inte är 

direkt uttalade, 

såsom textens 

tankegång, atti-

tyder och syn-

punkter.  

 

Den studerande 

tolkar hur andra 

texter inverkar 

på textens bety-

delse. 

Att producera texter 

M6 handleda 

den studerande 

att stärka för-

mågan att pla-

nera, producera 

och bearbeta 

texter självstän-

digt och  

s22, s23, s26–s28 Den studerande 

planerar, produ-

cerar och bear-

betar texter.  

 

Den studerande 

använder berät-

tande, beskri-

vande och 

Förmåga att till-

lämpa kunskap 

om textgenrer i 

produktionen av 

texter  

 

Den studerande 

producerar tex-

ter som till sin 

struktur, sitt 

språk och sitt in-

nehåll är enkla 

och konkreta och 

som berör ett 

Den studerande 

planerar och pro-

ducerar med 

hjälp av modeller 

texter om olika 

ämnesområden, 

både självstän-

digt och tillsam-

mans med andra.  

Den studerande 

planerar, produ-

cerar och bear-

betar texter där 

hen använder 

särdragen för 

olika textgenrer  

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

Den studerande 

producerar själv-

ständigt texter 

där särdragen för 

olika textgenrer 

används på ett 

mångsidigt sätt.  
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tillsammans med 

andra samt att 

kunna använda 

olika textgenrer 

som källor och 

modeller för de 

egna texterna  

 

 

ställningsta-

gande texter 

som modeller 

och källor för de 

egna texterna.  

ämne som är be-

kant för hen. 

 

Den studerande 

tar emot respons 

på sina texter.  

 

Den studerande 

producerar tex-

ter där man kän-

ner igen textgen-

rerna men där 

textgenrernas ty-

piska särdrag an-

vänds bristfälligt.  

 

 

Den studerande 

använder också 

andra texter som 

källor för de 

egna texterna. 

M7 hjälpa den 

studerande att 

befästa kunskap-

erna om nor-

merna för stan-

dardskriftspråket  

 

s22–s24, s28 Den studerande 

följer normerna 

för standard-

skriftspråket i 

sina texter och 

använder de ord-

förråd och språk-

liga strukturer 

som är karakter-

istiska för olika 

textgenrer.  

 

Den studerande 

utvecklar 

Förmåga att be-

härska skriftsprå-

ket  

 

Den studerande 

producerar tex-

ter om ämnes-

områden som är 

bekanta för hen 

själv. Texten kan 

vara icke-kohe-

rent, något svår-

läst och skriven 

med ett väldigt 

begränsat ord-

förråd.  

 

Den studerande 

producerar tex-

ter som är förstå-

eliga trots språk-

liga brister. Ord-

förrådet kan fort-

farande vara be-

gränsat.  

 

Den studerande 

användning av 

skriftspråksnor-

mer är osäkert.   

Den studerande 

producerar kohe-

renta texter och 

använder ända-

målsenliga ord 

och strukturer i 

dem.  

 

Den studerande 

följer skrift-

språksnormerna 

tämligen väl.  

 

Den studerande 

producerar tex-

ter som inne-

hållsmässigt och 

språkligt är 

mångsidiga.  

 

Den studerande 

följer skrift-

språksnormerna 

väl. 
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smidighet och 

mångsidighet i 

sin textprodukt-

ion samt skriver 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg.  

Den studerande 

kan skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

Den studerande 

kan skriva fly-

tande för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg.  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 hjälpa den 

studerande att 

fördjupa sin 

språkmedveten-

het och att be-

fästa sin förmåga 

att ta till sig tex-

ter på olika sätt i 

olika situationer  

s22–s26 Den studerande 

blir intresserad 

av språkliga fe-

nomen.  

 

Den studerande 

känner igen 

språkliga struk-

turer och använ-

der formellt och 

informellt språk 

som en resurs för 

språkanvänd-

ningen samt an-

vänder språkliga 

stildrag och ny-

anser.  

 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet  

 

Den studerande 

observerar att 

språkbruket vari-

erar i olika situat-

ioner. 

 

Den studerande 

identifierar skill-

naderna mellan 

skrivet och talat 

språk. 

 

Den studerande 

uppfattar grän-

serna mellan sat-

ser och känner 

igen verbet i 

Den studerande 

reflekterar över 

textens språkliga 

och textuella 

drag och deras 

betydelser till-

sammans med 

andra.  

 

Den studerande 

känner igen for-

mellt och infor-

mellt språkbruk 

och skillnaderna 

mellan olika 

språkliga stilar.  

 

Den studerande 

uppfattar och 

skiljer mellan 

språkliga och 

textuella drag i 

texter och deras 

betydelser med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Den studerande 

förstår formellt 

och informellt 

språkbruk och ef-

fekterna av olika 

språkliga stilar.  

 

Den studerande 

drar slutsatser 

om texters 

språkliga och 

textuella särdrag.  

 

Den studerande 

utnyttjar formellt 

och informellt 

språk i sitt språk-

bruk.  

 

Den studerande 

förstår vilken in-

verkan språkliga 

val har för hur 

betydelsen byggs 

upp i en text.   
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Den studerande 

förstår betydel-

ser och följder av 

olika språkliga 

val. 

centrum av sat-

sen. 

Den studerande 

kan dela in sat-

sen i satskon-

struktionens 

olika delar. 

Den studerande 

förstår betydel-

ser och följder av 

olika språkliga 

val.  

 

M9 uppmuntra 

den studerande 

att vidga sin kul-

tursyn och besk-

riva kulturell 

mångfald samt 

att se kulturella 

likheter och kul-

turbundenheten 

i olika företeelser 

s29, s210 Den studerande 

läser och tolkar 

svenskspråkig lit-

teratur, i synner-

het modern fin-

landssvensk litte-

ratur.  

 

Den studerande 

bekantar sig med 

den finlands-

svenska litteratu-

rens viktigaste 

skeden och deras 

kopplingar till 

världslitteratu-

ren.  

 

Den studerande 

förstår hur litte-

raturgenren och 

Hur den kultu-

rella medveten-

heten utvecklats 

Den studerande 

läser korta och 

lättförståeliga 

svenskspråkiga 

skönlitterära tex-

ter.  

 

Den studerande 

skiljer mellan fik-

tiva texter och 

andra texter.  

 

Den studerande 

förstår att olika 

texter har skrivits 

vid olika tidpunk-

ter.  

 

Den studerande 

identifierar med 

hjälp av modeller 

Den studerande 

läser svensksprå-

kiga, även fin-

landssvenska, 

skönlitterära tex-

ter och diskute-

rar sina läsupple-

velser med de 

andra.   

 

Den studerande 

känner till några 

litteraturgenrer 

och kan identifi-

era till vilken 

genre en text 

hör.  

Den studerande 

läser och kan 

analysera en 

skönlitterär text.  

 

Den studerande 

kan nämna cen-

trala verk i den 

finlandssvenska 

litteraturen.  

 

Den studerande 

kan särskilja litte-

raturgenrernas 

särdrag i texter 

som hen läser.  

Den studerande 

läser mångsidig 

svenskspråkig lit-

teratur och ana-

lyserar och tolkar 

det hen läst ge-

nom att disku-

tera och skriva 

om sina upple-

velser.  

 

Den studerande 

känner till den 

finlandssvenska 

litteraturen och 

dess förhållande 

till världslittera-

turen.  
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andra texter på-

verkat ett verk.  

kopplingar mel-

lan texter. 

M10 handleda 

den studerande 

att lära känna 

den finländska, 

speciellt den fin-

landssvenska, 

kulturen och lit-

teraturen 

s28–s210 Den studerande 

förstår betydel-

sen av språklig 

och kulturell 

mångfald i skolan 

och i samhället.  

 

Den studerande 

ser skillnader och 

likheter mellan 

kulturer samt 

kulturbunden-

heter i och mel-

lan olika förete-

elser.  

Kännedom om 

litteratur och kul-

tur 

Den studerande 

känner till att det 

förekommer fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald i alla sam-

hällen.  

 

Den studerande 

kan identifiera 

och kan beskriva 

kulturella och 

kulturbundna fö-

reteelser i sin 

närmaste omgiv-

ning.  

Den studerande 

identifierar fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald på individ-

nivå och i den 

nära omgiv-

ningen.  

 

Den studerande 

breddar sina kul-

turella erfaren-

heter och kan 

berätta om dem.  

Den studerande 

redogör för vad 

flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald inne-

bär i samhället.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

sina kulturella er-

farenheter.  

 

Den studerande 

observerar att 

kulturen samt in-

dividers verk-

samhet och olika 

gruppbildningar 

påverkar 

varandra.  

Den studerande 

framför syn-

punkter på vad 

flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald bety-

der för hen själv 

och för sam-

hället.  

 

Den studerande 

deltar aktivt i att 

skapa gemen-

samma kulturella 

upplevelser.  

M11 hjälpa den 

studerande att 

etablera en posi-

tiv uppfattning 

s26, s28 Den studerande 

stärker en positiv 

uppfattning om 

sig själv och sitt 

Bild av sig själv 

som kommunika-

tör och förmåga 

att reflektera 

Den studerande 

gör iakttagelser 

om hur hen lär 

sig språk och sina 

Den studerande 

identifierar sina 

styrkor och 

Bilden av sig själv 

som kommunika-

tör används inte 

som underlag för 

Den studerande 

ställer upp utma-

nande mål för 

sitt eget lärande 
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om sitt sätt att 

kommunicera, 

läsa, producera 

texter och lära 

sig språk, hand-

leda den stu-

derande att 

iaktta och jäm-

föra olika inlär-

ningsstilar och     

-sätt och att lära 

sig av andra 

sätt att lära sig 

och använda 

språk.  

 

Den studerande 

jämför och an-

vänder olika sätt 

att lära sig både 

självständigt och 

i grupp. 

över sitt sätt att 

lära sig språk 

egna sätt att lära 

sig. 

utvecklingsområ-

den när det gäl-

ler hens sätt att 

lära sig och an-

vända språk samt 

ställer upp mål 

för sitt eget lä-

rande. 

bildandet av vits-

ord. 

 

Den studerande 

utvecklar sina 

färdigheter att 

lära sig språk och 

använder 

mångsidigt sin 

omgivning som 

en resurs för att 

lära sig språk.  

och främjar det 

gemensamma lä-

randet. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M12 handleda 

den studerande 

att förstå hur 

språk används 

inom olika veten-

skapsområden 

s21–s26 Den studerandes 

språkkunskap ut-

vecklas från ett 

vardagligt språk 

mot språket som 

används inom 

olika vetenskaps-

områden. 

Observation av 

språket inom 

olika vetenskaps-

områden 

Den studerande 

behandlar teman 

som berör olika 

vetenskapsområ-

den på ett var-

dagligt språk. 

Den studerande 

förstår med stöd 

av en stark kon-

text språk som är 

rätt så kognitivt 

krävande och 

lämpligt med 

hänsyn till den 

studerandes ål-

der. 

Den studerande 

förstår kognitivt 

krävande språk 

som är lämpligt 

med hänsyn till 

hens ålder, men 

behöver stöd 

från kontexten.  

Den studerande 

känner till meto-

der för använd-

ningen av ett ab-

strakt språk och 

använder dem 

för att tolka tex-

ter. 

M13 uppmuntra 

den studerande 

att utveckla sin 

s25 Den studerande 

använder ända-

målsenliga sätt 

Förmåga att söka 

information samt 

planera, 

Den studerande 

söker enstaka 

Den studerande 

söker informat-

ion från bekanta 

Den studerande 

kan söka inform-

ation på ett 

Den studerande 

söker och kombi-

nerar mångsidigt 
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förmåga att söka 

information samt 

att planera och 

utvärdera arbe-

tet självständigt 

och i grupp 

att söka inform-

ation och följer 

upphovsrättsliga 

normer.  

 

Den studerande 

planerar, struk-

turerar samt ut-

värderar sitt eget 

arbete självstän-

digt och i grupp. 

strukturera och 

utvärdera sitt ar-

bete 

information från 

givna källor.  

 

Den studerande 

följer upphovs-

rätten och för-

står betydelsen 

av personlig in-

tegritet på nätet.  

 

Den studerande 

planerar och ut-

värderar sitt eget 

arbete endast i li-

ten grad. 

källor eller källor 

som hen fått, 

men upprepar in-

formationen.  

 

Den studerande 

utvärderar sitt 

arbete. 

 

mångsidigt sätt i 

olika källor och 

kan planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt ar-

bete självstän-

digt och i grupp. 

information från 

olika källor samt 

jämför informat-

ionen och bedö-

mer dess tillför-

litlighet.  

 

Den studerande 

främjar målmed-

vetet gemen-

samt arbete.  

 

 

 

Det andra inhemska språket och främmande språk 
 

Finska som andra inhemska språk, B1-lärokurs 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge de studerande möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande 

respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man de studerande att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. De studerande ska 

uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och 
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kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen 

för B1-lärokursen i finska.  

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.  

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att studerande som har språkliga inlärningssvårigheter, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt 

utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.  

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i B1-finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-lärokursen i finska som fastställts i grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i 

finska. De studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 B1-läro-

kursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i 

finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M3–M7) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-lärokursen i finska har två kunskapsnivåer A1.3 

och A2.1 kombinerats till en mellannivå A1.3/A2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap 

och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för under-

visningen 

Kurser 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 

 

Färdigheter för språkstudier 
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M1 uppmuntra 

den studerande 

att ställa upp 

mål, att utnyttja 

olika sätt för att 

lära sig finska 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra samt 

handleda den 

studerande att 

delta på ett upp-

byggande sätt i 

kommunikation, 

där det viktigaste 

är att man når 

fram med sitt 

budskap  

 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att ställa 

upp mål för sina 

språkstudier och 

att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och i 

samarbete med 

andra.  

Den studerande 

lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Den studerande 

lär sig olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier och re-

flektera över sitt 

lärande samt 

förmåga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

Den studerande 

kan använda 

några för hen 

själv passande 

sätt att lära sig 

språk.  

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  

 

Den studerande 

kan använda de 

vanligaste och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk. 

  

Den studerande 

kan beskriva 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

 

Den studerande 

kan använda de 

mest centrala 

och för hen själv 

passande sätten 

att lära sig språk.  

 

Den studerande 

kan jämföra olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

Den studerande 

kan mångsidigt 

använda sig av 

varierande och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig finska.  

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

M2 handleda 

den studerande 

att se 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att hitta 

möjligheter att 

Förmåga att ut-

veckla sina 

färdigheter för 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på 

Den studerande 

kan beskriva 

möjligheter att 

Den studerande 

kan jämföra olika 

möjligheter att 

Den studerande 

kan reflektera 

över och jämföra 
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språkkunskapen i 

finska som en 

viktig del av 

språkkunskap 

erna och det 

kontinuerliga 

lärandet och 

uppmuntra hen 

att hitta och ut-

nyttja finsk-

språkiga 

lärmiljöer också 

efter avslutade 

studier 

använda sina 

kunskaper genom 

att modigt ut-

nyttja språket i 

olika situationer 

under och ut-

anför studierna  

 

kontinuerligt 

språklärande 

 

möjligheter att 

utveckla kunskap-

erna i finska.  

 

utveckla kun-

skaperna i finska 

även efter avslu-

tade studier.  

 

tillämpa och ut-

veckla kunskap-

erna i finska även 

efter avslutade 

studier.  

 

olika möjligheter 

att tillämpa och 

utveckla kun-

skaperna i finska 

även efter avslu-

tade studier.  

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1    

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1  

M3 erbjuda den 

studerande 

tillfällen att öva 

sig i muntlig och 

skriftlig kommu-

nikation med 

hjälp av olika 

medier  

 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att aktivt 

delta i olika kom-

munikationssitu-

ationer.  

 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Den studerande 

klarar sporadiskt 

av, med stöd av 

sin samtalspart-

ner, några ofta 

återkommande 

och rutinmässiga 

kommunikations-

situationer.  

Den studerande 

klarar sporadiskt 

av ofta återkom-

mande ru-

tinmässiga kom-

munikationssi tu-

ationer, men tar 

för det mesta 

ännu stöd av sin 

samtalspartner.  

Den studerande 

reder sig i många 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer men 

tar ibland stöd av 

sin samtalspart-

ner.  

 

Den studerande 

reder sig i många 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer.  

 

Den studerande 

kan utbyta tankar 

eller information 

i bekanta och 
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vardagliga situat-

ioner. 

M4 handleda 

den studerande i 

att använda sig 

av språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att 

använda olika 

språkliga kommu-

nikationsstrate-

gier.  

 

Förmåga att 

använda kom-

munikationsstra-

tegier 

Den studerande 

behöver mycket 

hjälpmedel (till 

exempel gester, 

teckningar, lexi-

kon, internet). 

  

Den studerande 

kan ibland gissa 

eller härleda en-

skilda ords bety-

delse utgående 

från kontexten, 

allmän kunskap 

eller sina andra 

språkkunskaper.  

 

Den studerande 

kan uttrycka om 

hen har förstått.  

 

Den studerande 

använder sig av 

det mest centrala 

ord- och ut-

trycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

 

Den studerande 

behöver mycket 

hjälpmedel.  

Den studerande 

kan be samtals-

partnern att upp-

repa eller tala 

långsammare.  

 

Den studerande 

deltar i kommu-

nikation men be-

höver fortfa-

rande ofta hjälp-

medel.  

 

Den studerande 

kan reagera med 

korta verbala ut-

tryck, små gester 

(t.ex. genom att 

nicka), ljud eller 

liknande minimal 

respons.  

 

Den studerande 

måste ofta be 

samtalspartnern 

att förtydliga el-

ler upprepa.  

Den studerande 

deltar i kommu-

nikation och 

behöver endast 

sporadiskt 

hjälpmedel.  

 

Den studerande 

kan reagera med 

korta verbala ut-

tryck.  

 

Den studerande 

måste relativt 

ofta be om 

förtydligande el-

ler upprepning 

och behöver 

mera sällan 

stödja sig på non-

verbala uttryck.  

 

Den studerande 

kan utnyttja sam-

talspartner ns 
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uttryck i sin egen 

kommunikation. 

M5 hjälpa den 

studerande att 

öka sin känne-

dom om uttryck 

som hör till artigt 

språkbruk  

 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig ett lämpligt 

och artigt 

språkbruk.  

 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk  

 

Den studerande 

kan använda 

några för språket 

eller kulturen ty-

piska artighets-

fraser (hälsa, 

säga adjö, tacka) i 

några mycket ru-

tinmässiga soci-

ala sammanhang.  

 

Den studerande 

kan använda 

några av de allra 

vanligaste artig-

hetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga so-

ciala samman-

hang.  

 

Den studerande 

kan använda 

vanliga uttryck 

som känneteck-

nar artigt 

språkbruk i 

många ru-

tinmässiga soci-

ala samman-

hang. 

Den studerande 

klarar av några 

korta sociala situ-

ationer och kan 

använda några 

artiga hälsnings- 

och tilltalsfraser 

samt framföra till 

exempel 

önskemål, invi-

tationer, förslag 

och ursäkter och 

besvara sådana. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M6 uppmuntra 

den studerande 

att med utgångs-

punkt i det egna 

lärandet tolka 

olika typer av 

muntliga och 

skriftliga texter 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att förstå 

muntliga och 

skriftliga texter.  

 

Förmåga att 

tolka texter  

 

Den studerande 

förstår en be-

gränsad mängd 

talade och 

skrivna ord och 

uttryck.  

Den studerande 

känner till 

Den studerande 

förstår skriven 

text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller 

inövade, bekanta 

ord och uttryck.  

Den studerande 

förstår med hjälp 

av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck.  

Den studerande 

förstår texter 

som innehåller 

enkla, bekanta 

ord och uttryck 

samt tydligt tal.  

Den studerande 

förstår det 
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av lämplig svårig-

hetsgrad  

 

teckensystemet 

eller ett mycket 

begränsat antal 

skrivtecken.  

 

Den studerande 

kan urskilja en-

skilda fakta i en 

text.  

 

Den studerande 

kan plocka ut en-

kel information 

hen behöver ur 

en kort text.  

 

centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en 

förutsägbar text 

som innehåller 

ett bekant 

ordförråd. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2  

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M7 erbjuda den 

studerande 

många möjlig-

heter att öva sig 

att tala och 

skriva om olika 

ämnen och i 

sammanhanget 

fästa 

uppmärksamhet 

vid uttal och vid 

strukturer som är 

relevanta för tex-

tens innehåll 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att ut-

trycka sig munt-

ligt och skriftligt 

genom att 

använda lämpligt 

ordförråd och 

centrala struk-

turer.  

Den studerande 

lär sig att uttala 

begripligt.  

 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

mycket begränsat 

i tal med hjälp av 

inövade ord och 

inlärda standard-

uttryck.  

Den studerande 

uttalar några 

inövade uttryck 

begripligt.  

Den studerande 

kan skriva några 

Den studerande 

kan med hjälp av 

ett begränsat ut-

trycksförråd 

berätta om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade 

ämnen.  

Den studerande 

uttalar de flesta 

Den studerande 

behärskar en be-

gränsad mängd 

korta, inövade 

uttryck, det mest 

centrala 

ordförrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer.  

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

ett begränsat ut-

trycksförråd 

Den studerande 

kan med enkla 

meningar och ett 

konkret 

ordförråd berätta 

om vardagliga 

och konkreta sa-

ker som är viktiga 

för hen.  

Den studerande 

behärskar ett 

centralt 



 

31 
 

enskilda ord och 

uttryck.  

 

inövade ut-

trycken begrip-

ligt.  

Den studerande 

behärskar ett 

mycket be-

gränsat 

ordförråd, några 

situationsbundna 

uttryck och en 

del av den ele-

mentära gram-

matiken. 

berätta om var-

dagliga och för 

hen viktiga saker 

samt skriva enkla 

meddelanden. 

 

Den studerande 

uttalar inövade 

uttryck begrip-

ligt. 

  

ordförråd och 

strukturer.  

Den studerande 

kan tillämpa 

några 

grundläggande 

uttalsregler.  

 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M8 uppmuntra 

den studerande 

att lägga märke 

till språkmiljön 

och likheter och 

olikheter i 

jämförelse med 

det andra nation-

alspråket  

 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att lägga 

märke till kultu-

rella skillnader 

mellan national-

språken.  

Den studerande 

lär känna 

språkmiljön.  

 

Förståelse för 

frågor som ank-

nyter till språkets 

och kulturens be-

tydelse  

 

Den studerande 

känner till att 

man talar finska 

och svenska i Fin-

land.  

Den studerande 

lägger märke till 

olika språkmiljöer 

i Finland.  

 

Den studerande 

kan berätta 

varför man talar 

finska och 

svenska i Finland.  

Den studerande 

är medveten om 

olika 

språkmiljöer och 

att de har 

Den studerande 

känner till olika 

språkmiljöer och 

kan beskriva 

särdrag i dessa.  

Den studerande 

förstår språkets 

betydelse för in-

dividen.  

 

Den studerande 

kan jämföra olika 

språkmiljöer och 

särdragen i 

dessa.  

Den studerande 

kan ta språkens 

betydelse i beak-

tande i olika 

språkmiljöer.  
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betydelse för in-

dividen. 

 

M9 handleda 

den studerande 

att lägga märke 

till regelbunden 

heter i finska 

språket och att 

använda sig av 

språkvetenskapli 

ga begrepp som 

stöd för sitt 

lärande 

finb1–finb8 Den studerande 

lär sig att ge akt 

på regelbunden-

hete r i finska 

språket och att 

göra jämförelser 

mellan finska och 

andra språk.  

Den studerande 

lär sig att 

använda språkve-

tenskapli ga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande. 

 

 

 

 

Språklig förmåga  Den 

studerande kan 

göra iakttagelser 

om några regel-

bundenheter i 

det finska 

språket.  

 

Den studerande 

kan dra några 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

det finska 

språket i 

jämförelse med 

andra språk.  

Den studerande 

kan ge exempel 

på några 

språkvetenskap-

lig a begrepp i 

finska och 

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

 

 

 

Den studerande 

kan dra slutsat-

ser om regelbun-

denheter i finska 

språket i jämfö-

relse med andra 

språk.  

 

Den studerande 

kan berätta om 

centrala språkve-

tenskaplig a be-

grepp i finska 

och använda 

dem för att ut-

veckla sina språk-

kunskaper. 

Den studerande 

kan dra slutsatser 

om regelbunden-

heter i finska 

språket, tillämpa 

dem samt jäm-

föra olika sätt att 

uttrycka samma 

saker i olika 

språk.  

Den studerande 

känner till och 

kan använda cen-

trala språkveten-

skap liga begrepp 

i finska för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 
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Främmande språk 
 

Engelska, A-lärokurs 

 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i A-lärokursen i engelska i i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna   

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge de studerande möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande 

respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man de studerande att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. De studerande ska 

uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamrat-

respons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-

lärokursen i engelska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.  

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att de studerande som har språkliga inlärningssvårigheter, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt 

utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i A-engelska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas 

ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i engelska som fastställts i grunderna för läroplanen 

för den grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen 

i engelska. Den studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 A-lärokursen 

i engelska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompen-

sera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av den studernades arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i engelska 

och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 
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I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M3-M7) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i engelska har två kunskapsnivåer B1.1 

och B1.2 kombinerats till en mellannivå B1.1/B1.2. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap 

och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen 

Kurser 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 

 

Färdigheter för språkstudier 

M1 uppmuntra 

den studerande 

till kontinuerligt 

språklärande, att 

ställa upp mål, 

att utnyttja olika 

sätt för att lära 

sig engelska och 

att utvärdera sitt 

lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda den 

studerande att 

delta på ett upp-

byggande sätt i 

kommunikation, 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att tillämpa 

sina språkkun-

skaper samt ut-

veckla sina färdig-

heter självstän-

digt även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

Den studerande 

lär sig att ställa 

upp mål för sina 

språkstudier och 

att reflektera 

över sin lärpro-

cess självständigt 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande samt 

förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier, reflek-

tera över läran-

det samt för-

måga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation. 

  

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på möjlig-

heter att utveckla 

sina kunskaper i 

engelska. 

 

Den studerande 

kan använda 

några för hen 

själv passande 

sätt att lära sig 

engelska. 

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på olika 

sätt att delta 

Den studerande 

kan beskriva 

olika möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i eng-

elska även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

Den studerande 

kan använda de 

vanligaste och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig engelska. 

 

Den studerande 

kan beskriva 

Den studerande 

kan jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i engelska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Den studerande 

kan använda de 

mest centrala 

och för hen själv 

passande sätten 

att lära sig eng-

elska. 

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

olika möjligheter 

att tillämpa och 

utveckla sina 

kunskaper i eng-

elska även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

Den studerande 

kan använda 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig engelska. 
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där det viktigaste 

är att man når 

fram med sitt 

budskap 

och i samarbete 

med andra.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända olika sätt 

för att lära sig 

språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Den studerande 

lär sig olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

uppbyggande i 

kommunikation. 

några sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Den studerande 

kan jämföra olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

  

M2 uppmuntra 

den studerande 

att hitta intres-

santa engelsk-

språkiga innehåll 

och samman-

hang som vidgar 

bilden av den 

globaliserade 

världen och 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att hitta 

engelskspråkiga 

innehåll och sam-

manhang som 

vidgar bilden av 

den globaliserade 

världen. 

 

Förmåga att med 

hjälp av engelska 

språket utveckla 

sina världsmed-

borgerliga färdig-

heter 

Den studerande 

kan ge exempel 

på några innehåll 

och sammanhang 

där engelska 

språket kan an-

vändas. 

Den studerande 

kan nämna eng-

elskspråkiga in-

nehåll och sam-

manhang, som 

främjar hens lä-

rande. 

Den studerande 

kan jämföra eng-

elskspråkiga in-

nehåll och sam-

manhang, som 

främjar hens lä-

rande. 

 

Den studerande 

kan reflektera 

över hur hen kan 

utnyttja engelsk-

språkiga innehåll 

och sammanhang 

för att främja det 

egna lärandet. 
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möjligheterna 

den erbjuder 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.3    

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2  

M3 uppmuntra 

den studerande 

att delta i olika, 

med tanke på 

hens livserfaren-

het lämpliga, 

kommunikations-

situationer som 

också kan handla 

om åsikter och 

ställningstagan-

den 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att aktivt 

delta i olika kom-

munikationssitu-

ationer. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Den studerande 

reder sig i många 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer men 

tar ibland stöd av 

sin samtalspart-

ner. 

Den studerande 

reder sig relativt 

bra i olika var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner och kan i 

allt högre grad ta 

initiativ i en kom-

munikationssitu-

ation 

Den studerande 

kan relativt obe-

hindrat kommu-

nicera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina 

åsikter i vardag-

liga kommunikat-

ionssituationer. 

Den studerande 

kan kommuni-

cera, delta i dis-

kussioner och ut-

trycka sina åsik-

ter också i vissa 

mer krävande si-

tuationer som till 

exempel då man 

diskuterar en ak-

tuell händelse. 

M4 Stödja den 

studerande att ta 

initiativ i kom-

munikationssitu-

ationer, i använ-

dandet av kom-

pensationsstrate-

gier och i bety-

delseförhand-

lingar 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att ta ini-

tiativ i kommuni-

kationssituat-

ioner.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända kommuni-

kationsstrategier. 

Förmåga att an-

vända kommuni-

kationsstrategier 

Den studerande 

deltar i kommuni-

kation men behö-

ver fortfarande 

ofta hjälpmedel. 

 

Den studerande 

kan reagera med 

korta verbala ut-

tryck, små gester 

(till exempel 

Den studerande 

deltar i allt högre 

grad i kommuni-

kation genom att 

vid behov an-

vända standard-

uttryck för att be 

om precisering av 

nyckelord. 

  

Den studerande 

kan i någon mån 

ta initiativ i olika 

skeden av en 

kommunikations-

situation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet.  

 

Den studerande 

kan ta initiativ i 

en kommunikat-

ionssituation där 

ett bekant ämne 

behandlas och 

kan försäkra sig 

om att samtals-

partnern har för-

stått budskapet 
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genom att nicka), 

ljud eller liknande 

minimal respons. 

 

Den studerande 

måste ofta be 

samtalspartnern 

att förtydliga el-

ler upprepa. 

Den studerande 

måste då och då 

be samtalspart-

nern upprepa el-

ler förtydliga. 

 

Den studerande 

använder till ex-

empel ett närlig-

gande eller all-

männare be-

grepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

Den studerande 

kan omskriva el-

ler byta ut obe-

kanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap och kan 

diskutera bety-

delsen av obe-

kanta uttryck. 

samt rätta till 

missförstånd. 

 

Den studerande 

kan omskriva el-

ler byta ut obe-

kanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap.  

 

Den studerande 

kan diskutera be-

tydelsen av obe-

kanta uttryck och 

också av relativt 

komplicerade ut-

tryck. 

M5 hjälpa den 

studerande att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikationen 

och stödja de 

studerandes för-

måga att delta på 

ett uppbyggande 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att känna 

igen kulturella 

drag i kommuni-

kation.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända språket i 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Den studerande 

kan använda van-

liga uttryck som 

kännetecknar ar-

tigt språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Den studerande 

kan använda 

språket på ett 

enkelt sätt för 

centrala ändamå-

len, till exempel 

för att utbyta in-

formation eller 

uttrycka sin åsikt 

eller ståndpunkt 

Den studerande 

visar att hen be-

härskar de viktig-

aste artighetsku-

tymerna. 

  

Den studerande 

kan i sin kommu-

nikation ta hän-

syn till några 

Den studerande 

visar att hen be-

härskar de viktig-

aste artighetsku-

tymerna och kan 

fästa vikt vid 

språkets formali-

tet.   
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sätt i kulturell 

växelverkan 

kulturell växel-

verkan. 

på ett lämpligt 

sätt.  

 

Den studerande 

kan diskutera ar-

tigt med hjälp av 

vanliga uttryck 

och grundläg-

gande kommuni-

kationsrutiner. 

viktiga kulturellt 

betingade 

aspekter. 

Den studerande 

kan i sin kommu-

nikation ta hän-

syn till de viktig-

aste kulturellt be-

tingade 

aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M6 erbjuda den 

studerande möj-

ligheter att 

lyssna till och 

läsa många olika 

för hen själv be-

tydelsefulla all-

männa och lätt-

fattliga texter 

från olika källor 

samt att tolka 

texterna med 

hjälp av olika 

strategier 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att tolka 

muntliga och 

skriftliga texter.  

 

Den studerande 

lär sig strategier 

för att förstå tex-

ter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Den studerande 

förstår med hjälp 

av kontexten skri-

ven text och lång-

samt tal som in-

nehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck.  

 

Den studerande 

kan plocka ut en-

kel information 

enligt behov ur 

en kort text. 

Den studerande 

kan i mycket 

stora drag följa 

med ett tydligt 

anförande, kän-

ner ofta igen äm-

net i en på-

gående diskuss-

ion och förstår 

det väsentliga i 

en allmänspråklig 

text eller lång-

samt tal som in-

nehåller bekanta 

ord. 

Den studerande 

förstår det vä-

sentliga och vissa 

detaljer i tydligt 

och relativt lång-

samt allmän-

språkligt tal eller 

i lättfattlig skri-

ven text.  

 

Den studerande 

förstår tal eller 

skriven text som 

bygger på ge-

mensam 

Den studerande 

förstår det vä-

sentliga och 

många detaljer i 

lite mer krävande 

allmänspråkligt 

och relativt lång-

samt tal eller i 

lättfattlig skriven 

text.  

 

Den studerande 

förstår tal eller 

skriven text som 

bygger på 
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Den studerande 

kan härleda bety-

delsen av obe-

kanta ord utgå-

ende från kon-

texten. 

erfarenhet eller 

allmän kunskap.  

 

Den studerande 

urskiljer även 

oförberedd det 

centrala innehål-

let, nyckelord 

och viktiga detal-

jer.   

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Den studerande 

urskiljer även 

utan förbere-

delse det cen-

trala innehållet, 

nyckelord och 

viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.2  

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M7 handleda 

den studerande 

att för olika än-

damål producera 

både muntliga 

och skriftliga tex-

ter med all-

männa eller för 

hen betydelse-

fulla teman och 

att samtidigt 

fästa vikt vid ett 

gott uttal och ett 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att ut-

trycka sig munt-

ligt och skriftligt 

genom att an-

vända det eng-

elska språkets 

centrala ordför-

råd och struk-

turer.  

 

Den studerande 

lär sig att uttala 

begripligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Den studerande 

behärskar en be-

gränsad mängd 

korta, inövade ut-

tryck, det mest 

centrala ordförrå-

det och grundläg-

gande satsstruk-

turer. 

  

Den studerande 

kan med hjälp av 

ett begränsat ut-

trycksförråd 

Den studerande 

kan räkna upp 

och beskriva (för 

sin ålder typiska) 

saker som ankny-

ter till vardagen 

med hjälp av van-

liga ord, några 

idiomatiska ut-

tryck samt grund-

läggande och 

ibland också lite 

svårare struk-

turer. 

Den studerande 

kan redogöra för 

det väsentliga 

och även för 

vissa detaljer an-

gående vardag-

liga ämnen, verk-

liga eller fiktiva, 

som intresserar 

honom eller 

henne.  

 

Den studerande 

använder sig av 

Den studerande 

kan redogöra för 

det väsentliga 

och många detal-

jer angående 

olika vardagliga 

ämnen, verkliga 

eller fiktiva, som 

intresserar hen. 

 

Den studerande 

använder sig av 

ett relativt om-

fattande 
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mångsidigt bruk 

av strukturer 

berätta om var-

dagliga och för 

hen viktiga saker 

samt skriva enkla 

meddelanden. 

 

Den studerande 

uttalar inövade 

uttryck begripligt. 

 

Den studerande 

kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsreg-

ler också i andra 

än inövade ut-

tryck. 

ett ganska om-

fattande ordför-

råd och olika 

strukturer samt 

en del allmänna 

fraser och idiom.  

 

Den studerande 

kan tillämpa flera 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck.    

ordförråd och 

olika strukturer 

samt allmänna 

fraser och idiom. 

 

Den studerande 

kan tillämpa flera 

grundläggande 

uttalsregler också 

på andra än inö-

vade uttryck. 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M8 motivera den 

studerande att 

värdesätta sin 

egen språkliga 

och kulturella 

bakgrund och 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland 

och i världen 

samt att bemöta 

människor för-

domsfritt 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig värdesätta 

sin egen språkliga 

och kulturella 

bakgrund och 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland 

och i världen 

samt att bemöta 

människor för-

domsfritt.  

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 
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M9 främja den 

studerandes för-

måga att reflek-

tera över förete-

elser och värde-

ringar som 

hänger samman 

med engelskans 

ställning och 

olika varianter 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär känna värde-

ringar som ank-

nyter till det eng-

elska språkets 

ställning och vari-

anter. 

 

Den studerande 

lär sig om länders 

kulturer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

 

Förmåga att för-

stå frågor som 

anknyter till 

språkets ställning 

och varianter  

 

Den studerande 

kan nämna några 

länder där eng-

elska talas.  

 

Den studerande 

kan berätta något 

om länders kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet.  

Den studerande 

kan berätta var 

engelska talas 

och att det talas 

på olika sätt.  

 

Den studerande 

kan beskriva län-

dernas kulturer 

och levnadssätt i 

språkområdet. 

Den studerande 

kan berätta om 

engelskans ställ-

ning som världs-

språk. 

 

Den studerande 

kan jämföra län-

dernas kulturer 

och levnadssätt i 

språkområdet.  

Den studerande 

kan reflektera 

över engelskans 

ställning som 

världsspråk samt 

därtill hörande 

företeelser.  

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

ländernas kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet.  

M10 handleda 

den studerande 

att lägga märke 

till regelbunden-

heter i engelska 

språket och sätt 

att i olika språk 

uttrycka samma 

saker samt att 

använda sig av 

ena1 – ena8 Den studerande 

lär sig att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

engelska språket 

och göra jämfö-

relser mellan 

engelska och 

andra språk. 

 

Den studerande 

lär sig att 

Språklig förmåga Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser om några 

regelbunden-

heter i engelska 

språket. 

 

 

Den studerande 

kan dra några 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

engelska språket.  

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på hur 

samma sak ut-

trycks i engelska 

Den studerande 

kan dra slutsat-

ser om engelska 

språkets regel-

bundenheter.   

 

Den studerande 

kan berätta hur 

samma sak ut-

trycks i engelska 

och i något annat 

språk. 

Den studerande 

kan dra slutsatser 

om engelska 

språkets regel-

bundenheter och 

tillämpa dem.  

 

Den studerande 

kan jämföra hur 

samma sak ut-

trycks i engelska 
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språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för lärandet 

använda språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande. 

och i något annat 

språk.   

 

Den studerande 

kan ge exempel 

på några språk-

vetenskapliga be-

grepp i det eng-

elska språket och 

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.   

Den studerande 

kan berätta om 

det engelska 

språkets centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp och 

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

och i något annat 

språk.  

 

Den studerande 

känner till och 

kan använda det 

engelska språkets 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp för att ut-

veckla sina språk-

kunskaper. 

 

Annat främmande språk, A-lärokurs 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i A-lärokursen i annat främmande språk i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge de studerande möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande 

respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man de studerande att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. De studerande ska 

uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamrat-

respons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-

lärokursen i annat främmande språk. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling 

som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.  

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att de studerande som har språkliga inlärningssvårigheter, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt 

utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   



 

43 
 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i A-lärokursen i annat främmande språk då studierna avslutas. Då 

slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk som 

fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen 

och kunskapskraven för A-lärokursen i annat främmande språk. Den studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 

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 A-lärokursen i annat främmande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den 

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

studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M3–M6) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i annat främmande språk har två kun-

skapsnivåer A2.2 och B1.1 kombinerats till en mellannivå A2.2/B1.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan 

för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 

 

Färdigheter för språkstudier 

M1 uppmuntra 

den studerande 

till kontinuerligt 

språklärande, att 

ställa upp mål, 

att utnyttja 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att till-

lämpa sina språk-

kunskaper samt 

utveckla sina fär-

digheter 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande samt att 

ställa upp mål, 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på möjlig-

heter att ut-

veckla sina 

Den studerande 

kan beskriva möj-

ligheter att ut-

veckla sina kun-

skaper i 

Den studerande 

kan jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

olika möjligheter 

att tillämpa och 

utveckla sina 
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mångsidiga sätt 

för att lära sig 

språk och att ut-

värdera sitt lä-

rande självstän-

digt och i samar-

bete med andra 

samt handleda 

den studerande 

att delta i positiv 

kommunikation, 

där det viktigaste 

är att man når 

fram med sitt 

budskap 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Den studerande 

lär sig att ställa 

upp mål för sina 

språkstudier och 

att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända olika sätt 

för att lära sig 

språk och att 

hitta de mest   ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Den studerande 

lär sig olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

utnyttja studie-

strategier, reflek-

tera över läran-

det och förmåga 

att bilda sig en 

uppfattning om 

olika sätt att 

delta i kommuni-

kation 

 

kunskaper i mål-

språket. 

 

Den studerande 

kan använda 

några för hen 

själv passande 

sätt att lära sig 

språk. 

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

målspråket även 

efter avslutad 

skolgång. 

 

Den studerande 

kan använda de 

vanligaste och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk. 

 

Den studerande 

kan beskriva 

några sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

målspråket även 

efter avslutad 

skolgång. 

 

Den studerande 

kan använda de 

mest centrala 

och för hen själv 

passande sätten 

att lära sig mål-

språket. 

 

Den studerande 

kan jämföra olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

kunskaper i mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång. 

 

Den studerande 

kan använda 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig målsprå-

ket.  

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 
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M2 uppmuntra 

den studerande 

att på målsprå-

ket hitta intres-

santa innehåll 

och samman-

hang som vidgar 

den studerandes 

världsbild och 

möjligheterna att 

ta del av den 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att hitta 

målspråkliga in-

nehåll och sam-

manhang som 

vidgar den stu-

derandes världs-

bild. 

 

Förmåga att med 

hjälp av målsprå-

ket utveckla sina 

världsmedbor-

gerliga färdig-

heter 

Den studerande 

kan ge exempel 

på några innehåll 

och sammanhang 

där målspråket 

kan användas. 

Den studerande 

kan nämna mål-

språkliga innehåll 

och samman-

hang, som främ-

jar hens lärande. 

Den studerande 

kan jämföra mål-

språkliga innehåll 

och samman-

hang som främ-

jar hens lärande. 

Den studerande 

kan reflektera 

över hur hen kan 

utnyttja mål-

språkliga innehåll 

och sammanhang 

för att främja det 

egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2   

Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1  

M3 uppmuntra 

den studerande 

att öva sig att 

delta i många 

olika slag av var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner samt ta ini-

tiativ i dem 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att ta ini-

tiativ i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Den studerande 

klarar sporadiskt 

av ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner, men tar 

för det mesta 

ännu stöd av sin 

samtalspartner. 

Den studerande 

kan utbyta tankar 

eller information 

i bekanta och 

vardagliga situat-

ioner och stund-

tals hålla igång 

en konversation. 

Den studerande 

reder sig ganska 

bra i olika var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

 

Den studerande 

kan i allt högre 

grad ta initiativ i 

en kommunikat-

ionssituation. 

Den studerande 

reder sig relativt 

obehindrat i 

många vardagliga 

kommunikations-

situationer.  

 

Den studerande 

kan ta initiativ i 

många olika 

kommunikations-

situationer. 
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M4 handleda 

den studerande 

att vara aktiv i 

kommunikations-

situationer och 

att fördjupa sin 

förmåga att på 

målspråket an-

vända olika kom-

munikationsfor-

mer, stående ut-

tryck, omskriv-

ningar, utfyllna-

der och andra 

kompensations-

strategier 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att vara ak-

tiv i kommunikat-

ionssituationer. 

 

Den studerande 

lär sig att ut-

nyttja kommuni-

kationsstrategier. 

Förmåga att an-

vända kommuni-

kationsstrategier 

Den studerande 

använder sig av 

det mest centrala 

ord- och ut-

trycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

 

Den studerande 

behöver mycket 

hjälpmedel. 

Den studerande 

kan be samtals-

partnern att upp-

repa eller tala 

långsammare. 

Den studerande 

deltar i allt högre 

grad i kommuni-

kation och an-

vänder mer säl-

lan nonverbala 

uttryck. 

  

Den studerande 

måste relativt 

ofta be samtals-

partnern upp-

repa eller förtyd-

liga och kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation.  

Den studerande 

deltar i allt högre 

grad i kommuni-

kation.  

 

Den studerande 

använder vid be-

hov standardut-

tryck för att be 

om precisering 

av nyckelord.  

 

Den studerande 

måste då och då 

be samtalspart-

nern upprepa el-

ler förtydliga.  

 

Den studerande 

använder t.ex. 

ett närliggande 

eller allmännare 

begrepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

Den studerande 

deltar i allt högre 

grad i kommuni-

kation, kan be 

om precisering av 

nyckelord och 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet. 

 

Den studerande 

kan sporadiskt 

omskriva eller 

byta ut obekanta 

ord eller omfor-

mulera sitt bud-

skap. 
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M5 handleda 

den studerande 

att i kommuni-

kationssituat-

ioner som hand-

lar om åsikter 

och ställningsta-

ganden fästa 

uppmärksamhet 

vid kulturellt 

lämpligt språk-

bruk 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att an-

vända målsprå-

ket på ett kultu-

rellt lämpligt sätt 

i kommunikation. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Den studerande 

kan använda 

några av de allra 

vanligaste artig-

hetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga so-

ciala samman-

hang. 

Den studerande 

klarar av korta 

sociala situat-

ioner och 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 

sådana. 

Den studerande 

kan använda 

språket på ett 

enkelt sätt för 

centrala ända-

mål, till exempel 

för att utbyta in-

formation eller 

uttrycka sin åsikt 

eller ståndpunkt 

på ett sakligt 

sätt.  

 

Den studerande 

kan diskutera ar-

tigt med hjälp av 

vanliga uttryck 

och grundläg-

gande kommuni-

kationsrutiner. 

Den studerande 

kan använda 

språket för olika 

ändamål.   

 

Den studerande 

kan diskutera ar-

tigt med hjälp av 

vanliga uttryck 

och grundläg-

gande kommuni-

kationsrutiner. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.2  

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M6 erbjuda den 

studerande möj-

ligheter att tolka 

olika slags texter 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att tolka 

muntliga och 

skriftliga texter.  

Förmåga att 

tolka texter 

Den studerande 

förstår skriven 

text bestående 

av några ord och 

Den studerande 

förstår texter 

som innehåller 

enkla, bekanta 

Den studerande 

kan i mycket 

stora drag följa 

med ett tydligt 

Den studerande 

kan följa med hu-

vudtanken i ett 

tydligt 
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för informations-

sökning, även 

tydliga faktatex-

ter och upp-

muntra hen att i 

tolkandet an-

vända sig av slut-

ledningsförmåga 

och förståelse av 

texternas cen-

trala innehåll 

 

Den studerande 

lär sig strategier 

för att förstå tex-

ter. 

långsamt tal som 

innehåller inö-

vade, bekanta 

ord och uttryck. 

 

Den studerande 

kan urskilja en-

skilda fakta i en 

text. 

ord och uttryck 

samt tydligt tal. 

 

Den studerande 

förstår det cen-

trala innehållet i 

korta, enkla bud-

skap som intres-

serar hen och 

grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som innehål-

ler ett bekant 

ordförråd. 

 

Den studerande 

klarar mycket en-

kel slutledning 

med hjälp av 

kontexten. 

anförande, kän-

ner ofta igen äm-

net i en på-

gående diskuss-

ion och förstår 

det väsentliga i 

en allmänspråklig 

text eller lång-

samt tal som in-

nehåller bekanta 

ord.  

 

Den studerande 

kan härleda obe-

kanta ords bety-

delse utgående 

från kontexten. 

anförande, kän-

ner ofta igen äm-

net i en på-

gående diskuss-

ion och förstår 

det väsentliga i 

en allmänspråklig 

text eller lång-

samt tal som in-

nehåller bekanta 

ord. 

 

Den studerande 

kan härleda bety-

delsen av obe-

kanta ord utgå-

ende från kon-

texten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

M7 erbjuda den 

studerande möj-

ligheter att pro-

ducera tal och 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att ut-

trycka sig på olika 

sätt muntligt och 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

mycket begrän-

sat i tal med 

Den studerande 

behärskar en be-

gränsad mängd 

korta, inövade 

Den studerande 

kan med enkla 

meningar och ett 

konkret 

Den studerande 

kan räkna upp 

och beskriva (för 

sin ålder typiska) 
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skrift som berör 

en växande 

mängd temaom-

råden och med 

beaktande av 

centrala struk-

turer och grund-

regler för uttal 

skriftligt genom 

att använda mål-

språkets centrala 

ordförråd och 

centrala struk-

turer. 

 

Den studerande 

lär sig att uttala 

begripligt. 

hjälp av inövade 

ord och inlärda 

standarduttryck. 

 

Den studerande 

uttalar några inö-

vade uttryck be-

gripligt och kan 

skriva några en-

skilda ord och ut-

tryck. 

uttryck, det mest 

centrala ordför-

rådet och grund-

läggande sats-

strukturer. 

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

ett begränsat ut-

trycksförråd be-

rätta om vardag-

liga och för hen 

viktiga saker 

samt skriva enkla 

meddelanden 

och uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen.  

 

Den studerande 

behärskar ett lätt 

förutsägbart ord-

förråd och 

många centrala 

strukturer.  

 

Den studerande 

kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsreg-

ler också i andra 

än inövade ut-

tryck. 

saker som ankny-

ter till vardagen 

med hjälp av van-

liga ord, några 

idiomatiska ut-

tryck samt grund-

läggande och 

ibland också lite 

svårare struk-

turer. 

 

Den studerande 

kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsreg-

ler också i andra 

än inövade ut-

tryck. 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M8 motivera den 

studerande att 

värdesätta sin 

egen språkliga 

och kulturella 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att värde-

sätta sin egen 

språkliga och kul-

turella bakgrund 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att 
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bakgrund och 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland 

och i världen 

samt att bemöta 

människor för-

domsfritt 

och den språkliga 

och kulturella 

mångfalden i Fin-

land och i världen 

samt att bemöta 

människor för-

domsfritt 

reflektera över 

sina erfarenheter 

som en del av 

självvärderingen. 

M9 främja den 

studerandes för-

måga att reflek-

tera över förete-

elser och värde-

ringar som anky-

ter till målsprå-

kets ställning och 

varianter 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär känna värde-

ringar som ank-

nyter till målsprå-

kets ställning och 

varianter.  

 

Den studerande 

lär sig om länder-

nas kulturer och 

levnadssätt inom 

språkområdet. 

Förmåga att för-

stå frågor som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

och varianter 

Den studerande 

kan nämna några 

länder där mål-

språket talas. 

 

Den studerande 

kan berätta nå-

got om ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

Den studerande 

kan berätta var 

målspråket talas 

och att det talas 

på olika sätt. 

 

Den studerande 

kan beskriva län-

dernas kulturer 

och levnadssätt i 

språkområdet. 

Den studerande 

kan berätta om 

målspråkets ställ-

ning i världen.   

 

Den studerande 

kan jämföra län-

dernas kulturer 

och levnadssätt i 

språkområdet 

Den studerande 

kan reflektera 

över företeelser 

som anknyter till 

målspråkets ställ-

ning i världen.  

 

Den studerande 

kan jämföra och 

reflektera över 

ländernas kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet.  

M10 handleda 

den studerande 

att lägga märke 

till 

(x)a1–(x)a8 Den studerande 

lär sig att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

Språklig förmåga Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser om några 

Den studerande 

kan dra några 

slutsatser om 

Den studerande 

kan dra slutsat-

ser om 

Den studerande 

kan dra slutsatser 

om målspråkets 
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regelbunden-

heter i målsprå-

ket och sätt att i 

olika språk ut-

trycka samma sa-

ker samt att an-

vända sig av 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för lärandet 

målspråket och 

göra jämförelser 

mellan målsprå-

ket och andra 

språk.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända språkve-

tenskapliga be-

grepp i målsprå-

ket som stöd för 

sitt lärande. 

regelbunden-

heter i målsprå-

ket. 

regelbunden-

heter i målsprå-

ket. 

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på hur 

samma sak ut-

trycks i målsprå-

ket och i något 

annat språk. 

 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på språk-

vetenskapliga be-

grepp och an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.  

målspråkets re-

gelbundenheter.  

 

Den studerande 

kan berätta hur 

samma sak ut-

trycks i målsprå-

ket och i något 

annat språk.  

 

Den studerande 

kan berätta om 

målspråkets cen-

trala språkveten-

skapliga begrepp 

och använda 

dem för att ut-

veckla sina språk-

kunskaper. 

regelbunden-

heter och till-

lämpa dem. 

  

Den studerande 

kan jämföra hur 

samma sak ut-

trycks i målsprå-

ket och i något 

annat språk.  

 

Den studerande 

känner till språk-

vetenskapliga be-

grepp i målsprå-

ket och kan an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

 

Matematik 

 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i matematik i i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Med mångsidig bedömning och uppmuntrande respons stöder man utvecklingen av det matematiska tänkandet och självförtroendet samtidigt som 
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studiemotivationen stärks. Responsen stöder den studerandes positiva självbild i matematiklärandet. De studerande ska regelbundet informeras om sina fram-

steg och prestationer i relation till de uppställda målen i matematik. Bedömningen vägleder varje den studerande att utveckla sina kunskaper och sin förståelse 

i matematik. Dessutom utvecklas färdigheterna att arbeta långsiktigt.  Responsen ska hjälpa de studerande att iaktta vilka kunskaper och färdigheter som borde 

utvecklas och hur.  

 

De studerande ska ha en aktiv roll i bedömningen. Genom självvärdering lär de sig att ställa upp mål för sitt lärande och iaktta sina framsteg i relation till målen. 

De studerande ska också handledas att fästa vikt vid sina arbetssätt och sina attityder till matematikstudierna. 

 

De studerande ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Föremål för bedömning är den studerandes matematiska kunskaper och färdigheter och 

hur de tillämpas. I bedömningen fästs även vikt vid prestationssättet, hur de studerande motiverar sina lösningar, hur lösningarna är strukturerade och hur 

korrekta de är. I bedömningen beaktas därtill de studerandes förmåga att använda hjälpmedel, inklusive digitala verktyg.  

 

Vid grupparbete bedöms såväl gruppens som den enskilda gruppmedlemmens arbetsinsats och resultat. I bedömningen ska man fästa uppmärksamhet på 

produktens matematiska innehåll och på framställningssättet. Syftet med responsen är att de studerande lär sig förstå betydelsen av varje gruppmedlems 

arbete och utveckling. De studerande handleds att själva utvärdera arbetet och resultatet. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i matematik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas 

ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i matematik som fastställts i grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för matematik. Den studerande 

har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskaps-

kraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i matematik och i 

relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd 

eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i matematik och i slutvitsordet som ska bildas 

utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser Mål för lärandet 

som härletts ur 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7  

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 
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målen för under-

visningen 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1 stärka den 

studerandes mo-

tivation, positiva 

självbild och 

självförtroende 

som studerande i 

matematik 

ma1–ma8 Den studerande 

lär sig att identi-

fiera de saker 

och studiemeto-

der som motive-

rar hen.  

 

Den studerande 

strävar efter att 

förstärka sin po-

sitiva självbild 

och sitt självför-

troende som stu-

derande i mate-

matik. 

 

 

Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M2 uppmuntra 

den studerande 

att ta ansvar för 

sitt matematiklä-

rande både i 

självständigt 

ma1–ma8 Den studerande 

påbörjar arbetet, 

håller i gång det 

och bedömer när 

arbetet blivit 

slutfört.  

 

Förmåga att ta 

ansvar för sitt lä-

rande 

Den studerande 

förmår påbörja 

arbetet under 

handledning och 

hålla i gång det 

under handled-

ning. 

Den studerande 

arbetar delvis 

självständigt och 

slutför arbetet 

under handled-

ning.  

 

Den studerande 

tar ansvar för sitt 

lärande och del-

tar på ett kon-

struktivt sätt i 

gruppens arbete. 

Den studerande 

tar ansvar för 

gruppens arbete 

och strävar efter 

att förbättra hela 

gruppens kun-

skaper. 
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arbete och i 

grupparbete 

Den studerande 

deltar på eget 

initiativ i grup-

pens arbete. 

Den studerande 

deltar i varie-

rande grad i 

gruppens arbete. 

Arbetsfärdigheter 

M3 handleda 

den studerande 

att upptäcka och 

förstå samband 

mellan det som 

hen lär sig 

ma1–ma8 Den studerande 

observerar och 

förstår samband 

mellan det som 

hen lär sig.  

 

Den studerande 

kan beskriva, för-

klara och till-

lämpa det som 

hen förstår. 

Förmåga att 

kombinera det 

man lär sig 

Den studerande 

observerar under 

handledning 

samband mellan 

olika saker hen 

lärt sig. 

Den studerande 

observerar och 

beskriver sam-

band mellan det 

som hen lär sig. 

Den studerande 

observerar, för-

klarar och moti-

verar samband 

mellan det hen 

lär sig. 

Den studerande 

kombinerar de 

saker hen lärt sig 

och beskriver 

vad sambanden 

mellan dem be-

ror på. 

M4 lära den stu-

derande att ut-

trycka sig mate-

matiskt exakt 

både muntligt 

och i skrift 

ma1–ma8 Den studerande 

uttrycker sitt 

matematiska 

tänkande på ett 

exakt sätt genom 

att använda olika 

uttrycksmedel. 

Förmåga att ut-

trycka sig 

Den studerande 

uttrycker under 

handledning sitt 

matematiska tän-

kande på något 

sätt. 

Den studerande 

uttrycker sitt 

matematiska 

tänkande an-

tingen muntligt 

eller skriftligt. 

Den studerande 

uttrycker sitt ma-

tematiska tän-

kande både 

muntligt och i 

skrift. 

Den studerande 

uttrycker och 

motiverar sitt 

matematiska 

tänkande. 

M5 stödja den 

studerande då 

ma1–ma8 Den studerande 

strukturerar 

Förmåga att pro-

ducera 

Den studerande 

strukturerar 

Den studerande 

kan ta fram den 

 Den studerande 

strukturerar och 

Den studerande 

undersöker om 
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hen löser uppgif-

ter som kräver 

logiskt och krea-

tivt tänkande och 

utvecklar de fär-

digheter som be-

hövs för detta 

 

problem, identi-

fierar matema-

tisk information i 

problemen och 

löser dem samt 

utvärderar och 

utvecklar sin lös-

ning och grans-

kar resultatets 

rimlighet. 

matematiska lös-

ningar samt att 

utvärdera och ut-

veckla dem. 

problem under 

handledning och 

löser delar av 

problem samt re-

dogör för den 

producerade lös-

ningen under 

handledning. 

matematiska in-

formationen ur 

ett givet problem 

och löser pro-

blem under 

handledning.  

 

Den studerande 

reflekterar över 

resultatets rim-

lighet och utvär-

derar sin lösning 

under handled-

ning. 

löser problem 

som kräver lo-

giskt och kreativt 

tänkande samt 

granskar kritiskt 

sin matematiska 

lösning och resul-

tatets rimlighet. 

det finns andra 

lösningsalterna-

tiv. 

M6 handleda 

den studerande 

att utvärdera och 

utveckla sina ma-

tematiska lös-

ningar och att 

kritiskt granska 

resultatets rim-

lighet 

M7 uppmuntra 

den studerande 

att tillämpa ma-

tematik också i 

övriga läroäm-

nen och det om-

givande sam-

hället 

ma1–ma8 Den studerande 

identifierar och 

använder mate-

matik i olika om-

givningar och i 

andra läroämnen 

samt uttrycker 

problem med 

Förmåga att till-

lämpa matema-

tik 

Den studerande 

inser matemati-

kens använd-

ningsmöjligheter 

i sin närhet och 

känner till nöd-

vändigheten att 

uttrycka problem 

matematiskt. 

Den studerande 

tillämpar mate-

matik genom att 

uttrycka problem 

på matematikens 

språk med hjälp 

av givna exem-

pel. 

Den studerande 

tillämpar mate-

matik i olika mil-

jöer genom att 

uttrycka problem 

i den verkliga 

världen på mate-

matikens språk. 

Den studerande 

ger exempel på 

hur matematiken 

tillämpas i sam-

hället.  

 

Den studerande 

utnyttjar sina 

matematiska 
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matematikens 

språk. 

färdigheter i olika 

situationer. 

M8 handleda 

den studerande 

att utveckla för-

måga att hantera 

och analysera in-

formation samt 

vägleda den stu-

derande att 

granska inform-

ation kritiskt 

ma1–ma8 Den studerande 

hämtar och ana-

lyserar informat-

ion och reflekte-

rar över dess san-

ningsenlighet och 

betydelse. 

Förmåga att ana-

lysera och 

granska inform-

ation kritiskt 

Den studerande 

kan under hand-

ledning jämföra 

information på 

matematisk 

grund. 

Den studerande 

behandlar och 

presenterar in-

formation enligt 

ett givet exem-

pel. 

Den studerande 

behandlar och 

presenterar in-

formation samt 

reflekterar över 

dess tillförlitlig-

het. 

Den studerande 

tolkar informat-

ion och bedömer 

informationens 

tillförlitlighet. 

M9 vägleda den 

studerande att 

använda digitala 

verktyg i mate-

matikstudierna 

och för att lösa 

matematiska 

problem 

ma1–ma8 Den studerande 

tillämpar ända-

målsenliga digi-

tala verktyg i stu-

dierna i matema-

tik och då hen lö-

ser problem. 

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Den studerande 

bekantar sig med 

en programvara 

som stöder läran-

det i matematik 

och använder 

den under hand-

ledning. 

Den studerande 

använder lämplig 

programvara för 

att producera 

egna arbeten och 

för studier i ma-

tematik. 

Den studerande 

använder digitala 

verktyg för att 

granska och lösa 

matematiska 

problem. 

Den studerande 

tillämpar och för-

enar digitala 

verktyg i under-

sökande arbete. 

Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

M10 stärka den 

studerandes slut-

lednings- och 

ma1–ma8 Den studerande 

drar slutsatser 

och gör beräk-

ningar som stöd 

Slutledningsför-

måga och räkne-

färdighet 

Den studerande 

gör korta beräk-

ningar med hjälp 

av huvudräkning 

Den studerande 

gör beräkningar 

med hjälp av hu-

vudräkning och 

Den studerande 

använder aktivt 

sin slutlednings- 

Den studerande 

utför beräkningar 

i flera steg med 

hjälp av 
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huvudräknings-

förmåga samt 

uppmuntra den 

studerande att 

använda sin räk-

nefärdighet i 

olika samman-

hang 

för vardagliga 

aktiviteter. Hen 

blir modigare på 

att använda sin 

huvudräknings-

förmåga. 

och finner mate-

matiska regel-

bundenheter un-

der handledning. 

finner matema-

tiska regelbun-

denheter. 

och huvudräk-

ningsförmåga. 

huvudräkning 

och tillämpar sin 

slutledningsför-

måga i olika situ-

ationer. 

M11 handleda 

den studerande 

att utveckla sin 

förmåga att ut-

föra grundläg-

gande räkneop-

erationer med 

rationella tal 

ma1, ma2 Den studerande 

utför grundläg-

gande räkneop-

erationer med 

rationella tal. 

Grundläggande 

räkneoperat-

ioner med rat-

ionella tal 

Den studerande 

beräknar addit-

ioner och subtr-

aktioner av posi-

tiva bråk som har 

samma nämnare. 

Den studerande 

beräknar addit-

ioner och subtr-

aktioner av posi-

tiva bråk.  

 

Den studerande 

multiplicerar och 

dividerar ett bråk 

med ett heltal. 

Den studerande 

kan obehindrat 

utföra grundläg-

gande räkneop-

erationer med 

rationella tal. 

Den studerande 

använder grund-

läggande räkne-

operationer med 

rationella tal i 

problemlösning.   

M12 stödja den 

studerande att 

utvidga förståel-

sen av talbegrep-

pet till reella tal 

ma1, ma2 Den studerande 

förstår algebra-

iska egenskaper 

samt ordnings- 

och noggrann-

hetsegenskaper 

hos reella tal 

samt bekantar 

Talbegreppet Den studerande 

placerar ut ett gi-

vet decimaltal på 

tallinjen. 

Den studerande 

känner till be-

greppet primtal.  

 

Den studerande 

avrundar ett tal 

till en given nog-

grannhet. 

Den studerande 

känner till skill-

naden mellan 

rationella och ir-

rationella tal.  

 

Den studerande 

avrundar ett tal 

Den studerande 

förstår skillnaden 

mellan exakt 

värde och närme-

värde samt be-

stämmer talens 

inbördes stor-

leksordning. 
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sig med talet pi 

och kvadratro-

ten. 

med korrekt nog-

grannhet. 

M13 stödja den 

studerande att 

utveckla sin för-

ståelse av pro-

centräkning 

ma6 Den studerande 

förstår begrep-

pen procent och 

procentenhet 

och berättar om 

hur de används i 

olika situationer.  

 

Den studerande 

beräknar pro-

centuell andel, 

den mängd som 

ett procenttal 

anger samt för-

ändrings- och 

jämförelsepro-

cent 

Begreppet pro-

cent och pro-

centräkning 

Den studerande 

förklarar, slutle-

der eller beräk-

nar procentuell 

andel. 

Den studerande 

beräknar mäng-

den av den hel-

het som ett pro-

centtal anger 

samt beräknar 

förändringens 

storlek och för-

ändringen i pro-

cent. 

Den studerande 

kan använda pro-

centräkningens 

olika metoder.  

 

Den studerande 

förstår skillnaden 

mellan procent 

och procenten-

het. 

Den studerande 

gör relativa jäm-

förelser och an-

vänder pro-

centräkning i 

olika situationer. 

M14 handleda 

den studerande 

att förstå be-

greppet obekant 

och utveckla 

ma3, ma4 Den studerande 

förstår begrep-

pen obekant och 

uttryck samt lö-

ser förstagrads-

ekvationer och 

Begreppet obe-

kant och färdig-

heter i ekvations-

lösning 

Den studerande 

förenar likfor-

miga termer.  

 

Den studerande 

löser 

Den studerande 

förenklar uttryck.  

 

Den studerande 

förstår att en lik-

het bevaras och 

Den studerande 

förstår betydel-

sen av begreppet 

likhet och löser 

en ofullständig 

Den studerande 

använder obe-

hindrat en obe-

kant som   varia-

bel och kan ut-

nyttja sina 
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förmågan att 

lösa ekvationer 

ofullständiga an-

dragradsekvat-

ioner genom slut-

ledning och sym-

boliskt.  

 

Den studerande 

använder ana-

logi. 

förstagradsekvat-

ioner under 

handledning.  

 

Den studerande 

känner igen di-

rekt proport-

ionalitet.   

löser en första-

gradsekvation 

symboliskt och 

en ofullständig 

andragradsekvat-

ion under hand-

ledning.  

 

Den studerande 

kan formulera en 

analogi. 

andragradsekvat-

ion symboliskt.  

Den studerande 

kan lösa en ana-

logi. 

ekvationslös-

ningsfärdigheter i 

problemlösning. 

 

M15 handleda 

den studerande 

att förstå varia-

belbegreppet 

och introducera 

funktionsbegrep-

pet. Handleda 

den studerande 

att öva sig att 

tolka och produ-

cera funktions-

grafer 

ma3, ma4, ma7 Den studerande 

utvidgar sin för-

ståelse av variab-

ler till att omfatta 

ekvationer med 

två  variabler och 

ritar grafer till 

funktioner av 

första och andra 

graden.  

 

Den studerande 

drar slutsatser 

om sambandet 

mellan en 

Begreppen varia-

bel och funktion, 

förmåga att tolka 

och producera 

grafer 

Den studerande 

beräknar värdet 

av ett uttryck 

och ritar ut 

punkten (x, y) i 

ett koordinatsy-

stem. 

 

Den studerande 

känner igen en 

stigande och en 

fallande linje ut-

gående från gra-

fen i ett koordi-

natsystem och 

Den studerande 

ritar grafen av en 

funktion av första 

graden och löser 

under handled-

ning ett ekvat-

ionspar grafiskt. 

Den studerande 

förstår begrep-

pen variabel och 

funktion och kan 

rita grafen till en 

funktion.  

 

Den studerande 

löser ett givet ek-

vationspar alge-

braiskt. 

Den studerande 

använder ekvat-

ionspar i pro-

blemlösning och 

förstår den geo-

metriska betydel-

sen av ekvations-

lösningen.  

 

Den studerande 

kan tolka grafer 

på ett mångsidigt 

sätt. 
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funktion och 

dess graf. 

från linjens ek-

vation. 

M16 stödja den 

studerande att 

förstå geomet-

riska begrepp 

och samband 

mellan dem 

ma5 Den studerande 

känner till be-

greppen punkt, 

linje, vinkel, 

sträcka och 

stråle och egen-

skaper i anknyt-

ning till dessa.  

 

Den studerande 

benämner mång-

hörningar, kän-

ner till deras 

egenskaper och 

beräknar deras 

omkrets.  

 

Den studerande 

förstår begrep-

pen likformighet 

och kongruens. 

Geometriska be-

grepp och sam-

band mellan dem 

Den studerande 

känner igen och 

benämner 

vinklar och 

månghörningar 

och utför under 

handledning be-

räkningar i an-

knytning till 

dem.  

 

Den studerande 

ritar symmet-

riska figurer som 

speglas med av-

seende på en 

linje. 

Den studerande 

ritar symmetriska 

figurer som 

speglas med av-

seende på en 

punkt.  

 

Den studerande 

tar fram motsva-

rande delar i lik-

formiga figurer. 

Den studerande 

använder egen-

skaper hos geo-

metriska grund-

begrepp och lik-

formighet på ett 

motiverat sätt.  

 

Den studerande 

förstår begrep-

pet skala. 

Den studerande 

använder likfor-

mighet i pro-

blemlösning. 

M17 vägleda den 

studerande att 

förstå och 

ma5, ma8 Den studerande 

förstår egen-

skaperna hos 

Den rätvinkliga 

triangelns och 

Den studerande 

beräknar hypo-

tenusans längd 

Den studerande 

löser ut en sida i 

en rätvinklig 

Den studerande 

löser ur en given 

rätvinklig triangel 

Den studerande 

använder Pyt-

hagoras sats och 
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utnyttja egen-

skaper hos den 

rätvinkliga tri-

angeln och cir-

keln 

den rätvinkliga 

triangeln samt 

använder Pyt-

hagoras sats och 

trigonometriska 

funktioner.  

 

Den studerande 

känner till be-

grepp och egen-

skaper i anknyt-

ning till cirkeln 

samt kan be-

räkna omkretsen 

av en cirkel. 

cirkelns egen-

skaper 

under handled-

ning. 

 

Den studerande 

kan undersöka 

rätvinkligheten 

hos en triangel.  

 

Den studerande 

känner igen be-

grepp i anknyt-

ning till cirkeln 

och beräknar 

omkretsen av en 

cirkel under 

handledning. 

triangel med Pyt-

hagoras sats.  

 

Den studerande 

finner den närlig-

gande och den 

motsatta kateten 

samt hypo-

tenusan till en 

vinkel och vet 

hur dessa an-

knyts till trigono-

metriska funkt-

ioner.  

 

Den studerande 

beräknar omkret-

sen av en cirkel. 

ut storleken på 

vinklarna och si-

dornas längder. 

 

Den studerande 

förstår begrep-

pen bågvinkel 

och medelpunkt-

svinkel samt be-

räknar längden 

på en båge som 

motsvarar en 

medelpunktsvin-

kel. 

 

den omvända 

satsen till Pyt-

hagoras sats 

samt trigonome-

tri i problemlös-

ning. 

M18 uppmuntra 

den studerande 

att utveckla sin 

färdighet att be-

räkna areor och 

volymer 

ma5, ma8 Den studerande 

känner till be-

nämningar och 

egenskaper i an-

knytning till 

rymdkroppar. 

Hen kan beräkna 

areor av planfi-

gurer, volymer 

Färdighet att be-

räkna areor och 

volymer 

Den studerande 

utför de mest all-

männa enhets-

bytena för areor 

och volymer.  

 

Den studerande 

kan beräkna 

arean av en 

Den studerande 

utför enhetsby-

ten för areor och 

volymer.  

 

Den studerande 

beräknar areorna 

av de vanligaste 

planfigurerna och 

Den studerande 

använder en-

hetsbyten för 

areor och voly-

mer. 

 

Den studerande 

beräknar arean 

av en planfigur 

Den studerande 

beräknar arean 

av en planfigur 

bestående av 

flera delar, voly-

men av en kropp 

och arean av en 

mantelyta samt 

utnyttjar sina 
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av kroppar samt 

mantelytans 

area.  

 

Den studerande 

tillämpar sina 

kunskaper i prak-

tiska situationer 

samt utför byten 

mellan areaen-

heter, volymen-

heter och rymd-

mått. 

rektangel och 

volymen av ett 

rätblock. 

volymerna av de 

vanligaste krop-

parna. 

och volymen av 

en kropp samt 

arean av en 

mantelyta.  

 

Den studerande 

beräknar arean 

av en sektor som 

motsvarar en 

medelpunktsvin-

kel. 

kunskaper i pro-

blemlösning. 

M19 vägleda den 

studerande att 

bestämma stat-

istiska nyckeltal 

och beräkna san-

nolikheter 

ma6, ma7 Den studerande 

behärskar in-

samling, klassifi-

cering, analys 

och rapportering 

av material.  

 

Den studerande 

avläser och tol-

kar diagram 

samt gör pro-

gnoser som bas-

eras på dem.  

Statistiska nyck-

eltal och sanno-

likhetslära 

Den studerande 

avläser informat-

ion ur ett stapel-, 

linje- och cirkeldi-

agram samt ur en 

tabell.  

 

Den studerande 

beräknar medel-

värde och be-

stämmer under 

handledning typ-

värde och me-

dian.  

Den studerande 

presenterar in-

formation med 

hjälp av ett lämp-

ligt diagram eller 

en lämplig tabell.  

 

Den studerande 

beräknar de van-

ligaste lägesmåt-

ten, bestämmer 

variationsbred-

den och kan un-

der handledning 

Den studerande 

behärskar hur 

man använder 

viktiga statistiska 

nyckeltal.  

 

Den studerande 

använder sta-

tistik i ett givet li-

tet material som 

undersöks.  

 

Den studerande 

kan bestämma 

Den studerande 

observerar och 

jämför undersök-

ningar genom att 

använda statist-

iska nyckeltal.  

 

Den studerande 

använder sanno-

likhetskalkyl i 

problemlösning. 
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Den studerande 

beräknar medel-

värde, bestäm-

mer typvärde 

och median samt 

drar slutsatser 

utifrån dessa.  

 

Den studerande 

beräknar klassisk 

och statistisk 

sannolikhet samt 

förstår informat-

ionen i sitt resul-

tat. 

 

Den studerande 

drar under hand-

ledning slutsat-

ser om klassiska 

sannolikheter. 

redogöra för re-

sultaten i en 

undersökning 

och för slutsat-

serna.  

 

Den studerande 

beräknar klas-

siska sannolik-

heter. 

klassiska och 

statistiska sanno-

likheter. 

M20 handleda 

den studerande 

att utveckla sitt 

algoritmiska tän-

kande och sin 

färdighet att till-

lämpa matema-

tik och program-

mering för att 

lösa problem 

ma1–ma8 Den studerande 

förstår princi-

perna för algorit-

miskt tänkande. 

 

Den studerande 

kan läsa, kom-

mentera, tolka, 

testa, planera 

och program-

mera små pro-

gram med vilka 

Algoritmiskt tän-

kande och pro-

grammeringsfär-

digheter 

Den studerande 

känner igen ste-

gen i en enkel al-

goritm och testar 

under handled-

ning färdiga pro-

gram. 

Den studerande 

använder villkor 

och känner igen 

upprepning i ett 

program samt 

testar program. 

Den studerande 

tillämpar princi-

perna för algorit-

miskt tänkande 

och programme-

rar små program. 

Den studerande 

använder pro-

grammering då 

hen löser pro-

blem.  

 

Den studerande 

modifierar och 

utvecklar ett pro-

gram. 
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man löser mate-

matiska pro-

blem. 

 

Religion 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i religion i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Bedömningen i religion ska vara mångsidig. Bedömningen genomförs genom att observera de studerandes lärande, kunnande och arbete och granska den 

studerandes mångsidiga alster. I bedömningen ingår den formativa bedömningen under lärprocessen och den summativa bedömningen av kunnande och 

färdigheter. I den formativa bedömningen får de studerande information om sina framsteg och prestationen i lärandet i relation till de uppställda målen. 

Responsen ska vara handledande och uppmuntrande. De studerandes självvärdering och kamratrespons ska användas som en del av den formativa bedöm-

ningen. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i religion då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i religion som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för religion. Den studerande har 

uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 religion och i relation till ovan 

nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av arbetet ska ingå i slutbedömningen i religion och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

De nedan beskrivna kunskapskraven för slutbedömningen ska användas i alla lärokurser i religion. I beskrivningarna av kunskapskraven ingår beskrivningen av 

kunnandet för de lägre vitsorden i beskrivningen för det högre vitsordet.  

 

Då slutvitsord ges ska en helhetsbild av den studerandes kunnande skapas, som bygger på beskrivningarna i kunskapskraven för vitsorden. Kriterierna för 

slutbedömningen kan också utnyttjas då tillfällen för prov på kunnande planeras eller då den studerandes prov på kunnande bedöms.   
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Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 vägleda den 

studerande att 

inse olika former 

av samband mel-

lan religion och 

kultur och att 

uppfatta den re-

ligiösa mångfal-

den 

re1 Den studerande 

förstår den 

mångsidiga kom-

munikationen 

mellan religion 

och kultur och 

den religiösa 

mångfalden. 

Förmåga att 

uppfatta relig-

ionernas mång-

fald och deras in-

verkan på kul-

turer och sam-

hällen 

Den studerande 

känner under 

handledning igen 

olika saker i om-

givningen som 

anknyter till relig-

ion såsom bygg-

nader och sym-

boler. 

Den studerande 

känner igen olika 

saker i omgiv-

ningen som ank-

nyter till religion.  

 

Den studerande 

kan kombinera 

begrepp och fö-

reteelser i an-

knytning till relig-

ion. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på mångfalden i 

den religion som 

studeras.  

 

Den studerande 

visar att hen för-

står att religion 

och kultur står i 

kommunikation 

med varandra.  

 

Den studerande 

känner igen olika 

företeelser i kul-

turer och sam-

hällen som ank-

nyter till religion.  

 

 

Den studerande 

kan ge 

mångsidiga ex-

empel på den in-

terna mångfal-

den i den religion 

som studeras.  

 

Den studerande 

kan beskriva väx-

elverkan mellan 

religion och kul-

tur på ett 

mångsidigt sätt.  

 

Den studerande 

känner igen och 

kan nämna olika 

företeelser i an-

knytning till relig-

ion i olika 
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kulturer och sam-

hällen.    

M2 hjälpa den 

studerande att 

fördjupa sig i re-

ligionens rötter, 

ursprung, lära 

och normer samt 

utbredning och 

inflytande i olika 

delar av världen 

re1 Den studerande 

fördjupar sina 

kunskaper om den 

religion som stu-

deras och dess in-

flytande och ut-

vecklas i att 

hämta ytterligare 

information om 

dem. 

Förmåga att han-

tera information 

om den religion 

som studeras 

Den studerande 

kan ge ett exem-

pel på lärorna i 

den religion som 

studeras och ett 

exempel på de 

viktigaste käl-

lorna.  

 

Den studerande 

kan berätta om 

uppkomsten av 

den religion som 

studeras. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på lärorna i den 

religion som stu-

deras.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

uppkomsten av 

den religion som 

studeras, samt 

för dess källor, 

inflytande och ut-

bredning.  

 

Den studerande 

kan enligt givna 

instruktioner 

söka ytterligare 

information om 

den religion som 

studeras. 

Den studerande 

kan redogöra för 

de grundläg-

gande lärorna i 

den religion som 

studeras och in-

nehållet i de vik-

tigaste källorna.  

 

Den studerande 

kan beskriva hur 

den religion som 

studeras har 

uppkommit, dess 

utbredning och 

inverkan på olika 

håll i världen.  

 

Den studerande 

kan hämta ytter-

ligare informat-

ion om den relig-

ion som studeras 

och fästa upp-

märksamhet vid 

Den studerande 

kan analysera de 

grundläggande 

lärorna i den re-

ligion som stude-

ras och innehål-

let i och tolk-

ningen av de vik-

tigaste källorna.  

 

Den studerande 

kan beskriva upp-

komsthistoria för 

den religion som 

studeras, dess ut-

bredning och in-

flytande i olika 

delar av världen.  

 

Den studerande 

kan hämta ytter-

ligare informat-

ion om den relig-

ion som studeras 

och bedöma 
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källornas tillför-

litlighet. 

källornas tillförlit-

lighet. 

M3 handleda 

den studerande 

att undersöka re-

ligioner och livs-

åskådningar i 

Finland och på 

olika håll i värl-

den, så att den 

studerande för-

står sambandet 

mellan religion 

och kultur, kän-

ner särdragen 

och de gemen-

samma fak-

torerna i de 

stora religiösa 

traditionerna i 

världen samt be-

kantar sig med 

irreligiositet 

re1 Den studerande 

förstår vad som 

avses med världs-

religioner, irreligi-

ositet och åskåd-

ningar och hur de 

skiljer sig från 

varandra.  

 

Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att söka yt-

terligare informat-

ion om dem.   

Kännedom om 

världsreligion-

erna och olika 

livsåskådningar 

Den studerande 

kan nämna två 

religioner och un-

der handledning 

känna igen de 

centrala dragen i 

dem. 

 

Den studerande 

känner under 

handledning igen 

skillnaderna mel-

lan religion och 

irreligiositet. 

Den studerande 

kan nämna 

världsreligioner 

och berätta om 

de mest centrala 

dragen i dem.  

 

Den studerande 

kan beskriva skill-

naden mellan re-

ligion och irreligi-

ositet.  

 

Den studerande 

kan söka ytterli-

gare information 

om religioner och 

åskådningar en-

ligt givna in-

struktioner. 

Den studerande 

kan beskriva de 

huvudsakliga 

dragen i världs-

religionerna och 

jämföra dem.  

 

Den studerande 

kan använda be-

greppen religion, 

irreligiositet och 

åskådning i me-

ningsfulla sam-

manhang.  

 

Den studerande 

kan hämta ytter-

ligare informat-

ion om religioner 

och åskådningar. 

Den studerande 

kan analysera de 

huvudsakliga dra-

gen i de olika 

världsreligion-

erna.  

 

Den studerande 

kan beskriva den 

rådande mång-

falden inom relig-

ioner och irreligi-

ositet. 

 

Den studerande 

kan hämta in-

formation om re-

ligioner och 

åskådningar och 

fästa uppmärk-

samhet vid in-

formationskällor-

nas tillförlitlighet.    
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M4 handleda 

den studerande 

att känna igen 

seder och sym-

boler i olika reli-

giösa traditioner 

re1 Den studerande 

identifierar och 

förstår seder och 

symboler i olika 

religioner.   

Religiös och kul-

turell läskunnig-

het 

Den studerande 

känner utgående 

från exempel 

igen seder i an-

knytning till relig-

ion. 

Den studerande 

kan berätta om 

centrala seder i 

minst tre relig-

ioner.  

 

Ur givet material 

känner den stu-

derande igen reli-

giösa symboler. 

Den studerande 

kan beskriva och 

benämna seder i 

olika religioner.   

 

Den studerande 

identiferar och 

kan benämna re-

ligiösa symboler.  

Den studerande 

kan analysera se-

der i olika relig-

ioner.  

 

Den studerande 

kan ge exempel 

på religiösa sym-

boler och redo-

göra för deras in-

nebörd.  

M5 hjälpa den 

studerande att 

iaktta och be-

döma olika sätt 

att argumentera 

samt uppfatta 

skillnader mellan 

religiöst och ve-

tenskapligt språk 

re1 Den studerande 

lär sig att identifi-

era och bedöma 

olika sätt att argu-

mentera samt 

uppfatta skillna-

der i religiöst och 

vetenskapligt 

språk.  

 

Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att lyssna på 

andras åsikter och 

att motivera sina 

egna åsikter. 

Förmåga att 

skilja mellan reli-

giöst och veten-

skapligt språk, 

förmåga att 

tänka samt kom-

munikativa fär-

digheter 

Den studerande 

skiljer ett tydligt 

religiöst påstå-

ende och ett tyd-

ligt vetenskapligt 

påstående från 

varandra. 

Den studerande 

känner igen ty-

piska drag i ett 

vetenskapligt re-

spektive ett reli-

giöst språk.  

 

Den studerande 

kan lyssna till 

andras åsikter 

och presentera 

sina egna.  

Den studerande 

identifierar olika 

sätt att argu-

mentera och 

skillnader i reli-

giöst och veten-

skapligt språk. 

 

Den studerande 

kan lyssna till 

andras åsikter 

och kan presen-

tera moti-

veringar för sina 

egna åsikter. 

Den studerande 

kan analysera 

skillnaderna mel-

lan religiösa och 

vetenskapliga ar-

gument och mel-

lan religiöst och 

vetenskapligt 

språk.  

 

Den studerande 

kan lyssna till 

andras åsikter 

och logiskt moti-

vera sina egna 

åsikter. 
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M6 hjälpa den 

studerande att 

bedöma religion-

ers och livså-

skådningars glo-

bala betydelse 

som grund och 

rättesnöre för 

människors val 

re1 Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att reflek-

tera över religion-

ers och åskåd-

ningars globala 

betydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val. 

Förmåga att för-

stå religioners 

och livsåskåd-

ningars bety-

delse för indivi-

dens liv och glo-

balt 

Den studerande 

känner utgående 

från givna exem-

pel igen religiösa 

och åskådnings-

mässiga faktorer 

som påverkar 

människornas 

val. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på det inflytande 

religioner och 

åskådningar har 

på människors 

val och verksam-

het. 

Den studerande 

kan beskriva re-

ligioners och livs-

åskådningars 

globala bety-

delse som grund 

och rättesnöre 

för människors 

val. 

Den studerande 

kan reflektera 

över religioners 

och åskådningars 

betydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val och kan 

ge exempel på 

detta i olika delar 

av världen. 

M7 sporra den 

studerande att 

möta olika män-

niskor i en posi-

tiv anda under 

fortsatta studier, 

i arbetslivet och 

på fritiden 

re1 Den studerande 

utvecklar sina fär-

digheter i kon-

struktiv kommuni-

kation tillsam-

mans med andra 

människor nu och 

i framtiden, under 

fortsatta studier, i 

arbetslivet och på 

fritiden. 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

  

Livsåskådningskunskap 
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Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i livsåskådningskunskap i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska grunda sig på observation av arbetet, diskussioner och argumentering samt på att granska den studerandes olika 

slag av alster. Utöver alstren ska studieprocessen och arbetets olika faser bedömas, till exempel hur den studerande formulerar frågor, bygger upp motiveringar, 

avgränsar ämnet, söker information, motiverar synpunkter, använder begrepp, hur tydligt den studerande uttrycker sig och hur hen slutför sitt arbete. Den 

studerandes självvärdering och kamratrespons ska används som stöd för bedömningen.  

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i livsåskådningskunskap då studierna avslutas. Då slutvits-

ordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i livsåskådningskunskap som fastställts i grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven 

för livsåskådningskunskap. Den studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kun-

skapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av arbetet ska ingå i slutbedömningen i 

livsåskådningskunskap och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I bedömningen i livsåskådningskunskap ska betonas att man i läroämnet ska främja den studerandes förmåga att sträva efter ett gott liv samt betona deras 

förmåga att aktivt påverka sitt eget tänkande och agerande. I livsåskådningskunskap ska man stödja den studerandes självständiga tänkande och utvecklingen 

av argumentering och öppen diskussion.  

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 vägleda den 

studerande att 

identifiera, förstå 

lk1 Den studerande 

lär sig att identi-

fiera, förstå och 

Hur den stu-

derande 

Den studerande 

känner igen 

några 

Den studerande 

kan beskriva be-

greppen 

Den studerande 

förstår begrep-

pen 

Den studerande 

identifierar, för-

står och kan 
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och använda be-

grepp som hör 

samman med 

livsåskådning 

använda åskåd-

ningsmässiga be-

grepp. 

behärskar och 

tillämpar be-

grepp 

åskådningsmäss-

iga begrepp 

(såsom livså-

skådning, relig-

ion, irreligiosi-

tet). 

världsåskådning, 

världsbild och 

livsåskådning. 

 

världsåskådning, 

världsbild och 

livsåskådning, 

förstår samban-

det mellan dem 

och kan använda 

dem. 

tillämpa åskåd-

ningsmässiga be-

grepp i sitt eget 

åskådningsmäss-

iga tänkande och 

i sina alster. 

M2 stödja den 

studerande att 

utveckla sin all-

mänbildning 

inom livsåskåd-

ning och kultur, 

t.ex. genom att 

fördjupa sig i 

Unescos världs-

arvskonvention 

lk1 Den studerande 

utvecklar allmän-

bildning på basis 

av olika kulturer 

och åskådningar 

och Unescos 

världsarvskon-

vention. 

 

Teoretisk allmän-

bildning 

Den studerande 

kan nämna ett 

grundläggande 

inslag i minst en 

kultur (såsom 

klädsel, språk, 

mat, fester, nä-

ring, utkomst, 

teknologi) och ett 

av Unescos 

världsarvsobjekt. 

Den studerande 

kan beskriva två 

olika kulturer el-

ler åskådningar 

samt känna igen 

likheter och skill-

nader mellan 

dem.  

 

Den studerande 

kan berätta om 

några drag i Une-

scos världsarvs-

konvention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

Den studerande 

kan söka inform-

ation om olika 

kulturer och livs-

åskådningar.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

utgångspunk-

terna i Unescos 

världsarvskon-

vention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

Den studerande 

förstår den kultu-

rella och åskåd-

ningsmässiga 

mångfalden och 

kan sätta sin 

egen kulturella 

och åskådnings-

mässiga situation 

i relation till 

världskulturer 

och -arv.   

 

Den studerande 

kan beskriva ut-

gångspunkterna 

för Unescos 

världsarvskon-

vention och kan 

nämna de flesta 
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inhemska och 

några utländska 

världsarvsobjekt. 

M3 handleda 

den studerande 

att lära känna 

olika religiösa 

och icke-religiösa 

livsåskådningar, 

växelverkan mel-

lan dem samt vil-

ken roll kunskap 

och forskning 

spelar vid be-

dömning av livså-

skådningar 

lk1 Den studerande 

lär känna olika 

åskådningar, väx-

elverkan mellan 

dem samt vilken 

roll kunskap och 

forskning spelar 

vid värdering av 

åskådningar. 

Teoretisk allmän-

bildning och för-

måga att till-

lämpa den på ett 

omdömesgillt 

sätt 

Den studerande 

kan nämna minst 

två olika åskåd-

ningar (såsom 

kristendom, 

marxism och ve-

ganism). 

Den studerande 

kan nämna cen-

trala drag i semi-

tisk monoteism 

och sekulär 

humanism.  

 

Den studerande 

vet att man kan 

närma sig åskåd-

ningsmässiga frå-

gor på ett veten-

skapligt sätt. 

Den studerande 

känner igen och 

kan nämna vä-

sentliga drag och 

utvecklingsför-

lopp i centrala 

världsåskåd-

ningar och kul-

turer, särskilt hi-

storiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den 

sekulära human-

ismen.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

hur man studerar 

livsåskådningar 

på ett 

Den studerande 

förstår de viktig-

aste dragen och 

utvecklingsför-

loppen i centrala 

världsåskåd-

ningar och kul-

turer, särskilt hi-

storiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den 

sekulära human-

ismen.  

 

Den studerande 

kan förklara hur 

man kan studera 

åskådningar på 

ett undersö-

kande och veten-

skapligt sätt. 
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undersökande 

och vetenskapligt 

sätt. 

M4 handleda 

den studerande 

att lära känna 

grunderna för re-

ligiöst tänkande 

och religionskri-

tik 

lk1 Den studerande 

lär sig att reflek-

tera över grunder 

för religiöst tän-

kande och relig-

ionskritik. 

Förståelse Den studerande 

kan under hand-

ledning hämta in-

formation om re-

ligioner och relig-

ionskritik. 

Den studerande 

känner till vad re-

ligiöst tänkande 

innebär och vet 

vad som avses 

med religionskri-

tik och kan delvis 

självständigt 

hämta informat-

ion om saken. 

Den studerande 

kan förklara ka-

raktären av reli-

giöst tänkande 

och huvuddragen 

i religionskritik 

med hjälp av ex-

empel och kan 

hämta informat-

ion om saken. 

Den studerande 

kan analysera 

vad som känne-

tecknar religiöst 

tänkande och 

förstår centrala 

drag i religions-

kritik samt själv-

ständigt hämta 

information om 

saken. 

M5 vägleda den 

studerande att 

se åskådningsfri-

het som en 

grundläggande 

mänsklig rättig-

het och att känna 

till nationella och 

internationella 

medel för att ga-

rantera åskåd-

ningsfrihet 

lk1 Den studerande 

lär sig att förstå 

åskådningsfrihet 

som en mänsklig 

rättighet och be-

kantar sig med 

nationella och in-

ternationella me-

del med vilka 

åskådningsfrihet 

garanteras. 

Att behärska be-

grepp, teoretisk 

allmänbildning 

Den studerande 

kan ge ett exem-

pel på åskåd-

ningsfrihet. 

Den studerande 

känner till att 

åskådningsfrihet 

är en mänsklig 

rättighet.  

 

Den studerande 

kan nämna minst 

ett medel med 

vilket åskåd-

ningsfrihet ga-

ranteras. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på åskådningsfri-

het som en 

mänsklig rättig-

het och några 

mekanismer som 

garanterar 

åskådningsfrihet 

och på avsaknad 

av dessa i olika 

situationer. 

Den studerande 

förklarar åskåd-

ningsfrihet som 

en mänsklig rät-

tighet och några 

medel som ga-

ranterar åskåd-

ningsfrihet och 

kan redogöra för 

brister på sådana 

i olika situat-

ioner. 



 

74 
 

M6 vägleda den 

studerande att 

analysera åskåd-

ningsmässiga val 

och vilka person-

liga och sociala 

orsaker som lig-

ger bakom dem 

lk1 Den studerande 

lär sig att upp-

fatta olika åskåd-

ningsmässiga val 

och bakomlig-

gande personliga 

och samhälleliga 

orsaker. 

Förståelse och 

omdömesför-

måga 

Den studerande 

kan beskriva nå-

gon åskådnings-

mässig lösning 

och kan under 

handledning 

nämna någon 

bakomliggande 

personlig eller 

samhällelig orsak 

(såsom att en 

mänska inte av 

etiska orsaker re-

ser med flyg-

plan). 

Den studerande 

kan beskriva nå-

gon åskådnings-

mässig lösning 

och kan nämna 

någon bakomlig-

gande personlig 

och samhällelig 

orsak. 

Den studerande 

kan beskriva per-

sonliga och soci-

ala orsaker som 

ligger bakom 

olika människors 

livsåskådnings-

val. 

Den studerande 

kan särskilja och 

bedöma person-

liga och samhäl-

leliga bakgrunds-

faktorer som lig-

ger till grund för 

olika människors 

val av åskådning 

och kan jämföra 

sina egna åskåd-

ningsmässiga 

lösningar med 

dem. 

M7 uppmuntra 

den studerande 

att acceptera och 

förstå världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor 

lk1 Den studerande 

lär sig att accep-

tera och förstå 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

Förståelse, om-

dömesförmåga, 

sociala färdig-

heter och initia-

tivförmåga 

Den studerande 

kan ge ett exem-

pel på världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

Den studerande 

kan beskriva värl-

dens mångfald 

och ge exempel 

på jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

Den studerande 

förstår betydel-

sen av världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

Den studerande 

förstår och kan 

motivera bety-

delsen av värl-

dens mångfald 

och jämlikt be-

mötande av alla 

människor. 

M8 handleda 

den studerande 

att iaktta och 

lk1 Den studerande 

lär sig att identifi-

era etiska 

Att behärska och 

tillämpa begrepp 

Den studerande 

kan känna igen 

den etiska 

Den studerande 

kan identifiera 

etiska begrepp 

Den studerande 

kan använda 

etiska begrepp 

Den studerande 

kan använda 

etiska begrepp 
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förstå etiska 

aspekter i sitt liv 

och sin omgiv-

ning och att ut-

veckla sitt etiska 

tänkande 

dimensioner i sitt 

liv och sin omgiv-

ning och att ut-

veckla sitt etiska 

tänkande. 

dimensionen i 

några handlingar, 

såsom om hand-

lingen är rätt el-

ler fel eller var-

ken rätt eller fel. 

(såsom värde, 

skyldighet, rättig-

het, frihet, an-

svar, jämlikhet 

och rättvisa).  

 

Den studerande 

kan motivera 

sina etiska åsik-

ter. 

samt tolka och 

tillämpa dem. 

 

Den studerande 

kan motivera 

sina etiska åsik-

ter logiskt. 

mångsidigt och 

motiverat tolka 

och tillämpa dem 

i sitt eget tän-

kande. 

 

M9 uppmuntra 

den studerande 

att reflektera 

över hur de egna 

valen påverkar 

en hållbar fram-

tid lokalt och glo-

balt och att 

agera på ett an-

svarsfullt sätt för 

att främja en 

hållbar framtid 

lk1 Den studerande 

lär sig att reflek-

tera över och för-

stå hur de egna 

valen påverkar 

en hållbar fram-

tid lokalt och glo-

balt. 

Att behärska be-

grepp, omdö-

mesförmåga och 

initiativförmåga 

Den studerande 

känner till någon 

förutsättning för 

en hållbar livsstil.  

 

Den studerande 

kan berätta att 

de egna hand-

lingarna kan ha 

inverkan på 

framtiden. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på förutsätt-

ningar för en 

hållbar livsstil.  

 

Den studerande 

förstår att de 

egna handling-

arna kan ha in-

verkan på framti-

den lokalt och 

globalt (såsom 

genom återvin-

ning, konsumt-

ionsval och fri-

tidsverksamhet). 

Den studerande 

kan nämna cen-

trala element 

som anknyter till 

en hållbar fram-

tid för naturen 

och samhället 

och undersöka 

betydelsen av en 

hållbar livsstil för 

framtiden.  

 

Den studerande 

känner till sätt 

att påverka lokalt 

och globalt. 

Den studerande 

kan särskilja cen-

trala förutsätt-

ningar i anknyt-

ning till en håll-

bar framtid för 

naturen och sam-

hället samt besk-

riva och bedöma 

sätt att lokalt och 

globalt påverka 

framtida pro-

blem. 
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M10 vägleda den 

studerande att 

förstå betydelsen 

av och den etiska 

grunden för 

människovärdet, 

de mänskliga rät-

tigheterna och 

människors jäm-

likhet 

lk1 Den studerande 

lär sig känna be-

tydelsen av och 

den etiska grun-

den för männi-

skovärdet, de 

mänskliga rättig-

heterna och 

människors jäm-

likhet. 

Förståelse och 

omdömesför-

måga 

Den studerande 

kan beskriva fak-

torer i anknyt-

ning till männi-

skovärdet eller 

de mänskliga rät-

tigheterna. 

Den studerande 

kan nämna några 

begrepp i anknyt-

ning till de 

mänskliga rättig-

heterna och jäm-

likhet och redo-

göra för betydel-

sen av de mänsk-

liga rättighet-

erna. 

Den studerande 

kan förklara de 

viktigaste be-

greppen som an-

knyter till mänsk-

liga rättigheter, 

jämlikhet och 

kan ge exempel 

på verkställande 

av de mänskliga 

rättigheterna un-

der historiens 

gång. 

Den studerande 

kan förklara de 

viktigaste be-

greppen i anknyt-

ning till de 

mänskliga rättig-

heterna och jäm-

likhet och ge ex-

empel på verk-

ställande av de 

mänskliga rättig-

heterna under 

historiens gång 

samt motivera 

betydelsen av de 

mänskliga rättig-

heterna. 

 

Historia 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i historia i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Med responsen i undervisningen i historia är strävan att uppmuntra de studerande att göra egna tolkningar och argumentera för sina åsikter. Utöver skriftliga 

uppgifter ska också den studerandes mångsidiga sätt att arbeta och visa sitt kunnande beaktas. I stället för att fokusera på att memorera innehåll ska man i 

bedömningen fokusera på förmågan att tillämpa kunskap och behärska historiskt tänkande.  
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Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i historia då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i historia som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för historia. Den studerande har 

uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 historia och i relation till ovan 

nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av arbetet ska ingå i slutbedömningen i historia och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

Med handledning av den studerandes arbete avses i läroämnet historia till exempel att ge verbala tilläggsinstruktioner, att ställa ledande frågor, att konkretisera 

med hjälp av material eller att ge motsvarande exempel på svar under arbetets gång. Kunskapskraven för de lägre vitsorden ingår i kunskapskraven för ett 

högre vitsord.   

 

Mål för undervis-

ningen  

 

Kurser 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 förstå historiska företeelser 

M1 stärka den 

studerandes för-

måga att upp-

fatta historiska 

begrepp, histo-

risk tid och kro-

nologi  

hi1 Den studerande 

lär sig att förstå 

historiska be-

grepp, historisk 

tid samt krono-

logi. 

Förmåga att upp-

fatta begrepp 

och kronologi 

Den studerande 

känner under 

handledning igen 

något innehålls-

mässigt centralt 

begrepp i anknyt-

ning till historia 

och kan under lä-

rarens handled-

ning placera det i 

Den studerande 

känner igen 

några centrala in-

nehållsmässiga 

begrepp som an-

knyter till det för-

flutna och kan 

under lärarens 

handledning pla-

cera dem i sina 

Den studerande 

förstår historiska 

begrepp och kan 

placera händel-

ser och företeel-

ser i sina tids-

mässiga sam-

manhang. 

Den studerande 

använder cen-

trala innehålls-

mässiga begrepp 

som anknyter till 

det förflutna och 

ger några exem-

pel på särdrag för 

den tisperiod 

som granskas. 
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ett tidsmässigt 

sammanhang. 

tidsmässiga sam-

manhang. 

 

M2 vägleda den 

studerande att 

förstå faktorer 

som har påver-

kat människans 

aktivitet och be-

slut i olika histo-

riska kontexter 

hi1 Den studerande 

lär sig att förstå 

faktorer som har 

påverkat männi-

skans handlingar 

och beslut i olika     

historiska situat-

ioner. 

Historisk inlevel-

seförmåga 

Den studerande 

känner till att 

människorna har 

haft olika motiv 

till sina hand-

lingar. 

Den studerande 

kan beskriva 

olika moriv för en 

människas hand-

lingar.   

Den studerande 

kan ge exempel 

på hur männi-

skornas sociala 

och samhälleliga 

ställning, omgiv-

ningen och den 

historiska situat-

ionen inverkar på 

motiven bakom 

deras handlingar. 

Den studerande 

har förmåga att 

leva sig in i den 

historiska männi-

skans ställning, 

bedömer moti-

ven bakom hens 

handlingar och 

granskar hur 

människans soci-

ala eller samhäl-

leliga ställning el-

ler den historiska 

kontexten inver-

kar på hens 

handlingar. 

M3 uppmuntra 

den studerande 

att bedöma olika 

orsaker till histo-

riska händelser 

och företeelser 

 

h1 Den studerande 

lär sig att be-

döma olika orsa-

ker till historiska 

händelser och 

företeelser 

Förståelse för or-

sakssamman-

hang 

Den studerande 

identifierar orsa-

ken till en histo-

risk företeelse. 

 

Den studerande 

iakttar orsaker till 

och följder av hi-

storiska händel-

ser och företeel-

ser.  

 

 

Den studerande 

förstår att det 

finns olika orsa-

ker till och följder 

av historiska hän-

delser och före-

teelser och ger 

exempel på dem.  

Den studerande 

skiljer mellan de 

centrala och de 

mindre viktiga 

faktorerna som 

förklarar orsa-

kerna bakom    

historiska 
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*Kan kombineras 

med bedöm-

ningen av M7–

M8   

 

  händelser eller 

företeelser och 

analyserar orsa-

kerna till och följ-

derna av histo-

riska händelser 

(såsom betydel-

sen av omedel-

bara och långva-

riga följder).  

M4 främja den 

studerandes för-

måga att bedöma 

informations-

källors tillförlitlig-

het och att förstå 

att de kan tolkas 

på olika sätt  

h1 Den studerande 

lär sig att be-

döma informat-

ionskällornas till-

förlitlighet samt 

förstå att histo-

risk information 

kan tolkas på 

olika sätt.  

Förmåga att an-

vända källor och 

förstå olika tolk-

ningar 

Den studerande 

förstår under 

handledning av 

läraren att det 

förekommer 

olika tolkningar 

kring samma fe-

nomen eller 

källa. 

Den studerande 

lägger märke till 

skillnader i källor-

nas tillförlitlighet. 

Den studerande 

läser olika källor, 

vet principerna 

för hur man tol-

kar dem och be-

dömer deras till-

förlitlighet och 

kan tillämpa 

dessa principer 

på några käll-

material. 

Den studerande 

tolkar källor kri-

tiskt och kan be-

skriva hur man 

kan göra olika 

tolkningar av 

samma källor el-

ler företeelser.  

 

Att använda historisk information 

M5 handleda den 

studerande att 

förklara varför hi-

storisk 

hi1 

 

Den studerande 

lär sig att för-

klara varför hi-

storisk 

Förmåga att 

tolka historia och 

förklara histo-

riska tolkningar 

Den studerande 

besvarar under 

handledning på 

frågor i 

Den studerande 

presenterar nå-

gon tolkning med 

hjälp av källor 

Den studerande 

besvarar frågor 

om det förlutna 

med hjälp av 

Den studerande 

tolkar olika källor 

i anknytning till 

information om 
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information kan 

tolkas på olika 

sätt och att kri-

tiskt bedöma 

tolkningars tro-

värdighet 

information kan 

tolkas och tilläm-

pas på olika sätt i 

olika samman-

hang och kritiskt 

bedöma tillförlit-

ligheten i tolk-

ningarna. 

 

samt uppfatta 

hur historia an-

vänds 

anknytning till 

det förflutna ut-

gående från en 

informationskälla 

som hen fått och 

gör under lära-

rens handledning 

en tolkning av en 

källa. 

 

Den studerande 

känner under 

handledning igen 

hur historisk in-

formation an-

vänds i något sär-

skilt syfte. 

 

som finns till-

gängliga. 

 

Den studerande 

ger ett exempel 

på hur historisk 

information an-

vänds för något 

särskilt syfte. 

information hen 

fått ur olika käl-

lor.  

 

Den studerande 

beskriver hur hi-

storisk informat-

ion används i nå-

got syfte och ger 

ett exempel på 

partiskehet i tolk-

ningar. 

historia och pre-

senterar egna 

motiverade tolk-

ningar om histo-

riska händelser 

eller företeelser. 

 

Den studerande 

redogör för hur 

historisk inform-

ation används i 

något särskilt 

syfte och hur 

bakgrunden hos 

den som tolkar 

historiska källor 

kan påverka tolk-

ningens trovär-

dighet. 

M6 hjälpa den 

studerande att 

använda olika 

källor, jämföra 

dem och göra en 

egen motiverad 

tolkning utgå-

ende från dem 

M7 vägleda den 

studerande att 

identifiera cen-

trala föränd-

ringar som påver-

kat människans 

liv och samhället 

och att redogöra 

hi1 

 

Den studerande 

lär sig att känna 

igen centrala för-

ändringar som 

påverkat männi-

skornas liv och 

samhället i olika 

kulturella 

Förmåga att för-

klara orsakssam-

manhang och 

förmåga att för-

klara förändring 

och kontinuitet 

Den studerande 

identifierar före-

teelser i det för-

flutna som har 

förändrats eller 

som har förblivit 

oförändrade i nå-

gon kultur.  

Den studerande 

beskriver under 

individuell hand-

ledning varför 

man inom vissa 

livsområden i 

olika kulturella 

sammanhang 

Den studerande 

kan förklara vik-

tiga förändringar 

som påverkat 

människans liv 

och samhället 

samt orsakerna 

till dem i ett 

Den studerande 

kan analysera 

viktiga föränd-

ringar som påver-

kat människans 

liv och samhället 

samt orsakerna 

till dem i ett 
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för orsaker till 

förändringarna 

sammanhang och 

att presentera 

orsaker till dem.  

 

Den studerande 

anger någon en-

skild orsak till att 

det har eller inte 

har skett en för-

ändring. 

 

 

 

agerade an-

norlunda förr än 

man gör idag.   

historiskt saman-

hang.   

 

Den studerande 

har förmåga att 

bedöma orsaker 

till och följder av 

förändringar i 

olika kulturer och 

människans för-

ändrade tän-

kande. 

historiskt saman-

hang.   

 

Den studerande 

kan urskilja orsa-

ker och betydelse 

av förändringar 

som skett i olika 

kulturer och i 

människors tän-

kande i ett större 

sammanhang. 

M8 ge den stu-

derande kunskap 

om förändringar i 

olika kulturer och 

hur människans 

tänkande föränd-

rats  

 

*Kan kombineras 

med bedöm-

ningen av M3   

M9 hjälpa den 

studerande att 

förstå den ut-

veckling som for-

mat nutiden och 

motiv bakom 

människans 

handlingar utgå-

ende från olika 

historiska refe-

rensramar 

hi1 Den studerande 

lär sig att upp-

fatta den utveckl-

ing som skett 

fram till nutid 

samt förklara av-

sikter bakom 

människans 

handlingar i olika 

historiska sam-

manhang. 

Förmåga att mo-

tivera utveckling 

och mänskliga 

handlingar 

Den studerande 

känner under 

handledning till 

den utveckling 

som skett fram 

till nutid. 

 

 

Den studerande 

påvisar under 

handledning hur 

motiv bakom 

människans 

handlingar kan 

urskiljas i någon 

historisk hän-

delse eller före-

teelse.  

Den studerande 

identifierar motiv 

bakom männi-

skans handlingar 

och hur männi-

skornas bakgrund 

och det historiska 

samanhanget in-

verkar på dessa. 

Den studerande 

beskriver den ut-

veckling som for-

mat nutiden och 

avsikter bakom 

mänskliga hand-

lingar i en histo-

risk referensram. 

 

 

M10 vägleda den 

studerande att 

hi1 Den studerande 

lär sig att 

Förmåga att 

uppfatta 

Den studerande 

ger under 

Den studerande 

känner igen 

Den studerande 

kan beskriva 

Den studerande 

kan redogöra för 
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uppfatta värde-

ringar och kon-

flikter i samhället 

och   

hur de har för-

ändrats 

identifiera olika 

värderingar i 

samhället och 

färndringar som 

skett i dem. 

värderingar i 

samhället och 

förändringar i 

dem 

handledning ett 

exempel på vär-

deringar i sam-

hället. 

förändringar i 

värderingar i 

samhället. 

olika värderingar 

i samhället och 

förändringar 

som skett i dem.  

 

olika värderingar 

i samhället och 

orsaker till för-

ändringar i dem. 

 

M11 handleda 

den studerande 

att förstå och för-

klara finländsk 

kultur, identitet 

och det fin-

ländska sam-

hället utgående 

från den histo-

riska utveckl-

ingen och att be-

döma framtida 

alternativ med 

hjälp av sina 

historiekun-

skaper 

hi1 Den studerande 

lär sig att förstå 

och förklara den 

finländska kul-

turen, det fin-

ländska kulturar-

vet och det fin-

ländska sam-

hället samt be-

döma framtida 

alternativ. 

Förståelse av 

den finländska 

kulturen, det fin-

ländska kulturar-

vet och sättet att 

fungera i det fin-

ländska sam-

hället 

Den studerande 

känner till sär-

drag i den fin-

ländska kulturen 

och det fin-

ländska sam-

hället. 

Den studerande 

ger exempel på 

särdrag i den fin-

ländska kulturen 

samt på hur sam-

hället fungerar. 

Den studerande 

kan beskriva det 

finländska kul-

turarvet samt 

förklara hur 

samhället funge-

rar. 

Den studerande 

kan analysera det 

finländska kultur-

arvet samt redo-

göra för hur sam-

hället fungerar 

och bedöma 

framtida alterna-

tiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällslära 
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Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i samhällslära i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

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

den studerande uppmuntras att fungera aktivt i sin egen närmiljö och att tillämpa sina kunskaper om samhälle och ekonomi i praktiken i vardagen. Genom 

bedömningen ska man stödja den studerandes förmåga att tillämpa samhälleliga kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur 

mångsidigt den studerande lärt sig att bilda sig en egen uppfattning om samhället och kan motivera sina åsikter. I den summativa bedömningen ska läraren 

beakta den studerandes mångsidiga sätt att arbeta och visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken den studerande uppnått målen i lärokursen i samhällslära då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i samhällslära som fastställts i grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för samhällslära. Den 

studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 samhällslära 

och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en 

underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av arbetet ska ingå i slutbedömningen i samhällslära och i slutvitsordet som ska bildas 

utgående från slutbedömningen. Med handledning av den studerandes arbete avses i läroämnet samhällslära till exempel att ge verbala tilläggsinstruktioner, 

att ställa ledande frågor, att konkretisera med hjälp av material eller att ge motsvarande exempel på svar under arbetets gång. Kunskapskraven för de lägre 

vitsorden ingår i kunskapskraven för ett högre vitsord.   

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7  

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

 

M1 handleda 

den studerande 

att tillägna sig 

demokratiska 

sl1, sl2 Den studerande 

inser vilken bety-

delse demokra-

tiska värden och 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Den 
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värden och förfa-

ringssätt och 

uppmuntra hen 

att utveckla sin 

förmåga att på-

verka på ett 

etiskt hållbart 

sätt 

förfaringssätt 

samt kunskap 

om samhället har 

för individen och 

samhället 

studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

Samhällsfärdigheter 

M2 ge den stu-

derande färdig-

heter för att följa 

med aktuella äm-

nen och händel-

ser i medierna 

och på andra håll 

samt att hjälpa 

den studerande 

att stärka sin kri-

tiska mediekom-

petens 

sl1, sl2 Den studerande 

lär sig att följa 

med aktuella äm-

nen och händel-

ser i andan av 

kristisk medieläs-

kunnighet. 

Kunskaper och 

färdigheter som 

berör samhälle 

och media 

Den studerande 

känner under 

handledning till 

ämnen som be-

rör samhället. 

 

Den studerande 

hittar under 

handledning in-

formation om 

samhället ur käl-

lor som hen fått. 

 

 

 

 

 Den studerande 

beskriver med 

hjälp av exempel 

företeelser och 

verksamhet i 

samhället.  

 

Den studerande 

hittar informat-

ion om samhället 

ur olika källor. 

 

Den studerande 

ger exempel på 

medias infly-

tande i sitt eget 

liv och i sam-

hället. 

Den studerande 

hittar informat-

ion om samhället 

ur olika källor 

och uppfattar 

skillnader i in-

formationen i 

olika källor. 

 

Den studerande 

beskriver medias 

roll i individernas 

liv och i sam-

hället. 

Den studerande 

hämtar med 

hjälp av olika käl-

lor information 

om samhället 

och jämför kri-

tiskt informat-

ionen mellan 

dem. 

 

Den studerande 

kan kritiskt be-

döma medias 

verksamhet i 

samhället. 
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M3 utveckla den 

studerandes för-

måga att läsa och 

förstå olika 

material och 

andra texter, bil-

der, grafer, blan-

ketter och bro-

schyrer som in-

nehåller sam-

hällsinformation 

sl1, sl2 Den studerande 

lär sig att söka, 

förstå och tolka 

samhällsinform-

ation i olika for-

mer 

Förmåga att söka 

och tolka sam-

hällsinformation 

Den studerande 

känner till 

material och käl-

lor som innehål-

ler information 

om samhället. 

Den studerande 

kan under hand-

ledning hämta 

och tolka olika 

samhällsrelate-

rade material 

och källor. 

Den studerande 

kan tolka olika 

samhällsrelate-

rade material 

och källor. 

Den studerande 

kan söka och 

tolka information 

om samhället ur 

olika material 

och källor. 

 

 

M4 ge den stu-

derande tillräck-

liga kunskaper 

och färdigheter 

om medborga-

rens rättigheter 

och skyldigheter i 

Finland samt om 

rättssystemets 

grunder 

sl2 Den studerande 

lär sig att förstå 

samhällstruk-

turer, princi-

perna för rättssy-

stemet samt 

medborgarens 

rättigheter och 

skyldigheter 

Kunskap om 

samhällsstruk-

turer och -funkt-

ioner, centrala 

lagar och indivi-

dens rättigheter 

och skyldigheter 

Den studerande 

känner till indivi-

dens rättigheter 

och skyldigheter. 

Den studerande 

ger exempel på 

individens rättig-

heter och skyl-

digheter samt 

verksamhet i 

samhället.  

Den studerande 

kan beskriva 

samhällets struk-

turer, ge exem-

pel på central 

lagstiftning i en 

rättstat och indi-

videns rättig-

heter och skyl-

digheter.  

Den studerande 

kan redogöra för 

samhällets struk-

turer, central lag-

stiftning i en rätt-

stat och indivi-

dens rättigheter, 

skyldigheter och 

möjligheter. 

M5 göra den stu-

derande förtro-

gen med olika 

sammanslut-

ningar och 

sl1 Den studerande 

lär sig att analy-

sera olika ge-

menskaper och 

Olika samman-

slutningar och 

minoritetsgrup-

per som en del 

av samhället 

Den studerande 

visar under 

handledning att 

hen känner till 

olika samman-

slutningar eller 

Den studerande 

ger exempel på 

olika samman-

slutningar eller 

minoritetsgrup-

per i det 

Den studerande 

beskriver olika 

sammanslut-

ningar och mino-

ritetsgrupper och 

deras ställning i 

Den studerande  

redogör för fak-

torer i samhället 

som påverkar 

olika 
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minoritetsgrup-

per i samhället 

minoritetsgrup-

per i samhället. 

minoritetsgrup-

per i det fin-

ländska sam-

hället. 

finländska sam-

hället. 

det finländska 

samhället. 

befolkningsgrup-

pers ställning. 

 

 

 

 

M6 informera 

den studerande 

om kunskaper 

och färdigheter 

som förutsätts i 

arbetslivet och 

om arbetstaga-

res rättigheter 

och skyldigheter 

samt ge hen 

verktyg för att 

planera sin fram-

tid 

sl1, sl2 Den studerande 

lär sig att fungera 

som en medbor-

gare som har fär-

digheter och be-

redskap för ar-

betslivet 

samt att planera 

sin egen framtid. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Den stu-

derande hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

   

Att delta, påverka och implementera kunskaper om samhället  

M7 vägleda den 

studerande att 

förstå grunderna 

för sin egen 

sl1 Den studerande 

lär sig att förstå 

och tillämpa 

principer för 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Den 
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ekonomi och sina 

egna konsumt-

ionsval samt 

grunderna för 

den offentliga 

ekonomin enligt 

principerna för 

hållbar utveckl-

ing 

hållbar ekonomi 

utgående från 

ett privat- och 

nationalekono-

miskt perspektiv.   

 

 

 

 

studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

M8 introducera 

den studerande i 

olika möjligheter 

att delta och på-

verka i samhället 

samt i verksam-

heten inom den 

tredje sektorn 

sl1 Den studerande 

lär sig att tillgo-

dogöra sig och 

dra nytta av cen-

trala kunskaper 

och färdigheter i 

samhällelig verk-

samhet. 

Att delta och på-

verka, kännedom 

om organisat-

ionsverksamhet 

Den studerande 

känner under 

handledning till 

sätt att delta och 

påverka i sam-

hället. 

Den studerande 

ger exempel på 

sätt att delta och 

påverka i sam-

hället. 

Den studerande 

beskriver och 

jämför olika sätt 

att delta och på-

verka samhället.  

Den studerande 

redogör för olika 

sätt att delta och 

påverka sam-

hället.  

 

Den studerande 

motiverar åsikter 

i samhälleliga 

frågor på ett 

mångsidigt sätt.   

M9 göra den stu-

derande förtro-

gen med funkt-

ionerna, maktut-

övningen och 

den 

sl1 Den studerande 

lär sig att förstå 

betydelsen av de 

mänskliga rättig-

heterna samt 

principerna för 

Kännedom om 

funktionerna, 

maktutövningen 

och den grund-

läggande lagstift-

ningen i en 

Den studerande 

känner till några 

mänskliga rättig-

heter och cen-

trala principer i 

Den studerande 

ger exempel på 

centrala mänsk-

liga rättigheter, 

centrala princi-

per inom 

Den studerande 

kan beskriva 

funktionerna, 

principerna för 

maktutövning 

och den 

Den studerande 

redogör för hur 

principerna för 

mänskliga rättig-

heter och rätts-

staten 
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grundläggande 

lagstiftningen i 

en rättsstat samt 

med offentliga 

och privata tjäns-

ter 

en rättsstat och 

hur dessa ankny-

ter till det fin-

ländska rättssste-

met och maktut-

övningen. 

rättsstat samt 

om offentliga 

och privata tjäns-

ter   

anknytning till 

rättsväsendet. 

rättsväsendet 

samt offentliga 

och privata tjäns-

ter.  

grundläggande 

lagstiftningen i 

en rättsstat samt 

offentliga och 

privata tjänster. 

 

 

framkommer i 

Finland och i 

världen.  

 

Den studerande 

kan hämta in-

formation om 

centrala offent-

liga och privata 

tjänster. 

M10 hjälpa den 

studerande att få 

en bild av arbets-

livet och vilka 

färdigheter det 

förutsätter, 

såsom utbild-

ning, arbetserfa-

renhet och 

språkkunskaper 

samt vägleda 

den studerande 

att bli medveten 

om sina möjlig-

heter, rättigheter 

och skyldigheter i 

arbetslivet 

sl2 Den studerande 

lär sig att upp-

fatta arbetslivet 

och de krav på 

färdigheter och 

den kompetens 

som det ställer 

och är medveten 

om sina egna 

möjligheter i ar-

betslivet. 

Kunskap om ar-

betslivet och för-

måga att planera 

sin egen framtid 

Den studerande 

känner till några 

färdigheter, rät-

tigheter och skyl-

digheter som ar-

betslivet kräver 

Den studerande 

nämner de mest 

centrala arbets-

livsfärdigheter, 

rättigheter och 

skyldigheter och 

de möjligheter 

som arbetslivet 

erbjuder. 

Den studerande 

kan beskriva 

möjligheter som 

arbetslivet erbju-

der och kan pla-

nera sin egen 

framtid. 

Den studerande 

kan analysera 

möjligheter som 

arbetslivet erbju-

der medborgaren 

ur hens eget 

framtidsperspek-

tiv. 
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M11 ge den stu-

derande verktyg 

för att planera 

sin egen eko-

nomi och sitt liv 

samt öka sin kun-

skap om konsu-

mentens rättig-

heter och skyl-

digheter 

sl2 Den studerande 

lär sig princi-

perna för plane-

ring av den egna 

ekonomin, en 

förnuftig kon-

sumtion och li-

vet.  

Förmåga att pla-

nera sin ekonomi 

och sitt liv och 

att agera som 

konsument 

Den studerande 

känner under 

handledning till 

några former av 

ekonomisk verk-

samhet (såsom 

konsumtion, spa-

rande) samt de 

grundläggande 

faktorerna i den 

egna ekonomin 

och sitt liv.  

Den studerande 

nämner sätt för 

hållbar planering 

av den egna eko-

nomin och sitt 

liv. 

 

Den studerande 

nämner konsu-

mentens rättig-

heter och skyl-

digheter.  

Den studerande 

beskriver olika 

former för håll-

bar och ansvars-

full ekonomisk 

verksamhet och 

dess betydelse i 

det egna livet. 

 

Den studerande 

kan redogöra för 

konsumentens 

rättigheter och 

skyldigheter. 

Den studerande 

kan bedöma en 

hållbar ekonomi 

och investering 

samt motivera 

olika lösningar 

för ekonomi och 

konsumtion ur 

samhällets och 

individens per-

spektiv. 

 

Den studerande 

förstår vilka krav 

en hållbar eko-

nomi ställer på 

hemmets eko-

nomi och nation-

alekonomin samt 

individens eko-

nomi. 

 

Fysik  
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i fysik i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Disponering av arbetet i mindre helheter, projekt eller experimentella arbeten med egna mål och bedömningsgrunder stöder en mångsidig bedömning. 
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Bedömningen av experimentellt arbete kan avancera från grundläggande färdigheter i arbete, observation och mätning till handledda undersökningsuppgifter 

och slutligen till öppna undersökningar. De studerandena ska vägledas att ge akt på sina förkunskaper, färdigheter och förhandsuppfattningar. Arbetet främjas 

med hjälp av konstruktiv respons och frågor. Uppmuntrande respons bidrar i synnerhet till att utveckla undersökningsfärdigheterna och stärka motivationen. I 

slutet av studiehelheterna bedöms hur väl de studerande har nått de uppställda målen och uppmärksamheten riktas mot nya utvecklingsområden. Bedöm-

ningen ska grunda sig på olika alster men också på observation av arbetet. Förutom alstrens innehåll bedöms studieprocessen och arbetets olika faser, till 

exempel hur de studerande formulerar frågor, avgränsar ämnet, söker information, motiverar åsikter, använder begrepp, hur tydligt de uttrycker sig och hur 

de slutför arbetet. De studerandes färdigheter i självvärdering och förmåga att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa 

bedömningen. Diskussioner mellan läraren och den studerande kan användas som stöd för bedömningen. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i fysik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man 

ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i fysik som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för fysik. Den studerande har uppnått 

målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 fysik och i relation till ovan 

nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i fysik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från 

slutbedömningen.   

 

Med handledning av arbetet avses i fysiken exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, framställer styrande frågor, använder konkretiserings-

material eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. Beskrivningarna av kunskapskraven i slutbedömningen är kumulativa, dvs. kriterierna för ett 

vitsord ingår i kriterierna för följande vitsord, även om detta inte är separat utskrivet för varje mål. 

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 
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M1 uppmuntra 

och inspirera den 

studerande att 

studera fysik 

fy1 Den studerande 

upplever studi-

erna i fysik me-

ningsfulla. 

 

 

Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M2 vägleda den 

studerande att 

förstå betydelsen 

av att kunna fysik 

i sitt eget liv, i 

livsmiljön och i 

samhället 

fy1 Den studerande 

förstår vilken be-

tydelse kun-

skaper i fysik har 

i det egna livet, i 

livsmiljön och i 

samhället.   

Förmåga att för-

stå betydelsen av 

fysik 

Den studerande 

känner till att 

vissa fenomen 

hör ihop med fy-

sik och betydel-

sen av att kunna 

fysik i vissa yr-

ken. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på vardagliga si-

tuationer där 

man behöver 

kunskaper och 

färdigheter i fy-

sik.  

 

Den studerande 

kan nämna yr-

ken, i vilka man 

behöver kunskap 

i fysik. 

Den studerande 

förklarar med 

hjälp av exempel 

vilka kunskaper 

och färdigheter i 

fysik som vi har 

nytta av i vår 

egen livsmiljö. 

 

Den studerande 

ka ge exempel på 

vilken betydelse 

kunskaper i fysik 

har inom olika 

yrken. 

Den studerande 

förklarar med 

hjälp av exempel 

vilka kunskaper 

och färdigheter i 

fysik som vi har 

nytta av i det 

egna livet och i 

samhället.  

 

Den studerande 

kan motivera vil-

ken betydelse 

kunskaper i fysik 

har inom olika yr-

ken. 
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M3 handleda 

den studerande 

att använda sina 

fysikkunskaper 

för att bygga en 

hållbar framtid 

samt att bedöma 

sina val 

 

fy1 Den studerande 

förstår betydel-

sen av fysik för 

att bygga en håll-

bar framtid samt 

utvärderar sina 

egna val med 

tanke på en håll-

bar framtid. 

Kunskaper och 

färdigheter i håll-

bar utveckling ur 

fysikens perspek-

tiv 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på egna 

val som har bety-

delse då en håll-

bar framtid 

byggs. 

Den studerande 

kan nämna situ-

ationer där fysik 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid. 

  

Den studerande 

kan nämna några 

goda lösningar 

med tanke på att 

bygga en hållbar 

framtid. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

på vilket sätt fy-

sik används för 

att bygga en håll-

bar framtid och 

kan jämföra olika 

lösningar i an-

knytning till 

detta. 

Den studerande 

motiverar med 

hjälp av exempel 

hur fysik används 

för att bygga en 

hållbar framtid.  

 

Den studerande 

kan förklara sam-

band mellan or-

sak och verkan i 

anknytning till att 

bygga en hållbar 

framtid samt kan 

motivera olika 

lösningar i an-

knytning till 

detta.    

Forskningsfärdigheter 

M4 uppmuntra 

den studerande 

att formulera frå-

gor kring de fe-

nomen som 

granskas 

fy1 Den studerande 

formulerar forsk-

ningsfrågor kring 

fenomen som 

granskas, ge-

nomför 

Förmåga att for-

mulera frågor, 

planera och ge-

nomföra under-

sökningar samt 

Den studerande 

känner igen feno-

men i anknytning 

till vilka man kan 

utveckla under-

sökningsfrågor. 

Den studerande 

formulerar enkla 

frågor i anknyt-

ning till det äm-

nesområde som 

granskas.  

Den studerande 

kan formulera 

preciserade frå-

gor kring det fe-

nomen som 

granskas. 

Den studerande 

formulerar och 

utvecklar frågor 

som utgångs-

punkter för 

undersökningar. 
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M5 handleda 

den studerande 

att utföra experi-

mentella under-

sökningar, arbeta 

på ett säkert sätt 

och att tolka re-

sultat 

experimentella 

undersökningar 

eller planerar 

dem samt tolkar 

resultaten.  

 

Den studerande 

arbetar på ett 

säkert sätt. 

att tolka resulta-

ten. 

Förmåga att ar-

beta på ett sä-

kert sätt. 

 

Den studerande 

deltar i experi-

mentellt arbete 

genom att obser-

vera genomfö-

randet av under-

sökningarna med 

hänsyn till säker-

hetsaspekterna 

samt klarar av att 

berätta om sina 

observationer 

under handled-

ning.       

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer och 

mätningar enligt 

en plan, vid be-

hov under hand-

ledning.   

 

Den studerande 

arbetar på ett 

säkert sätt till-

sammans med 

andra. 

 

Den studerande 

presenterar re-

sultaten av 

undersökning-

arna enligt anvi-

ningar och drar 

enkla slutsatser. 

 

Den studerande 

arbetar på ett sä-

kert sätt samt 

gör observat-

ioner och mät-

ningar enligt an-

visningar. 

 

Den studerande 

presenterar och 

tolkar undersök-

ningsresultat.  

 

Den studerande 

arbetar på ett sä-

kert och konse-

kvent sätt, vid 

behov självstän-

digt, samt gör ob-

servationer och 

mätningar på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 

 

Den studerande 

behandlar, tolkar 

och presenterar 

undersökningsre-

sultaten samt 

motiverar sina 

slutsatser.  

 

Den studerande 

kan utvärdera re-

sultat. 

M6 handleda 

den studerande 

att använda digi-

tala verktyg för 

fy1 Den studerande 

använder digitala 

verktyg samt 

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Den studerande 

använder under 

handledning digi-

tala verktyg för 

Den studerande 

använder digitala 

verktyg eller ap-

plikationer för att 

Den studerande 

kan använda di-

gitala verktyg för 

att hämta 

Den studerande 

använder digitala 

verktyg eller ap-

plikationer 
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att söka inform-

ation och stödja 

den studerandes 

lärande med 

hjälp av åskådliga 

simuleringar 

simuleringar i sitt 

eget lärande. 

att hämta in-

formation.  

 

Den studerande 

bekantar sig med 

någon simulering 

som stöder läran-

det. 

hämta informat-

ion utgående 

från anvisning-

arna.  

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer av en si-

mulering under 

handledning.   

information.  

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer utgå-

ende från en si-

mulering. 

självständigt för 

att hämta in-

formation och 

mätresultat.  

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer av en si-

mulering och 

göra generali-

seringar med 

hjälp av en simu-

lering. 

Kunskaper i fysik och användning av dem 

M7 handleda 

den studerande 

att använda fysi-

kaliska begrepp 

på ett exakt sätt 

fy1 Den studerande 

använder fysika-

liska begrepp ex-

akt. 

Förmåga att an-

vända begrepp 

Den studerande 

förklarar feno-

men i fysiken ge-

nom att använda 

några fysikaliska 

begrepp.  

 

Den studerande 

förklarar feno-

men i fysiken ge-

nom att använda 

fysikens centrala 

begrepp.    

Den studerande 

förklarar feno-

men i fysiken 

med hjälp av 

centrala fysika-

liska begrepp.  

 

Den studerande 

kan kombinera 

ett fenomen med 

tillhörande egen-

skaper och med 

Den studerande 

förklarar feno-

men i fysiken ge-

nom att använda 

fysikens centrala 

begrepp exakt.   

 

Den studerande 

kan kombinera 

ett fenomen med 

tillhörande egen-

skaper och med 
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storheter som 

beskriver egen-

skaperna. 

storheter som 

beskriver egen-

skaperna. 

M8 handleda 

den studerande 

att använda olika 

modeller för att 

beskriva och för-

klara fenomen 

fy1 Den studerande 

använder olika 

modeller då hen 

undersöker feno-

men. 

Förmåga att an-

vända modeller 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på mo-

deller som an-

vänts i beskriv-

ningen av feno-

men. 

Den studerande 

använder enkla 

modeller för att 

beskriva feno-

men och göra 

prognoser. 

Den studerande 

använder enkla 

modeller och gör 

utgående från 

dem upp progno-

ser och kan för-

klara hur mo-

dellen är skapad 

utgående från 

mätresultat.  

 

Den studerande 

kan bedöma hur 

väl en modell 

förhåller sig till 

verkligheten. 

 

Den studerande 

använder mo-

deller och gör ut-

gående från dem 

upp prognoser 

och kan skapa 

enkla modeller 

utgående från 

mätresultat.  

 

Den studerande 

kan bedöma mo-

dellens relation 

till verkligheten 

samt modellens 

begränsningar el-

ler brister. 

M9 handleda 

den studerande 

att använda och 

kritiskt bedöma 

olika informat-

ionskällor 

fy1 Den studerande 

använder och 

bedömer kritiskt 

olika informat-

ionskällor. 

Förmåga att an-

vända informat-

ionskällor 

Den studerande 

söker under 

handledning in-

formation ur 

olika informat-

ionskällor.  

Den studerande 

söker informat-

ion ur olika in-

formationskällor.  

 

Den studerande 

söker informat-

ion från olika in-

formationskällor 

och väljer in-

formationskällor 

Den studerande 

söker informat-

ion ur olika in-

formationskällor 

och kan reflek-

tera över 
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som allmänt an-

ses vara tillförlit-

liga.   

informations-

källans tillförlit-

lighet. 

M10 vägleda den 

studerande att 

uppfatta den na-

turvetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär 

fy1 Den studerande 

uppfattar den 

naturvetenskap-

liga kunskapens 

karaktär. 

Förmåga att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär 

Den studerande 

känner igen ex-

perimentellt ar-

bete som ett sätt 

på vilket man 

inom fysik produ-

cerar naturveten-

skaplig kunskap. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på naturveten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel från fy-

siken beskriva 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel i an-

knytning till fysik 

förklara och mo-

tivera den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling. 

M11 vägleda den 

studerande att 

nå tillräckliga te-

oretiska kun-

skaper om energi 

och elektricitet 

med tanke på 

fortsatta studier 

fy1 Den studerande 

når tillräckliga 

teoretiska kun-

skaper för fort-

satta studier i 

fråga om energi 

och elektricitet.   

Hur den stu-

derande nått te-

oretiska kun-

skaper för fort-

satta studier 

Den studerande 

känner i bekanta 

situationer till 

några begrepp, 

fenomen och 

storheter i an-

knytning till 

energi och elekt-

ricitet. 

Den studerande 

kan i bekanta si-

tuationer an-

vända några cen-

trala begrepp, 

objekt, fenomen, 

egenskaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i an-

knytning till 

energi och elekt-

ricitet. 

Den studerande 

kan i bekanta si-

tuationer an-

vända centrala 

begrepp, objekt, 

fenomen, egen-

skaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i an-

knytning till 

energi och elekt-

ricitet. 

Den studerande 

kan i bekanta och 

tillämpningsbara 

situationer an-

vända centrala 

begrepp, objekt, 

fenomen, egen-

skaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i an-

knytning till 

energi och elekt-

ricitet. 
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M12 handleda 

den studerande 

att tillämpa sina 

kunskaper och 

färdigheter i fysik 

inom mångve-

tenskapliga lär-

områden samt 

erbjuda hen möj-

ligheter att lära 

sig hur fysik till-

lämpas i olika si-

tuationer 

fy1 Den studerande 

tillämpar sina 

kunskaper och 

färdigheter i fy-

sik i olika situat-

ioner.   

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Den stu-

derande hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

 

 

Kemi 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i kemi i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna 

 

Disponering av arbetet i mindre helheter, projekt eller experimentella arbeten med egna mål och bedömningsgrunder stöder en mångsidig bedömning. Be-

dömningen av experimentellt arbete kan avancera från grundläggande färdigheter i arbete, observation och mätning till handledda undersökningsuppgifter 

och slutligen till öppna undersökningar. De studerande ska vägledas att ge akt på sina förkunskaper, färdigheter och förhandsuppfattningar. Arbetet främjas 

med hjälp av konstruktiv respons och frågor. Uppmuntrande respons bidrar i synnerhet till att utveckla undersökningsfärdigheterna och stärka motivationen. I 

slutet av studiehelheterna bedöms hur väl de studerande har nått de uppställda målen och uppmärksamheten riktas mot nya utvecklingsområden. Bedöm-

ningen ska grunda sig på olika alster men också på observation av arbetet. Förutom alstrens innehåll bedöms studieprocessen och arbetets olika faser, till 

exempel hur de studerande formulerar frågor, avgränsar ämnet, söker information, motiverar åsikter, använder begrepp, hur tydligt de uttrycker sig och hur 

de slutför arbetet. De studerandes färdigheter i självvärdering och förmåga att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa 

bedömningen. Diskussioner mellan läraren och den studerande kan användas som stöd för bedömningen. 



 

98 
 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i kemi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man 

ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i kemi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för kemi. Den studerande har uppnått målen i 

lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 kemi och i relation till ovan nämnda kun-

skapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i 

något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i kemi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Med handledning av arbetet avses i kemin exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsinstruktioner, framställer styrande frågor, använder konkretiserings-

material eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. Beskrivningarna av kunskapskraven i slutbedömningen är kumulativa, dvs. kriterierna för ett 

vitsord ingår i kriterierna för följande vitsord, även om detta inte är separat utskrivet för varje mål. 

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 uppmuntra 

och inspirera den 

studerande att 

studera kemi 

ke1 Den studerande 

upplever studi-

erna i kemi me-

ningsfulla. 

 

 

Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 
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en del av själv-

värderingen. 

M2 vägleda den 

studerande att 

förstå betydelsen 

av att kunna 

kemi i sitt eget 

liv, i livsmiljön 

och i samhället 

ke1 Den studerande 

förstår vilken be-

tydelse kun-

skaper i kemi har 

i det egna    livet, 

i livsmiljön och i 

samhället.   

Förmåga att för-

stå betydelsen av 

kemi. 

Den studerande 

känner till att 

vissa fenomen 

hör ihop med 

kemi och bety-

delsen av att 

kunna kemi i 

vissa yrken. 

Den studerande 

kan ge   exempel 

på vardagliga si-

tuationer där 

man behöver 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi.  

 

Den studerande 

kan nämna yr-

ken, i vilka man 

behöver kunskap 

i kemi. 

Den studerande 

förklarar med 

hjälp av exempel 

vilka kunskaper 

och färdigheter i 

kemi som vi har 

nytta av i vår 

egen livsmiljö. 

 

Den studerande 

kan ge exempel 

på vilken bety-

delse kunskaper i 

kemi har inom 

olika yrken. 

Den studerande 

förklarar med 

hjälp av   exem-

pel vilka kun-

skaper och fär-

digheter i kemi 

som vi har nytta 

av i det egna livet 

och i samhället.  

 

Den studerande 

kan motivera be-

tydelsen av kun-

skaper i kemi 

inom olika yrken. 

M3 handleda 

den studerande 

att använda sina 

kemikunskaper 

för att bygga en 

hållbar framtid 

och bedöma sina 

val 

ke1 Den studerande 

förstår betydel-

sen av kemi för 

att bygga en håll-

bar framtid samt 

utvärderar sina 

egna val med 

tanke på en håll-

bar framtid. 

Kunskaper och 

färdigheter i håll-

bar utveckling ur 

kemins perspek-

tiv 

Den studerande 

kan ge några ex-

empel på egna 

val som har bety-

delse då en håll-

bar framtid 

byggs. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på situationer, 

där kemi behövs 

för att bygga en 

hållbar framtid. 

  

Den studerande 

kan nämna några 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

på vilket sätt 

kunskaper i kemi 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid och kan 

jämföra olika 

Den studerande 

motiverar med 

hjälp av exempel 

hur kemi an-

vänds för att 

bygga en hållbar 

framtid.  
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goda lösningar 

med tanke på att 

bygga en hållbar 

framtid. 

lösningar i an-

knytning till 

detta. 

Den studerande 

kan förklara sam-

bandet mellan 

orsak och verkan 

då man bygger 

en hållbar fram-

tid samt kan mo-

tivera olika lös-

ningar i anknyt-

ning till detta. 

Forskningsfärdigheter 

M4 uppmuntra 

den studerande 

att formulera frå-

gor kring de fe-

nomen som 

granskas 

ke1 Den studerande 

formulerar forsk-

ningsfrågor kring 

fenomen som 

granskas, ge-

nomför experi-

mentella under-

sökningar eller 

planerar dem 

samt tolkar re-

sultaten. 

  

Den studerande 

arbetar på ett 

säkert sätt. 

Förmåga att for-

mulera frågor, 

planera och ge-

nomföra under-

sökningar samt 

att tolka resulta-

ten, förmåga att 

arbeta på ett sä-

kert sätt 

Den studerande 

känner igen feno-

men i anknytning 

till vilka man kan 

utveckla under-

sökningsfrågor. 

 

Den studerande 

deltar i experi-

mentellt arbete 

genom att obser-

vera genomfö-

randet av under-

sökningarna med 

hänsyn till 

Den studerande 

formulerar enkla 

frågor i anknyt-

ning till det äm-

nesområde som 

granskas. 

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer och 

mätningar enligt 

en plan, vid be-

hov under hand-

ledning.  

Den studerande 

kan formulera 

preciserade frå-

gor kring det fe-

nomen som 

granskas. 

 

Den studerande 

behärskar grund-

läggande arbets-

färdigheter, ar-

betar på ett sä-

kert sätt samt 

gör observat-

ioner och 

Den studerande 

formulerar och 

utvecklar frågor 

som utgångs-

punkter för 

undersökningar.  

 

Den studerande 

arbetar på ett sä-

kert och konse-

kvent sätt, vid 

behov självstän-

digt, samt gör ob-

servationer och 

mätningar på ett 

M5 handleda 

den studerande 

att utföra experi-

mentella under-

sökningar, arbeta 

på ett säkert sätt 

och att tolka re-

sultat 
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säkerhetsa-

spekterna samt 

klarar av att be-

rätta om sina ob-

servationer un-

der handledning.    

Den studerande 

arbetar på ett sä-

kert sätt tillsam-

mans med andra. 

 

Den studerande 

presenterar re-

sultaten av 

undersökning-

arna enligt anvis-

ningar och drar 

enkla slutsatser. 

mätningar enligt 

anvisningar. 

 

Den studerande 

presenterar och 

tolkar undersök-

ningsresultat. 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Den studerande 

behandlar, tolkar 

och presenterar 

undersökningsre-

sultaten samt 

motiverar sina 

slutsatser.  

 

Den studerande 

kan utvärdera re-

sultat. 

M6 handleda 

den studerande 

att använda digi-

tala verktyg för 

att söka inform-

ation och stödja 

den studerandes 

lärande med 

hjälp av åskådliga 

simuleringar 

ke1 Den studerande 

använder digitala 

verktyg samt si-

muleringar i sitt 

eget lärande. 

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Den studerande 

använder under 

handledning digi-

tala verktyg för 

att söka inform-

ation.  

 

Den studerande 

bekantar sig med 

någon simulering 

som stöder läran-

det. 

Den studerande 

använder digitala 

verktyg för att 

hämta informat-

ion enligt anvis-

ningarna.  

 

Den studerande 

kan under hand-

ledning göra ob-

servationer av en 

simulering. 

Den studerande 

kan använda di-

gitala verktyg för 

att hämta in-

formation.  

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer utgå-

ende från en si-

mulering. 

Den studerande 

använder digitala 

verktyg eller ap-

plikationer själv-

ständigt för att 

hämta informat-

ion och mätresul-

tat.  

 

Den studerande 

kan göra obser-

vationer av en si-

mulering och 
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göra generali-

seringar med 

hjälp av en simu-

lering. 

Kunskaper i kemi och användning av dem 

M7 vägleda den 

studerande att 

använda kemiska 

begrepp på ett 

exakt sätt 

ke1 Den studerande 

använder ke-

miska begrepp 

exakt. 

Förmåga att an-

vända begrepp 

Den studerande 

förklarar feno-

men i kemin ge-

nom att använda 

några kemiska 

begrepp.  

 

Den studerande 

förklarar feno-

men i kemin ge-

nom att använda 

kemins centrala 

begrepp.    

 

Den studerande 

förklarar feno-

men i kemin med 

hjälp av centrala 

kemiska begrepp 

och förstår sam-

banden mellan 

begreppen. 

Den studerande 

förklarar feno-

men i kemin ge-

nom att använda 

kemins centrala 

begrepp exakt 

och förstår sam-

banden mellan 

begreppen.   

M8 handleda 

den studerande 

att använda olika 

modeller för att 

beskriva och för-

klara ämnens 

struktur och ke-

miska fenomen 

ke1 Den studerande 

använder olika 

modeller då hen 

granskar ämnets 

struktur och ke-

miska fenomen. 

Förmåga att an-

vända modeller 

Den studerande 

känner till att 

modeller an-

vänds för att be-

skriva ämnens 

struktur. 

Den studerande 

kan nämna ex-

empel där mo-

deller används 

för att illustrera 

strukturen hos 

ett ämne och ke-

miska fenomen.   

Den studerande 

kan beskriva äm-

nens struktur och 

kemiska feno-

men med olika 

modeller. 

 

Den studerande 

kan bedöma hur 

väl en modell 

Den studerande 

kan beskriva och 

förklara struk-

turen hos ett 

ämne och ke-

miska fenomen 

genom att an-

vända olika mo-

deller.  

 

Den studerande 
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förhåller sig till 

verkligheten. 

kan bedöma hur 

väl en modell för-

håller sig till verk-

ligheten samt 

modellens be-

gränsningar eller 

brister.   

M9 handleda 

den studerande 

att använda och 

kritiskt bedöma 

olika informat-

ionskällor 

ke1 Den studerande 

använder och 

bedömer kritiskt 

olika informat-

ionskällor. 

Förmåga att an-

vända informat-

ionskällor 

Den studerande 

söker under 

handledning in-

formation från 

olika informat-

ionskällor.  

Den studerande 

söker informat-

ion ur olika in-

formationskällor.  

Den studerande 

söker informat-

ion från olika in-

formationskällor 

och väljer in-

formationskällor 

som allmänt an-

ses vara tillförlit-

liga.   

Den studerande 

söker informat-

ion ur olika in-

formationskällor 

och kan reflek-

tera över inform-

ationskällans till-

förlitlighet. 

M10 vägleda den 

studerande att 

uppfatta den na-

turvetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär 

ke1 Den studerande 

uppfattar den 

naturvetenskap-

liga kunskapens 

karaktär. 

Förmåga att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär 

Den studerande 

känner igen ex-

perimentellt ar-

bete som ett sätt 

på vilket man 

inom kemin pro-

ducerar naturve-

tenskaplig kun-

skap. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på naturveten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel från ke-

min beskriva den 

naturvetenskap-

liga kunskapens 

karaktär och ut-

veckling. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel i an-

knytning till kemi 

förklara och mo-

tivera den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling. 
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M11 handleda 

den studerande 

att förstå de 

grundläggande 

principerna för 

ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår 

ke1 Den studerande 

förstår de grund-

läggande princi-

perna för äm-

nens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår. 

Hur den stu-

derande nått te-

oretiska kun-

skaper för fort-

satta studier 

Den studerande 

känner i bekanta 

situationer igen 

några begrepp 

och fenomen, i 

anknytning till 

ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår.   

Den studerande 

kan i bekanta si-

tuationer an-

vända några cen-

trala begrepp, fe-

nomen och mo-

deller i anknyt-

ning till ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår. 

Den studerande 

kan i bekanta si-

tuationer an-

vända centrala 

begrepp, feno-

men och mo-

deller för att för-

klara ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår. 

Den studerande 

kan i bekanta och 

tillämpliga situat-

ioner använda 

centrala begrepp, 

fenomen och 

modeller i an-

knytning till äm-

nens egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår. 

M12 handleda 

den studerande 

att tillämpa sina 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi inom mång-

vetenskapliga 

lärområden samt 

erbjuda hen möj-

ligheter att lära 

sig hur kemi till-

lämpas i olika si-

tuationer 

ke1 Den studerande 

tillämpar sina 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi i olika situ-

ationer.   

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Den stu-

derande hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 
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Biologi 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i biologi i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna dvs. formativ bedömning i biologi stöder de studerandes motivation, utvecklar forskningsfärdigheterna och 

hjälper dem att hitta sina styrkor. De studerande ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen i biologi. Med hjälp av respons 

uppmuntras de studerande att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina biologikunskaper i praktiken. I bedömningen i biologi ska de 

studerande ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Den summativa bedömningen ska fokusera på såväl den studerandes teoretiska kun-

skaper som biologiska färdigheter i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Läraren iakttar den studerandes förmåga att göra observationer, samla in, 

bearbeta, tolka, utvärdera och presentera olika slags material. Vidare bedöms förmågan att använda utrustning som är typisk för biologin, digitala verktyg samt 

förmågan att genomföra små experiment och undersökningar i och utanför skolan. Syftet med bedömningen och responsen är att utveckla de studerandes 

arbetsfärdigheter. 

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i biologi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i biologi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för biologi. Den studerande har uppnått 

målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då hens 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 biologi och i relation till ovan nämnda 

kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation 

i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i biologi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedöm-

ningen. 

 

Med handledning av arbetet avses i biologin exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder konkretiseringsmaterial 

eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. I varje kunskapsbeskrivning i biologi ingår även kunskapskraven för de lägre vitsorden. 

 

Mål för under-

visningen  

Kurser Mål för lärandet 

som härletts ur 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7  

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 
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 målen för under-

visningen 

  

Biologisk kunskap och förståelse 

M1 hjälpa den 

studerande att 

förstå hur ett 

ekosystem är 

uppbyggt och 

fungerar samt att 

jämföra olika 

ekosystem och 

identifiera arter 

bi1 Den studerande 

fördjupar sina 

färdigheter om 

ekosystemens 

grundstruktur 

och funktion. 

Hen lär sig att 

jämföra olika 

ekosystem.  

 

Den studerande 

lär sig att identifi-

era arter. 

Att förstå hur ett 

ekosystem är 

uppbyggt och 

fungerar 

Den studerande 

kan klassificera 

skogsekosyste-

mets delar i le-

vande och icke-

levande.  

 

Den studerande 

bygger upp en 

enkel närings-

kedja med exem-

pelarter. 

 

Den studerande 

känner igen och 

benämner några 

arter i närmiljön.   

Den studerande 

kan klassificera 

och benämna 

skogsekosyste-

mets delar och 

berätta om deras 

funktion. 

 

Den studerande 

känner igen olika 

ekosystem. 

 

Den studerande 

känner igen och 

benämner arter i 

närmiljön. 

 

Den studerande 

kan beskriva och 

berätta om 

skogsekosyste-

mets grundstruk-

tur och hur det 

fungerar. 

 

Den studerande 

identifierar och 

benämner olika 

ekosystem. 

  

Den studerande 

identifierar och 

benämner arter 

från olika ekosy-

stem. 

 

Den studerande 

kan förklara och 

motivera skogse-

kosystemets 

grundstruktur 

och hur det fun-

gerar. 

 

Den studerande 

identifierar, be-

nämner och jäm-

för olika ekosy-

stem. 

 

Den studerande 

identifierar och 

benämner 

mångsidigt arter 

i olika ekosy-

stem.   
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M2 hjälpa den 

studerande att 

beskriva organ-

ismers struktur 

och livsfunkt-

ioner samt att 

förstå organism-

samhällets struk-

tur 

bi1 Den studerande 

lär sig att besk-

riva organismers 

struktur och livs-

funktioner. 

 

Den studerande 

lär sig att klassifi-

cera organismer 

i olika organism-

grupper och att 

ge exempel på 

typiska drag för 

varje grupp. 

Att förstå organ-

ismsamhällets 

struktur samt 

organismers 

struktur och livs-

funktioner 

Den studerande 

kan benämna ri-

kena och gemen-

samma grund-

strukturer och 

funktioner för 

olika organism-

grupper under 

handlening. 

 

Den studerande 

kan benämna ri-

kena. 

 

Den studerande 

benämner och 

jämför organ-

ismernas grund-

strukturer och 

beskriver deras 

livsfunktioner.  

 

Den studerande 

kan benämna ri-

kena och besk-

riva principerna 

för organismer-

nas indelning i ri-

ken. 

   

Den studerande 

benämner och 

jämför organ-

ismernas grund-

strukturer samt 

berättar om org-

anismernas livs-

funktioner och 

deras uppgift.  

 

Den studerande 

kan benämna ri-

kena och moti-

vera principerna 

för organismer-

nas indelning i ri-

ken. 

 

Den studerande 

identifierar, klas-

sificerar och jäm-

för de mest cen-

trala organism-

grupperna. 

 

Den studerande 

benämner och 

jämför organ-

ismernas struk-

turer samt förkla-

rar organismer-

nas livsfunktioner 

och deras upp-

gift. 

M3 handleda 

den studerande 

att förstå hur 

bi1 Den studerande 

lär sig att granska 

organismernas 

Att förstå organ-

ismers anpass-

ningsförmåga 

Den studerande 

kan känna igen 

egenskaper hos 

Den studerande 

kan beskriva hur 

arterna anpassar 

Den studerande 

kan berätta och 

ge exempel på 

Den studerande 

kan förklara org-

anismernas 
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organismer an-

passar sig till 

olika livsmiljöer 

och att få känne-

dom om natu-

rens mångfald 

anpassning till 

olika livsmiljöer 

och att förstå na-

turens mångfald. 

och livsmiljöer-

nas mångfald 

organismer som 

lever i olika livs-

miljöer under 

handledning.  

 

Den studerande 

ger några exem-

pel på organ-

ismer som lever i 

olika livsmiljöer. 

sig till olika livs-

miljöer.  

 

Den studerande 

berättar vad 

mångfald bety-

der. 

förekomster av 

arter och arters 

anpassning till 

olika livsmiljöer. 

 

Den studerande 

berättar varför 

mångfald är vik-

tigt. 

anpassning till 

olika livsmiljöer 

och berättar om 

samband mellan 

orsak och verkan 

gällande anpass-

ning.  

 

Den studerande 

motiverar varför 

mångfald är vik-

tigt. 

M4 hjälpa den 

studerande att 

förstå grundprin-

ciperna för ärft-

lighet och evolut-

ion 

bi1 Den studerande 

lär sig grundprin-

ciperna för ärft-

lighet och evolut-

ion. 

Förmåga att upp-

fatta grundprin-

ciperna för ärft-

lighet och evolut-

ion 

Den studerande 

kan berätta att 

individens egen-

skaper påverkas 

både av arvet 

och miljön.  

 

Den studerande 

berättar att org-

anismerna har 

utvecklats som 

ett resultat av 

evolutionen. 

Den studerande 

kan ge exempel 

på hur arvet och 

miljön påverkar 

individens egen-

skaper. 

 

Den studerande 

beskriver hur li-

vet och mångfal-

den har utveck-

lats genom evo-

lutionen.  

  

Den studerande 

förstår och kan 

beskriva arvs-

massans och mil-

jöns påverkan på 

individens egen-

skaper.  

 

Den studerande 

kan beskriva hur 

livet och natu-

rens mångfald 

har utvecklats 

som ett resultat 

av evolution. 

Den studerande 

kan förklara hur 

ärftligheten och 

miljön tillsam-

mans påverkar 

uppkomsten av 

individens egen-

skaper samt till-

lämpar sitt kun-

nande genom 

praktiska exem-

pel. 

 

Den studerande 

beskriver hur 
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Den studerande 

förklarar sam-

bandet mellan 

ärftlighet och 

evolution. 

livet och mång-

falden har ut-

vecklats genom 

evolution och ger 

exempel på evo-

lution som en 

kontinuerlig pro-

cess.  

 

Den studerande 

förklarar sam-

bandet mellan 

ärftlighet och 

evolution med 

hjälp av exempel.   

M5 vägleda den 

studerande att 

bedöma föränd-

ringar i naturen 

och människans 

påverkan på mil-

jön 

bi1 Den studerande 

lär sig om hur 

mänsklig verk-

samhet påverkar 

de förändringar 

som sker i miljön.  

 

Den studerande 

förstår biologins 

betydelse i byg-

gandet av en 

hållbar framtid.  

Förmåga att ob-

servera föränd-

ringar i naturen 

Den studerande 

kan ge exempel 

på hur mänsklig 

verksamhet på-

verkar miljön.  

 

Den studerande 

räknar upp del-

områden inom 

hållbar utveckl-

ing.   

Den studerande 

kan beskriva och 

ge exempel på 

hur den mänsk-

liga verksam-

heten påverkar 

miljön.  

 

Den studerande 

berättar om del-

områdena inom 

hållbar utveckling 

Den studerande 

kan redogöra för 

och ge exempel 

på hur den 

mänskliga verk-

samheten påver-

kar miljön. 

 

Den studerande 

beskriver delom-

rådena inom 

hållbar 

Den studerande 

kan motivera hur 

den mänskliga 

verksamheten 

påverkar miljön 

och granskar följ-

derna av dessa 

förändringar.  

 

Den studerande 

förklarar sam-

band mellan 
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och ger några ex-

empel på hur 

man kan bygga 

en hållbar fram-

tid.  

 

 

utveckling och 

ger exempel på 

hur man ur ett 

biologiskt per-

spektiv kan 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

orsak och verkan 

kring byggandet 

av en hållbar 

framtid och argu-

menterar för sin 

ståndpunkt utgå-

ende från kun-

skaperna i bio-

logi.  

Biologiska färdigheter 

M6 hjälpa den 

studerande att 

utveckla naturve-

tenskapligt tän-

kande och att 

förstå samband 

mellan orsak och 

verkan 

bi1 Den studerande 

lär sig samband 

mellan orsak och 

verkan inom bio-

login 

Förmåga att 

tänka naturve-

tenskapligt 

Den studerande 

kan använda 

några grundbe-

grepp inom bio-

login samt för-

knippa dessa till 

givna biologiska 

fenomen.  

 

Den studerande 

berättar under 

handledning en-

kelt och med 

egna ord om bio-

logiska fenomen 

som hen lärt sig. 

Den studerande 

kan använda bio-

logiska grundbe-

grepp.  

 

Den studerande 

presenterar ett 

biologiskt feno-

men som hen lärt 

sig med egna ord 

och väljer ett 

lämpligt sätt att 

presentera in-

formationen.  

 

Den studerande  

kan använda bio-

logiska begrepp 

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Den studerande 

presenterar nå-

got som hen lärt 

sig med egna ord 

på ett för biolo-

gin utmärkande 

sätt och väljer ett 

lämpligt sätt att 

presentera in-

formationen.  

Den studerande 

kan använda bio-

logiska begrepp 

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Den studerande 

presenterar nå-

got som hen lärt 

sig med egna ord 

och på ett struk-

turerat och för 

biologin utmär-

kande sätt samt 

väljer ett lämpligt 

sätt att 
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Den studerande 

ställer enkla frå-

gor om naturen 

och naturfeno-

men. 

 

 

 

 

 

  

 

Den studerande 

presenterar 

några menings-

fulla frågor om 

naturen och na-

turfenomen samt 

redogör för na-

turvetenskapliga 

samband mellan 

orsak och ver-

kan. 

presentera in-

formationen. 

  

Den studerande 

presenterar me-

ningsfulla frågor 

om naturen och 

naturfenomen 

samt redogör för 

biologiska sam-

band mellan or-

sak och verkan. 

M7 handleda 

den studerande 

att genomföra 

mindre under-

sökningar och att 

använda utrust-

ning som behövs 

vid biologisk 

undersökning 

samt digitala 

verktyg 

bi1 Den studerande 

lär sig att an-

vända utrustning 

som behövs vid 

biologisk under-

sökning.  

 

Den studerande 

lär sig att an-

vända digitala 

verktyg samt 

olika informat-

ionskällor i biolo-

gistudierna. 

Förmåga att ge-

nomföra en bio-

logisk undersök-

ning 

Den studerande 

deltar i experi-

mentellt arbete.  

 

Den studerande 

kan under hand-

ledning ge exem-

pel på några ty-

per av biologisk 

utrustning.  

 

Den studerande 

kan under hand-

ledning söka 

Den studerande 

kan under hand-

ledning arbeta på 

ett säkert sätt. 

  

Den studerande 

använder utrust-

ning som behövs 

vid biologisk 

undersökning en-

ligt anvisningar.  

 

Den studerande 

söker biologisk 

information från 

Den studerande 

kan arbeta på ett 

säkert sätt.  

 

Den studerande 

använder utrust-

ning som behövs 

vid biologisk 

undersökning på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

 

Den studerande 

söker biologisk 

information från 

Den studerande 

kan arbeta själv-

ständigt och mål-

inriktat. 

  

Den studerande 

använder utrust-

ning som behövs 

vid biologisk 

undersökning 

och bedömer ut-

rustningens 

lämplighet för ar-

betet. 
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biologisk inform-

ation. 

 

Den studerande 

deltar i utföran-

det av en biolo-

gisk undersök-

ning och berättar 

vad som gjorts i 

undersökningen. 

några olika in-

formationskällor. 

 

Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser om experi-

mentellt arbete. 

 

Den studerande 

utför en mindre 

biologisk under-

sökning under 

handledning. 

 

 

 

 

 

olika informat-

ionskällor och 

väljer ut några 

tillförlitliga in-

formationskällor.  

 

Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser och lagra 

den information 

som hen samlat 

in. 

 

Den studerande 

kan under hand-

ledning göra en 

småskalig biolo-

gisk undersök-

ning enligt anvis-

ningar.  

Den studerande 

söker biologisk 

information från 

olika    informat-

ionskällor och be-

dömer informat-

ionskällornas till-

förlitlighet och 

lämplighet. 

 

Den studerande 

kan göra iaktta-

gelser och lagra 

den information 

som hen samlat 

in på ett ända-

målsenligt sätt. 

 

Den studerande 

kan göra en små-

skalig biologisk 

undersökning 

och rapportera 

om dess resultat. 

M8 hjälpa den 

studerande att 

tillämpa 

bi1 Den studerande 

lär sig att ge ex-

empel på hur 

Förmåga att till-

lämpa biologiska 

kunskaper och 

Den studerande 

kan ge exempel 

på hur de egna 

Den studerande 

kan utgående 

från biologisk 

Den studerande 

kan berätta och 

ge exempel på 

Den studerande 

kan reflektera 

över och 
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kunskaper och 

färdigheter i bio-

logi i sitt eget liv 

kunskaper och 

färdigheter i bio-

logi kan använ-

das i det egna li-

vet. 

färdigheter i var-

dagen 

valen påverkar 

det egna livet. 

kunskap ge ex-

empel på hur de 

egna valen på-

verkar det egna 

livet. 

hur kunskaper 

och färdigheter i 

biologi kan till-

lämpas i det 

egna livet. 

 

motivera hur 

kunskaper i bio-

logi kan tillämpas 

i det egna livet. 

Attityder och värderingar 

M9 handleda 

den studerande 

att fördjupa sitt 

intresse för na-

turen och natur-

fenomen samt 

stärka den stu-

derandes förhål-

lande till natu-

ren och hens 

miljömedveten-

het 

bi1 Den studerande 

lär sig att intres-

sera sig för natu-

ren och naturfe-

nomen.  

 

Den studerandes 

förhållande till 

naturen stärks. 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M10 inspirera 

den studerande 

att påverka och 

bygga en hållbar 

framtid 

bi1 Den studerande 

inspireras att på-

verka och agera 

för att bygga en 

hållbar framtid. 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 
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erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

Geografi 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i geografi i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna, dvs. formativ bedömning, i geografi stöder de studerandes motivation, utvecklar undersökningsfärdighet-

erna och hjälper dem att hitta sina styrkor. De studerande ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen i geografi. Med hjälp 

av respons uppmuntras de studerande att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina kunskaper i praktiken. I den summativa bedömningen 

i geografi ska de studerande ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl de studerandes teoretiska kun-

skaper och geografiska färdigheter som på geomediala färdigheter och förmåga att kritiskt granska information. Dessutom bedöms förmågan att använda 

digitala verktyg samt utrustning som är typisk för geografin. Syftet med bedömningen och responsen är att utveckla varje studerandes arbetsfärdigheter.  

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande uppnått målen i lärokursen i geografi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska 

man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i geografi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för geografi. Den studerande har uppnått 

målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för 

vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i geografi och i relation till ovan 

nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i geografi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från 

slutbedömningen. 

 

Med handledning av arbetet avses i geografi exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder konkretiseringsmaterial 

eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. I geografi ingår kunskapskraven för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 
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Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 

 

Geografisk kunskap och förståelse 

M1 stödja den 

studerande att 

skapa en struktu-

rerad kartbild av 

jordklotet 

ge1 

 

Den studerande 

lär sig att upp-

fatta kartbilden 

av jordklotet och 

dess grundläg-

gande karaktär-

istiska drag.  

 

Den studerande 

lär sig läget och 

namnen på cen-

trala platser. 

Förmåga att upp-

fatta en kartbild 

av jordklotet, 

centrala ortnamn 

Den studerande 

kan berätta om 

skillnaden mellan 

en världsdel och 

ett land.  

 

Den studerande 

benämner världs-

haven och världs-

delarna på kar-

tan. 

Den studerande 

kan benämna 

några städer och 

centrala platser i 

Finland samt län-

der i Europa och 

övriga världen 

samt känner till 

de nämnda plat-

sernas och län-

dernas geogra-

fiska läge. 

Den studerande 

kan huvuddragen 

i en kartbild av 

jordklotet, såsom 

bergskedjor, 

halvöar, sund, 

havsområden 

samt känner till 

de centrala plat-

sernas geogra-

fiska läge och 

ortnamn. 

Den studerande 

kan använda hu-

vuddragen i en 

kartbild ända-

målsenligt, som 

att tillämpa plat-

sernas geogra-

fiska läge och 

namn för att be-

skriva och för-

klara geografiska 

fenomen. 

M2 handleda 

den studerande 

att undersöka 

natur- och kul-

turgeografiska 

fenomen 

ge1 Den studerande 

lär sig naturgeo-

grafiska och kul-

turgeografiska fe-

nomen.  

 

Förståelse av na-

tur- och kultur-

geografiska feno-

men   

Den studerande 

kan under hand-

ledning ge exem-

pel på fenomen 

som orsakas av 

jordklotets form 

och rörelser. 

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel berätta 

om fenomen som 

orsakas av jord-

klotets form och 

rörelser. 

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel förklara 

fenomen som or-

sakas av jordklo-

tets form och rö-

relser. 

 

Den studerande 

förstår Jordens 

planetariska 

egenskaper och 

kan förklara fe-

nomen som orsa-

kas av jordklotets 
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Den studerande 

kan under hand-

ledning benämna 

några kulturgeo-

grafiska fenomen 

som befolkning, 

näringar, trafik-

former och tur-

ism i Finland och 

i övriga världen. 

Den studerande 

benämner tem-

peraturzonerna. 

 

Den studerande 

benämner och 

ger exempel på 

några klimat- och 

vegetationsområ-

den. 

 

Den studerande 

kan benämna och 

ge exempel på 

kulturgeografiska 

fenomen i Fin-

land och i övriga 

världen.  

 

Den studerande 

benämner och 

placerar jordklo-

tets mest cen-

trala klimat- och 

vegetationszoner 

på kartan och be-

rättar om några 

faktorer som bi-

dragit till att zo-

nerna uppstått. 

 

Den studerande 

kan beskriva na-

turlandskap. 

 

Den studerande 

kan berätta om 

kulturgeografiska 

fenomen samt 

beskriva kultur-

landskapens vari-

ation i Finland 

och i andra delar 

av världen.  

form och rörel-

ser. 

 

Den studerande 

kan jämföra jord-

klotets mest cen-

trala klimat- och 

vegetationszoner 

och förklara de 

faktorer som bi-

dragit till att zo-

nerna uppstått.  

 

Den studerande 

kan beskriva na-

turlandskap och 

förklara de fak-

torer som bidra-

git till att natur-

landskapen upp-

stått. 

 

Den studerande 

kan förklara olika 

kulturgeografiska 

fenomen i Fin-

land och i andra 

delar av världen 
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samt motivera de 

faktorer som bi-

dragit till deras 

uppkomst.  

 

Den studerande 

kan jämföra kul-

turlandskap på 

olika områden. 

M3 uppmuntra 

den studerande 

att reflektera 

över samspelet 

mellan männi-

skan och naturen 

samt att förstå 

betydelsen av en 

hållbar använd-

ning av naturre-

surser 

ge1 Den studerande 

lär sig samspelet 

mellan männi-

skans verksam-

het och naturen. 

 

Den studerande 

förstår betydel-

sen av att an-

vända naturre-

surser hållbart. 

Att förstå sam-

spelet mellan na-

turen och männi-

skan samt en 

hållbar använd-

ning av naturre-

surser 

Den studerande 

kan under hand-

ledning känna 

igen hur natur-

miljön påverkar 

mänsklig verk-

samhet såsom 

näringar. 

 

Den studerande 

nämner olika na-

turresurser. 

Den studerande 

kan beskriva hur 

naturmiljön på-

verkar männi-

skans verksam-

het.  

 

Den studerande 

klassificerar na-

turresurser ur ett 

hållbarhetsper-

spektiv.    

Den studerande 

kan berätta hur 

naturmiljön på-

verkar männi-

skans verksam-

het i Finland och 

på olika håll i 

världen. 

 

Den studerande 

berättar varför 

det är viktigt att 

använda naturre-

surser på ett håll-

bart sätt. 

Den studerande 

kan förklara hur 

naturmiljön på-

verkar männi-

skans verksam-

het samt nämner 

regionala exem-

pel på det. 

 

Den studerande 

kan förklara hur 

hållbar använd-

ning av naturre-

surser och miljö-

problem förhåller 

sig till varandra 

och motivera en 

hållbar 
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användning av 

naturresurser. 

Geografiska färdigheter 

M4 vägleda den 

studerande att 

utveckla sin för-

måga att tänka 

geografiskt och 

att ställa geogra-

fiska frågor 

ge1 Den studerande 

lär sig att tänka 

geografiskt. 

 

Den studerande 

lär sig att ställa 

geografiska frå-

gor. 

Förmåga att 

tänka geografiskt 

Den studerande 

identifierar olika 

regionala nivåer, 

såsom den egna 

närmiljön, kom-

munen, Finland, 

Europa och hela 

världen. 

Den studerande 

kan beskriva olika 

regionala nivåer. 

 

Den studerande 

skapar enkla geo-

grafiska frågor 

som hänför sig till 

det granskade te-

maområdet. 

 

Den studerande 

kan beskriva skill-

nader mellan 

områden på 

några regionala 

nivåer.  

 

Den studerande 

kan ställa geogra-

fiska frågor och 

fundera ut svar 

på dessa. 

Den studerande 

jämför geogra-

fiska fenomen på 

olika regionala ni-

våer och beskri-

ver orsaker till 

skillnaderna mel-

lan områdena.  

 

Den studerande 

ställer motive-

rade geografiska 

frågor och funde-

rar ut svar på 

dem. 

M5 hjälpa den 

studerande att 

utveckla sin 

rumsuppfattning 

samt förståelsen 

för symboler, 

proportioner, 

ge1 Den studerande 

lär sig att till-

lämpa kartfärdig-

heter i praktiken.  

 

Den studerande 

lär sig att 

Hur rumsuppfatt-

ningen utvecklats 

Den studerande 

kan väder-

strecken.  

 

Den studerande 

känner igen och 

benämner några 

Den studerande 

kan uttrycka var 

ett objekt befin-

ner sig med hjälp 

av väderstreck. 

  

Den studerande 

kan mäta av-

stånd på en karta 

både med hjälp 

av den grafiska 

skalan och skalan 

uttryckt i ett 

Den studerande 

kan på ett ända-

målsenligt sätt 

använda olika 

karttyper, flyg- 

och satellitbilder. 
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riktningar och 

avstånd 

använda symbo-

ler och skalor på 

en karta samt att 

ta ut riktningar 

och mäta av-

stånd. 

 

symboler på en 

karta. 

Den studerande 

känner igen och 

benämner sym-

boler på en karta.  

 

Den studerande 

mäter avstånd 

med hjälp av kar-

tans grafiska 

skala. 

förhållande samt 

rikta in kartan så 

att den motsva-

rar verkligheten. 

M6 handleda 

den studerande 

att träna geome-

diala färdigheter 

i vardagen 

ge1 Den studerande 

lär sig geomedia-

färdigheter.  

 

Den studerande 

lär sig att läsa, 

tolka och göra 

kartor och andra 

modeller av geo-

grafiska feno-

men.  

Geomediala fär-

digheter  

Den studerande 

kan känna igen 

enkla objekt på 

kartor, diagram 

och bilder. 

Den studerande 

kan tolka bilder, 

diagram, kartor 

och karttjänster 

över geografiska 

fenomen. 

 

Den studerande 

gör enkla kartor 

och diagram. 

Den studerande 

kan tolka bilder, 

diagram, kartor, 

karttjänster och 

annan geomedia 

över geografiska 

fenomen.  

 

Den studerande 

gör kartor, dia-

gram eller andra 

geografiska mo-

deller. 

Den studerande 

kan dra slutsatser 

utgående från de 

kartor, diagram, 

annan geomedia 

och andra geo-

grafiska modeller 

hen gjort. 

M7 hjälpa den 

studerande att 

utveckla 

ge1 

 

Den studerande 

lär sig 

Undersöknings-

färdigheter 

 

Den studerande 

deltar i genomfö-

randet av en 

Den studerande 

kan förverkliga 

en mindre 

Den studerande 

kan genomföra 

en småskalig 

Den studerande 

kan genomföra 

en till sin struktur 
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geografiska 

undersöknings-

färdigheter 

geografiska 

undersöknings-

färdigheter. 

 mindre under-

sökning och kan 

berätta vad man 

gjort i den. 

geografisk under-

sökning under 

handledning. 

 

Den studerande 

kan åskådliggöra 

undersökningsre-

sultat. 

geografisk under-

sökning enligt 

anvisningar.  

 

Den studerande 

kan åskådliggöra 

undersökningsre-

sultat med hjälp 

av geomedier, 

samt presentera 

undersökningsre-

sultaten munt-

ligt. 

tydlig geografisk 

undersökning.  

 

Den studerande 

åskådliggör och 

presenterar sina 

resultat med 

hjälp av geome-

dia och samman-

kopplar under-

sökningsresulta-

ten med geogra-

fiska fenomen. 

M8 lära den stu-

derande att 

iaktta miljön och 

förändringar i 

miljön samt akti-

vera den stu-

derande att följa 

med aktuella 

händelser i sin 

närmiljö, i Fin-

land och i hela 

världen 

ge1 Den studerande 

lär sig att iaktta 

miljön och de för-

ändringar som 

sker där, särskilt 

klimatföränd-

ringen och för-

svagningen av 

biodiversiteten. 

  

Den studerande 

lär sig att följa 

med aktuella 

händelser i den 

Miljökunskap och 

förmåga att be-

döma miljöför-

ändringar 

 

Den studerande 

känner igen för-

ändringar i mil-

jön. 

 

Den studerande 

följer under 

handledning 

några aktuella 

händelser i an-

knytning till geo-

grafiska feno-

men. 

Den studerande 

kan iaktta miljö-

förändringar, 

såsom klimatför-

ändring och att 

biodiversiteten 

försvagas i Fin-

land och på 

andra håll i värl-

den samt ge ex-

empel på dessa. 

 

Den studerande 

följer aktuella 

Den studerande 

kan berätta om 

förändringar i 

miljön och näm-

ner orsaker till de 

mest centrala 

miljöförändring-

arna. 

 

Den studerande 

följer aktuella 

händelser i an-

knytning till geo-

grafiska fenomen 

Den studerande 

kan förklara orsa-

ker som ligger 

bakom miljöför-

ändringar.  

 

Den studerande 

bedömer kritiskt 

hur geografiska 

händelser som 

hen följer med 

påverkar den 

egna närmiljön, 
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egna närmiljön, i 

Finland och i hela 

världen. 

händelser i an-

knytning till geo-

grafiska feno-

men. 

och förklarar 

bakgrunden till 

några av händel-

serna. 

Finland eller hela 

världen. 

M9 stödja den 

studerande att 

utveckla sin för-

måga att kom-

municera och ar-

beta i grupp 

ge1 Den studerande 

lär sig kommuni-

kations- och 

grupparbetesfär-

digheter.  

 

Den studerande 

lär sig att argu-

mentera och 

framföra geogra-

fisk information 

på ett tydligt sätt. 

Förmåga att ar-

beta i grupp och 

argumentera 

Den studerande 

kan under hand-

ledning fungera 

som en del av 

gruppen.  

 

Den studerande 

kan skilja geogra-

fisk information 

från åsikter. 

Den studerande 

kan fungera som 

en medlem i 

gruppen.  

 

Den studerande 

framför egna 

åsikter kring geo-

grafiska frågor. 

Den studerande 

kan fungera på 

ett konstruktivt 

sätt som en med-

lem i gruppen. 

 

Den studerande 

framför några ar-

gument för sina 

åsikter i geogra-

fiska frågor. 

Den studerande 

kan fungera upp-

muntrande som 

en medlem i 

gruppen.  

 

Den studerande 

motiverar utgå-

ende från geo-

grafiska kun-

skaper sina egna 

åsikter kring geo-

grafiska frågor. 

M10 vägleda den 

studerande att 

värna om natu-

ren, den byggda 

miljön och mång-

falden i dem 

ge1 Den studerande 

lär sig färdigheter 

i att delta och på-

verka. 

Förmåga att 

delta och på-

verka 

Den studerande 

deltar under 

handledning i att 

värna om närmil-

jön, som att för-

bättra trivseln el-

ler säkerheten el-

ler att bevara 

Den studerande 

deltar i att värna 

om närmiljön.  

 

 

 

Den studerande 

kan under hand-

ledning reflek-

tera över olika 

metoder att 

värna om närmil-

jön samt 

deltar i att värna 

om närmiljön. 

Den studerande 

kan värdera olika 

metoder för att 

värna om närmil-

jön och deltar i 

att värna om 

närmiljön.  
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miljöns mång-

fald. 

Attityder och värderingar 

M11 stödja den 

studerande att 

växa till en aktiv 

och ansvarsfull 

medborgare som 

förbinder sig till 

en hållbar livsstil 

ge1 

 

Den studerande 

lär sig att växa till 

en aktiv medbor-

gare som handlar 

ansvarsfullt och 

tillägnar sig en 

hållbar livsstil. 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M12 vägleda den 

studerande att 

värdesätta sin 

regionala identi-

tet samt natu-

rens, mänsklig 

och kulturell 

mångfald och att 

respektera 

mänskliga rättig-

heter överallt i 

världen 

ge1 Den studerande 

lär sig att värde-

sätta sin region-

ala identitet och 

naturens, mänsk-

lig och kulturell 

mångfald samt 

att respektera 

mänskliga rättig-

heter överallt i 

världen. 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 
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Hälsokunskap 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i hälsokunskap i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna  

 

Föremål för bedömningen i hälsokunskap är de olika delområdena inom hälsokunskap. Syftet med bedömningen och responsen är att stödja lärandet och 

sporra de studerande att utveckla sina kunskaper i hälsokunskap och att tillämpa dem i vardagen. De studerande ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på 

ett mångsidigt sätt, i olika skeden av undervisningen och med hänsyn till delområdets karaktär. Som stöd för lärandet ska man även använda självvärdering och 

kamratrespons. I hälsokunskap är det särskilt viktigt att komma ihåg att bedömningen inte ska basera sig på den studerandes värderingar, attityder, hälsobe-

teende, sociala kompetens, temperament eller andra personliga egenskaper. I målen som anknyter till etiskt tänkande och självkännedom ska man beakta hur 

den studerande begrundar och motiverar det aktuella temat ur ett hälsoperspektiv genom att använda begrepp och olika källor inom området.   

 

Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån den studerande har uppnått målen i lärokursen i hälsokunskap då studierna avslutas. Då slutvitsordet 

bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i hälsokunskap som fastställts i grunderna för läroplanen 

för den grundläggande utbildningen för vuxna. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för hälsokun-

skap. Den studerande har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då den studerandes 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 hälsokunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av den studerandes arbete ska ingå i slutbedömningen i hälsokunskap och 

i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.  

 

Med handledning av den studerande avses i hälsokunskap till exempel att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer handledande frågor, åskådliggör med 

material eller ger motsvarande exempel. I kunskapskraven ingår beskrivningarna för de lägre vitsorden i beskrivningarna för ett högre vitsord.  

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 
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Växande och utveckling som stödjer hälsan 

M1 vägleda den 

studerande att 

förstå bredden 

av begreppet 

hälsa och att 

främja hälsan 

samt människans 

levnadslopp, väx-

ande och ut-

veckling 

hä1 Den studerande 

lär sig att granska 

bredden av be-

greppet hälsa, 

olika sätt att 

främja hälsan 

samt människans 

levnadslopp, väx-

ande och utveckl-

ing. 

 

Den studerandes 

uppfattning om 

hälsa 

Den studerande 

kan nämna något 

delområde inom 

hälsa. 

 

Den studerande 

kan nämna något 

skede i männi-

skans levnads-

lopp. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

delområdena 

inom hälsa och 

sambandet mel-

lan dem samt kan 

ge ett exempel 

på vad som avses 

med att främja 

hälsan. 

 

Den studerande 

kan beskriva nå-

got skede i män-

niskans levnads-

lopp och nämna 

särdrag för väx-

andet och ut-

vecklingen under 

ungdomen. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

delområdena 

inom hälsa och 

sambandet mel-

lan dem samt ge 

exempel på vad 

som avses med 

att främja hälsan.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

olika livsskeden, i 

synnerhet ut-

vecklingen under 

ungdomen. 

Den studerande 

kan beskriva del-

områdena inom 

hälsa och förklara 

orsakssamban-

den mellan dem.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

vad som avses 

med att främja 

hälsan.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

olika skeden i 

människans lev-

nadslopp och kan 

bedöma vilken 

betydelse hälsa 

har som en re-

surs i olika livs-

skeden. 

M2 handleda 

den studerande 

hä1 Den studerande 

lär sig att 

Förmåga att ana-

lysera sina 

Den studerande 

kan nämna 

Den studerande 

kan nämna de 

Den studerande 

kan utöver de 

Den studerande 

kan kategorisera 
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att utveckla sina 

emotionella och 

sociala färdig-

heter samt för-

mågan att han-

tera olika konflikt 

och krissituat-

ioner 

använda sina 

emotionella och 

kommunikativa 

färdigheter samt 

lär sig att an-

vända olika me-

toder för att han-

tera konflikt och 

krissituationer. 

emotionella och 

kommunikativa 

färdigheter och 

hur man reglerar 

sitt beteende 

 

grundläggande 

känslor och kän-

ner till att de in-

verkar på bete-

endet. 

 

Den studerande 

kan ange kon-

fliktsituationer 

samt nämna 

drag som är ka-

rakteristiska för 

stress och kri-

ser. 

grundläggande 

känslorna samt 

ge några exem-

pel på växelver-

kan mellan käns-

lor och beteende. 

 

Den studerande 

kan nämna sätt 

för att reda ut 

konfliktsituat-

ioner och för att 

hantera stress 

och kriser. 

grundläggande 

känslorna 

namnge flera 

känslor och ge 

exempel på väx-

elverkan mellan 

känslor och bete-

ende och hur 

man reglerar sitt 

beteende.   

 

Den studerande 

kan beskriva sätt 

och lösningar för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

samt kan redo-

göra för olika 

sätt att hantera 

stress och kriser. 

olika känslor, 

analysera bak-

grundsfaktorer 

som inverkar på 

dem samt redo-

göra för olika sätt 

att reglera sitt 

beteende och sin 

kommunikation. 

 

Den studerande 

kan redogöra för 

orsaker till kon-

fliktsituationer 

samt för motive-

rade sätt och lös-

ningar för att 

reda ut konflikt-

situationer och 

för att hantera 

stress och kriser. 

M3 handleda 

den studerande 

att utveckla sin 

självkännedom 

och att ge akt på 

sina värderingar 

hä1 Den studerande 

lär sig att ut-

veckla sin själv-

kännedom och 

att reglera sitt 

 Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Den studerande 

handleds att re-

flektera över sina 
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och attityder 

samt kroppens 

och sinnets sig-

naler och att re-

glera sitt bete-

ende, lärandet 

och faktorer som 

stöder studierna  

beteende och lä-

rande. 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

M4 handleda 

den studerande 

att mångsidigt 

begrunda frågor 

med anknytning 

till individualitet, 

gemenskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspektiv 

hä1 Den studerande 

lär sig att reflek-

tera över frågor 

med anknytning 

till individualitet, 

gemenskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspektiv.  

Förmåga att ana-

lysera den hälso-

mässiga utveckl-

ingen 

Den studerande 

kan nämna fak-

torer som inver-

kar på individua-

liteten och ge nå-

got exempel på 

sambandet mel-

lan sociala relat-

ioner och det 

psykiska välbefin-

nandet och häl-

san.  

 

Den studerande 

kan beskriva fak-

torer som inver-

kar på individua-

liteten och ge ex-

empel på vilken 

betydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska väl-

befinnandet och 

hälsan. 

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel och ur 

ett hälsoperspek-

tiv analysera frå-

gor som ankny-

ter till den indivi-

duella utveckl-

ingen samt kan 

bedöma vilken 

betydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska väl-

befinnandet och 

hälsan. 

Den studerande 

kan ur ett hälso-

perspektiv analy-

sera och moti-

vera frågor som 

anknyter till den 

individuella ut-

vecklingen samt 

kan bedöma vil-

ken betydelse so-

ciala relationer 

har för det psy-

kiska välbefin-

nandet och häl-

san. 

Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggande av sjukdomar 
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M5 vägleda den 

studerande att 

fördjupa sin för-

ståelse för fysisk, 

psykisk och social 

hälsa  

hä1 Den studerande 

lär sig granska fy-

sisk, psykisk och 

social hälsa.  

Förmåga att 

känna igen fak-

torer som påver-

kar hälsan 

 

Den studerande 

kan nämna fak-

torer som stöder 

respektive hotar 

hälsan. 

 

Den studerande 

kan nämna fak-

torer som stöder 

respektive hotar 

hälsan samt kan i 

huvuddrag besk-

riva sambanden 

mellan dem.  

 

Den studerande 

kan beskriva 

flera faktorer 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan samt kan 

beskriva samban-

den mellan dem 

genom att an-

vända centrala 

begrepp som an-

knyter till hälsa 

och sjukdom på 

ett korrekt sätt.   

Den studerande 

kan analysera 

och bedöma fak-

torer som stöder 

respektive hotar 

hälsan samt kan 

beskriva deras 

samband och or-

sakssammanhang 

med hjälp av kor-

rekta begrepp. 

M6 stödja den 

studerande att 

söka och an-

vända informat-

ion om hälsa och 

sjukdomar samt 

främja den stu-

derandes för-

måga att agera 

ändamålsenligt i 

situationer som 

anknyter till 

hä1 Den studerande 

lär sig att söka 

och använda in-

formation om 

hälsa och sjuk-

domar samt lär 

sig att agera 

ändamålsenligt i 

situationer som 

anknyter till 

hälsa, säkerhet 

och sjukdomar. 

Förmåga att han-

tera kunskaper 

och färdigheter 

med anknytning 

till hälsa, säker-

het och sjukdom 

Den studerande 

kan under hand-

ledning söka häl-

sorelaterad in-

formation.  

 

Den studerande 

kan nämna nå-

got tillväga-

gångssätt för 

egenvård, för 

att söka hjälp 

och för 

Den studerande 

kan söka hälsore-

laterad informat-

ion ur några käl-

lor och kan ställ-

vis använda in-

formationen på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.  

 

Den studerande 

kan ange tillvä-

gagångssätt för 

Den studerande 

kan söka tillförlit-

lig hälsorelaterad 

information i 

olika källor och 

huvudsakligen 

använda den på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.  

 

Den studerande 

kan beskriva och 

ge exempel på 

Den studerande 

kan söka hälsore-

laterad informat-

ion mångsidigt i 

olika informat-

ionskällor, kan 

bilda sökord och 

avgränsa sök-

ningen samt an-

vända informat-

ionen på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 
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hälsa, säkerhet 

och sjukdomar 

situationer som 

hotar hälsan och 

tryggheten. 

egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situat-

ioner som hotar 

hälsan och 

tryggheten. 

ändamålsenliga 

tillvägagångssätt 

för egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situat-

ioner som hotar 

hälsan och trygg-

heten. 

 

Den studerande 

kan bedöma 

olika tillväga-

gångssätt för 

egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situat-

ioner som hotar 

hälsan och 

tryggheten. 

M7 vägleda den 

studerande att 

känna igen och 

utvärdera sina 

egna vanor, val 

och motiv som 

berör hälsa och 

säkerhet 

hä1 Den studerande 

lär sig att iaktta 

och utvärdera 

faktorer som an-

knyter till den 

egna hälsan och 

säkerheten. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Den stu-

derande hand-

leds att reflek-

tera över sina 

erfarenheter 

som en del av 

självvärde-

ringen. 

   

Hälsa, gemenskap, samhälle och kultur 

M8 vägleda den 

studerande att 

hä1 Den studerande 

lär sig att iaktta 

Förmåga att för-

stå hur 

Den studerande 

kan nämna 

Den studerande 

kan beskriva 

Den studerande 

kan beskriva 

Den studerande 

kan bedöma 
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förstå sam-

hällets, omgiv-

ningens, kul-

turens samt in-

formations- och 

kommunikations-

teknologins bety-

delse för hälsa 

och välbefin-

nande. 

samhällets, om-

givningens, kul-

turens och in-

formations- och 

kommunikat-

ionsteknologins 

betydelse för 

hälsa och välbe-

finnande. 

omgivningen på-

verkar hälsan 

 

effekter som livs-

miljön har på häl-

san och kan 

nämna samband 

mellan hälsa och 

samfund, kultur 

eller informat-

ions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

effekter som livs-

miljön har på häl-

san samt ge ex-

empel på sam-

band mellan 

hälsa och sam-

fund, kultur eller 

informations- 

och kommunikat-

ionsteknologi. 

centrala direkta 

och indirekta ef-

fekter som livs-

miljön har på häl-

san samt redo-

göra för samban-

det mellan hälsa 

och samfund, 

kultur, medier 

samt informat-

ions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

centrala direkta 

och indirekta ef-

fekter som livs-

miljön har på häl-

san samt bedöma 

sambandet mel-

lan hälsa och 

samfund, kultur 

samt informat-

ions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

M9 handleda 

den studerande 

att lägga grun-

den för den egna  

studie-, funk 

tions- och arbets-

förmågan och att 

upprätthålla den 

samt att använda 

hälsotjänster på 

ett ändamålsen-

ligt sätt 

hä1 Den studerande 

lär sig att lägga 

grunden för den 

egna studie-, 

funktions- och ar-

betsförmågan 

och för att upp-

rätthålla den.  

 

Den studerande 

lär sig beskriva 

hur man använ-

der hälsotjänster 

Förmåga att upp-

fatta på vilka sätt 

man kan främja 

arbetsförmågan  

 

Den studerande 

kan nämna fak-

torer som påver-

kar studie-, 

funktions- och ar-

betsförmågan.  

 

Den studerande 

kan nämna den 

egna läroanstal-

tens och kommu-

nens hälsotjäns-

ter. 

Den studerande 

kan beskriva fak-

torer som påver-

kar studie-, 

funktions- och ar-

betsförmågan.  

 

Den studerande 

kan beskriva den 

egna läroanstal-

tens och kommu-

nens hälsotjäns-

ter.   

Den studerande 

kan tillämpa kun-

skap om faktorer 

som påverkar 

studie-, funk-

tions- och arbets-

förmågan.  

 

Den studerande 

kan utarbeta pla-

ner för att främja 

studie-, funk-

tions- och arbets-

förmågan.  

Den studerande 

kan tillämpa och 

utvärdera kun-

skap om faktorer 

som påverkar 

studie-, funk-

tions- och arbets-

förmågan, till ex-

empel genom att 

göra upp en mo-

tiverad plan som 

stöder dessa.  
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på ett ändamåls-

enligt sätt. 

 

Den studerande 

kan beskriva hur 

man uppsöker 

den egna läroan-

staltens och 

kommunens häl-

sotjänster och 

kan ge flera ex-

empel på hur de 

kan utnyttjas på 

ett ändamålsen-

ligt sätt i olika si-

tuationer. 

Den studerande 

kan beskriva och 

utvärdera olika 

hälsotjänster i 

samhället och 

hur de kan an-

vändas på ett 

ändamålsenligt 

sätt i olika situat-

ioner. 

M10 handleda 

den studerande 

att förstå och be-

döma uppfatt-

ningar om hälsa i 

den egna famil-

jen, den närm-

aste omgiv-

ningen och inom 

olika samfund, 

att förstå deras 

betydelse för en 

själv samt att 

hä1 Den studerande 

lär sig att obser-

vera uppfatt-

ningar om hälsa 

i den egna famil-

jen, den närm-

aste omgiv-

ningen och inom 

olika samfund 

samt förstår de-

ras betydelse 

för en själv.  

Förmåga att be-

döma uppfatt-

ningar om hälsa 

och att inse vilka 

faktorer som 

främjar lärande 

Den studerande 

kan med hjälp av 

ett exempel be-

skriva hur famil-

jen, den närm-

aste omgivningen 

eller andra soci-

ala samfund på-

verkar uppfatt-

ningarna om 

hälsa.  

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

hur familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen eller 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfattning-

arna om hälsa 

samt kan känna 

igen hur de inver-

kar på den egna 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel reflek-

tera kring hur fa-

miljen, den 

närmaste omgiv-

ningen och andra 

sociala samfund 

påverkar upp-

fattningarna om 

hälsa.  

 

Den studerande 

kan bedöma hur 

familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen och andra 

sociala samfund 

påverkar uppfatt-

ningarna om 

hälsa samt kan 

utvärdera deras 

betydelse för den 

egna uppfatt-

ningen om hälsa. 
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hjälpa den stu-

derande att 

skapa sig en bild 

av på vilka sätt 

hen lär sig bäst 

Den studerande 

lär sig att bilda 

sig en uppfatt-

ning om på vilka 

sätt hen lär sig 

bäst. 

Den studerande 

kan nämna en 

faktor som stö-

der det egna lä-

randet. 

uppfattningen 

om hälsa.  

 

Den studerande 

kan nämna fak-

torer som stöder 

det egna läran-

det. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

exempel ange 

vilka faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

 

Den studerande 

kan analysera 

faktorer som stö-

der det egna lä-

randet. 

 

BILAGA 1 Mål, innehåll och bedömning av den studerandes lärande i undervisning i samiska som kompletterar den 

grundläggande utbildningen för vuxna 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna i slutskedet  

 

Avsikten med bedömningen är att ge information om hur den studerandes lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra den studerande. Den stu-

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

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

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

 

När studierna avslutas fastställs hur den studerande har uppnått målen i lärokursen samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna. Då 

vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för bedömningen i lärokursen samiska som fastställts i denna bilaga, 

oberoende av för vilken kurs i slutskedet för den grundläggande utbildningen för vuxna det enskilda målet har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är 

en helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven för samiska. Om den studerande 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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Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 

 

Förmåga att kommunicera 

M1 handleda 

den studerande 

att utveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter, sin 

förmåga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och att 

förstå och tolka 

olika texter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

sa1 Den studerande 

lär sig att agera i 

många olika 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

insats. 

Kommunikativa 

färdigheter, läs-

färdighet, läsför-

ståelse och för-

måga att tolka 

texter 

Den studerande 

kan agera i en 

grupp som är be-

kant för hen och i 

vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer.  

 

Den studerande 

kan läsa enkla 

texter. 

Den studerande 

kan agera i van-

liga kommunikat-

ionssituationer.  

 

Den studerande 

kan läsa och 

tolka enkla tex-

ter. 

 

Den studerande 

kan delta i olika 

kommunikations-

situationer.  

 

Den studerande 

kan läsa och 

tolka olika slags 

texter. 

Den studerande 

kan agera målin-

riktat i många 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och kan an-

passa sin egen in-

sats enligt situat-

ion.  

 

Den studerande 

kan läsa och 

tolka mångsidiga 

texter. 

Att tolka texter 

M2 uppmuntra 

den studerande 

att vidga sitt ord- 

och begreppsför-

råd, att stärka sin 

sa1 Den studerande 

lär känna skönlit-

terära-, fack- och 

medietexter i 

olika former 

Ord- och be-

greppsförråd, 

förmåga att an-

vända och tolka 

texter 

Den studerande 

behärskar ett 

snävt ord- och 

begreppsförråd. 

 

Den studerande 

behärskar ett 

enkelt ord- och 

begreppsförråd 

 

Den studerande 

behärskar ett re-

lativt stort ord- 

och begreppsför-

råd.  

Den studerande 

behärskar ett 

mångsidigt ord- 

och begrepps-

förråd. 
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förmåga att ut-

nyttja texter och 

sina läsfärdig-

heter för att söka 

information och 

få upplevelser 

samt att disku-

tera texter i olika 

kommunikations-

miljöer 

samt utökar sitt 

ord- och be-

greppsförråd. 

Den studerande 

kan läsa enkla 

skönlitterära-, 

fack- och medie-

texter. 

Den studerande 

kan läsa olika 

texter men hål-

ler sig främst till 

välbekanta text-

typer. 

 

 

Den studerande 

kan använda 

olika källor för 

att söka inform-

ation samt disku-

tera olika texter 

genom att fråga, 

komprimera, 

kommentera och 

reflektera kring 

sambandet mel-

lan texterna och 

egna erfaren-

heter. 

 

Den studerande 

kan mångsidigt 

läsa olika skön-

litterära-, fack- 

och medietex-

ter. 

 

Att producera texter 

M3 handleda 

den studerande 

att vidareut-

veckla och 

bredda sina 

skrivfärdigheter  

sa1 Den studerande 

utvecklar sin 

skrivfärdighet för 

att den ska bli 

mera mångsidig 

och smidig. 

 

Grundläggande 

skrivfärdigheter 

och förmåga att 

producera texter 

Den studerande 

kan enligt mo-

dell producera 

enkel text som 

man förstår.  

 

Den studerande 

kan använda en-

kel menings- och 

satsbyggnad 

Den studerande 

kan producera 

en kort text som 

i huvudsak är 

lätt att förstå.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och följa 

Den studerande 

kan skriva obe-

hindrat och tyd-

ligt för hand och, 

i den mån det 

behövs, även di-

gitalt.  

 

Den studerande 

kan producera 

en förståelig och 

smidig text.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och sina 

stycken logiskt 

och fästa 
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samt huvudsakli-

gen skiljetecken 

vid meningsgrän-

ser och versal i 

början av me-

ning. 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

 

uppmärksamhet 

vid ordval samt 

följa standard-

språkets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

M4 uppmuntra 

den studerande 

att producera be-

rättande, beskri-

vande, instrue-

rande, argumen-

terande och re-

flekterande tex-

ter 

sa1 Den studerande 

lär sig att produ-

cera berättande, 

beskrivande, in-

struerande, ställ-

ningstagande och 

reflekterande 

texter. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

som represente-

rar olika textgen-

rer 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modeller produ-

cera berättande 

och beskrivande 

texter som är 

enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Den studerande 

kan producera in-

struerande och 

enkla ställningsta-

gande texter och 

kan med hjälp av 

modeller använda 

uttryckssätt som 

är typiska för 

dem. 

Den studerande 

kan producera 

berättande, be-

skrivande, instru-

erande, reflekte-

rande och argu-

menterande tex-

ter och använda 

uttryckssätt som 

kännetecknar 

ifrågavarande 

textgenre. 

Den studerande 

kan självständigt 

producera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M5 handleda 

den studerande 

att reflektera 

över använd-

ningen av sa-

miska samt sa-

miskans 

sa2 Den studerande 

lär sig att 

reflektera över 

en språklig och 

kulturell 

identitet, 

användningen av 

Förmåga att ob-

servera använd-

ningen av sa-

miska, samiskans 

betydelse och 

ställning 

Den studerande 

kan identifiera 

några språkliga 

eller kulturella 

särdrag från hens 

egen bakgrund. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modeller besk-

riva betydelsen 

av en språklig 

och kulturell 

identitet och 

Den studerande 

kan beskriva be-

tydelsen av 

språklig och kul-

turell identitet 

och det samiska 

språket samt 

Den studerande 

kan självständigt 

beskriva en 

språklig och kul-

turell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 
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betydelse och 

ställning i olika 

språkgemen-

skaper och att ta 

del av medier 

och kulturutbud 

på samiska 

samiska, 

samiskans 

betydelse och 

ställning som en 

del av olika 

språkliga 

gemenskaper 

samt dra nytta av 

medier och 

kulturutbud på 

andra språk.  

 

med hjälp av 

stödfrågor jäm-

föra dem med 

bekanta språk 

och kulturer.  

 

Den studerande 

känner i någon 

mån till samiska 

medier och sa-

miskt kulturut-

bud. 

 

samiskans ställ-

ning. 

 

Den studerande 

känner till sa-

miska medier 

och samiskt kul-

turutbud. 

och ställning i re-

lation till andra 

språk, sett ur in-

dividens och 

samhällets per-

spektiv.   

 

Den studerande 

drar på ett själv-

ständigt och kre-

ativt sätt nytta av 

medier och kul-

turutbud på 

andra språk. 

M6 handleda 

den studerande 

att identifiera 

olika språkliga re-

gister, till exem-

pel skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer 

sa2 Den studerande 

lär sig att 

identifiera olika 

språkliga 

register, till 

exempel 

skillnaden mellan 

tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer.  

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modell och stöd-

frågor göra en-

staka iakttagelser 

kring särdrag i 

text och språk 

såsom skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk. 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modell göra 

iakttagelser 

kring särdrag i 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika re-

gister och stilar. 

Den studerande 

identifierar olika 

språkliga regis-

ter, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 

Den studerande 

kan identifiera 

och självständigt 

använda olika 

språkliga register, 

iaktta skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 
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M7 uppmuntra 

den studerande 

att fördjupa sin 

kunskap om de 

centrala struk-

turerna i samiska 

och att analysera 

dem 

sa2 Den studerande 

lär sig att 

fördjupa sina 

kunskaper om de 

centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

 

Kunskap om och 

förmåga att an-

vända centrala 

strukturer 

Den studerande 

kan identifiera 

enkla strukturer i 

samiska med 

hjälp av stödfrå-

gor och modeller.  

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modeller an-

vända några cen-

trala strukturer i 

samiska i be-

kanta miljöer.  

 

Den studerande 

känner till de 

centrala struk-

turerna i samiska 

och kan använda 

dem. 

Den studerande 

behärskar väl 

centrala struk-

turer i samiska 

och kan använda 

dem mångsidigt 

också i kommuni-

kationsmiljöer 

som är nya för 

hen. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M8 vägleda den 

studerande att 

använda samiska 

för att söka och 

behandla inform-

ation i olika läro-

ämnen och mil-

jöer 

sa2 Den studerande 

utvecklar en 

fungerande två- 

eller 

flerspråkighet 

och förmåga att 

använda den 

kunskapen för att 

söka och 

behandla 

information i 

olika läroämnen 

och miljöer. 

 

. 

Förmåga att söka 

information på 

samiska 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modell använda 

samiska som ett 

stöd i studier och 

i enkel informat-

ionssökning. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modell använda 

samiska och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i stu-

dier och i inform-

ationssökning. 

 

Den studerande 

använder sa-

miska som stöd 

för studierna och 

för att söka in-

formation. 

Den studerande 

använder 

mångsidigt och 

självständigt sa-

miska och sin fler-

språkighet som 

ett stöd i studier 

och i informa-

tionssökning.  

 

Den studerande 

kan bedöma in-

formationens an-

vändbarhet och 

källornas 
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tillförlitlighet och 

välja lämpliga käl-

lor för uppgiften. 

 

BILAGA 2 Mål, innehåll och bedömning av den studerandes lärande i undervisning i romani som kompletterar den 

grundläggande utbildningen för vuxna 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i romani som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna i slutskedet  

 

Avsikten med bedömningen är att ge information om hur den studerandes lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra den studerande. Den stu-

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

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

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

 

När studierna avslutas fastställs hur den studerande har uppnått målen i lärokursen romani som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna. Då 

vitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för bedömningen i lärokursen romani som fastställts i denna bilaga, 

oberoende av för vilken kurs i slutskedet för den grundläggande utbildningen för vuxna det enskilda målet har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är 

en helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven för romani. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även 

kunnandet för de lägre vitsorden.  

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 
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Att kommunicera 

M1 handleda 

den studerande 

att delta i olika 

typer av diskuss-

ioner och att vär-

desätta sitt ut-

tryckssätt samt 

att ge och ta 

emot respons 

ro1 Den studerande 

lär sig att agera i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

egen insats. 

Muntlig fram-

ställning och 

kommunikativa 

färdigheter  

Den studerande 

kan sporadiskt 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Den studerande 

kan agera i van-

liga kommunikat-

ionssituationer. 

 

Den studerande 

kan kommuni-

cera i olika mil-

jöer och situat-

ioner samt kan 

ge och ta emot 

respons. 

Den studerande 

kan agera målin-

riktat i många 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och kan an-

passa sin egen in-

sats enligt situat-

ion. 

M2 inspirera den 

studerande att 

stärka sin för-

måga att delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner 

ro1 Den studerande 

lär sig att ut-

veckla sin för-

måga att agera i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Förmåga att ut-

trycka sig med 

retoriska hjälp-

medel 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

förståeligt. 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

tydligt. 

Den studerande 

kan uttrycka sina 

åsikter och moti-

vera dem på ett 

trovärdigt sätt.  

 

Den studerande 

kan använda sig 

av retoriska 

hjälpmedel. 

Den studerande 

kan uttrycka sig 

mångsidigt samt 

anpassa sin egen 

kommunikation 

enligt situat-

ionen.  

 

Att tolka texter 

M3 handleda 

den studerande 

att undersöka 

olika typer av 

 ro2 Den studerande 

lär känna 

skönlitterära-, 

fack- och 

Vidgad textvärld 

och multilittera-

citet 

Den studerande 

behärskar ett 

snävt ord- och 

begreppsförråd. 

Den studerande 

behärskar ett 

enkelt ord- och 

begreppsförråd. 

Den studerande 

kan under hand-

ledning använda 

och tolka olika 

Den studerande 

kan mångsidigt 

läsa olika skön-

litterära-, fack- 
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texter, att ut-

veckla hör- och 

läsförståelsen 

samt att ge akt 

på skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk 

medietexter i 

olika former 

samt utökar sitt 

ordförråd och 

uttryckssätt.  

 

Den studerande 

kan läsa enkla 

skönlitterära-, 

fack- eller medi-

etexter. 

 

Den studerande 

kan läsa olika 

texter men hål-

ler sig främst till 

välbekanta text-

typer. 

 

 

typer och former 

av texter.  

 

Den studerande 

känner igen text-

genrer och kan 

beskriva några 

språkliga och 

textuella drag i 

reflekterande, 

argumenterande 

och instruerande 

texter. 

eller medietex-

ter. 

 

Den studerande 

behärskar ett 

mångsidigt ord- 

och begrepps-

förråd samt kän-

ner igen skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk. 

 

M4 uppmuntra 

den studerande 

att läsa självmant 

och använda 

romska texter ut-

gående från sin 

språkfärdighet 

ro2  Den studerande 

lär sig att 

reflektera kring 

sambandet 

mellan texter och 

egna 

erfarenheter 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunikations

miljöer.     

 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

texter 

Den studerande 

kan dra nytta av 

enkla texter och 

reflekterar med 

hjälp av stödfrå-

gor och modeller 

kring samband 

mellan texten 

och egna erfa-

renheter. 

 

Den studerande 

kan diskutera 

texter i välbe-

kanta kommuni-

kationsmiljöer. 

Den studerande 

kan utvärdera sin 

läsfärdighet och 

definiera sina ut-

vecklingsbehov 

inom området.  

 

Den studerande 

förstår att olika 

texter har olika 

syften och mål. 

Den studerande 

kan diskutera 

också kring text-

typer som är nya 

för hen samt 

även i olika kom-

munikationsmil-

jöer, ställa frågor, 

sammanfatta, 

kommentera och 

reflektera kring 

textens samband 

med egna erfa-

renheter. 
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Att producera texter 

M5 sporra den 

studerande att 

utveckla sitt ord- 

och begreppsför-

råd och sin skrift-

liga och muntliga 

framställning i 

romani genom 

att dra nytta av 

den lokala 

romska gemen-

skapen och olika 

lärmiljöer 

ro2  Den studerande 

lär sig att på ett 

mera smidigt och 

mångsidigt sätt 

producera text 

på romani. 

Kunskap om tal- 

och skriftspråket, 

skrivfärdighet 

och etisk kom-

munikation på 

internet 

Den studerande 

kan enligt mo-

dell producera 

enkel text som 

man förstår.  

 

Den studerande 

kan använda en-

kel menings- och 

satsbyggnad 

samt huvudsakli-

gen skiljetecken 

vid meningsgrän-

ser och versal i 

början av me-

ning. 

Den studerande 

kan producera 

en kort text som 

i huvudsak är 

lätt att förstå.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och följa 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

 

Den studerande 

kan uttala ro-

mani och behärs-

kar ett relativt 

stort ord- och be-

greppsförråd.  

 

Den studerande 

kan skriva för 

hand och ganska 

bra digitalt.  

 

Den studerande 

känner till grund-

principerna för 

etisk kommuni-

kation på inter-

net. 

Den studerande 

kan producera 

en förståelig och 

smidig text.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt 

följa standard-

språkets cen-

trala skrift-

språksnormer. 

M6 uppmuntra 

den studerande 

att utveckla sin 

förmåga att ut-

trycka tankar och 

upplevelser i fak-

tatexter och 

ro2 Den studerande 

uppmuntras att 

utveckla egna ut-

tryckssätt i sina 

texter och stär-

ker en positiv 

Förmåga att ut-

trycka tankar och 

vidga sin text-

värld 

Den studerande 

kan med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller produ-

cera enkel text.  

 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modeller pro-

ducera text med 

uttryckssätt som 

är bekanta för 

hen. 

Den studerande 

kan under hand-

ledning produ-

cera berättande, 

beskrivande, in-

struerande, re-

flekterande och 

Den studerande 

kan producera 

mångsidiga tex-

ter enligt ända-

mål och använ-

der kreativa ut-

tryckssätt. 
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skönlitterära tex-

ter, även i multi-

mediala lärmil-

jöer 

inställning till 

skrivandet. 

 

 

argumenterande 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som känne-

tecknar ifrågava-

rande textgenre. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M7 uppmuntra 

den studerande 

att diskutera den 

romska kulturen, 

romernas histo-

ria och det 

romska språkets 

betydelse för ge-

menskapen 

ro1  Den studerande 

lär sig att reflek-

tera över an-

vändningen av 

romani, dess be-

tydelse och ställ-

ning som en del 

av två- eller fler-

språkiga miljöer.  

 

Den studerande 

lär sig att dra 

nytta av litteratur 

som behandlar 

romer, romska 

medier och 

romskt kulturut-

bud.   

Hur den kultu-

rella medveten-

heten utvecklats 

Den studerande 

kan identifiera 

några språkliga 

eller kulturella 

särdrag från hens 

egen bakgrund. 

Den studerande 

kan med hjälp av 

modeller besk-

riva betydelsen 

av en språklig 

och kulturell 

identitet och 

jämför med hjälp 

av stödfrågor 

dem med be-

kanta språk och 

kulturer.  

 

Den studerande 

känner i någon 

mån till litteratur 

som behandlar 

romer, romska 

medier och 

Den studerande 

kan beskriva kul-

turell mångfald 

och egna kultur-

upplevelser.  

 

Den studerande 

kan redogöra för 

huvuddragen i 

romernas histo-

ria och romernas 

ställning i sam-

hället. 

Den studerande 

kan självständigt 

beskriva en 

språklig och kul-

turell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk, sett ur in-

dividens och 

samhällets per-

spektiv.   

 

Den studerande 

drar på ett själv-

ständigt och kre-

ativt sätt nytta av 

romska medier, 
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romskt kulturut-

bud.  

 

romsk litteratur 

och romskt kul-

turutbud som be-

handlar romer. 

M8 handleda 

den studerande 

att undersöka 

det romska språ-

kets viktigaste 

särdrag och att 

jämföra romani 

med svenska 

ro1 Den studerande 

fördjupar sina 

kunskaper om de 

centrala struk-

turerna i romani. 

 

 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet, 

kunskap om cen-

trala strukturer 

och användning 

av dem. 

Den studerande 

kan använda de 

enklaste struk-

turerna i romani 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller.  

 

 

Den studerande 

identifierar med 

hjälp av modeller 

några centrala 

strukturer i ro-

mani och använ-

der dem i be-

kanta miljöer. 

 

 

Den studerande 

kan beskriva de 

romska språkets 

centrala särdarg 

och jämföra 

dessa med 

svenska språket. 

 

Den studerande 

kan beskriva mo-

dersmålens bety-

delse och det 

romska språkets 

ställning i förhål-

lande till andra 

språk. 

Den studerande 

känner bra till de 

centrala struk-

turerna i sitt mo-

dersmål och kan 

använda det 

mångsidigt också 

i för hen nya mil-

jöer.  

 

Den studerande 

kan beskriva det 

romska språkets 

betydelse för hen 

själv. 

 

 

BILAGA 3 Mål, innehåll och bedömning av den studerandes lärande i undervisning i den studerandes eget modersmål 

som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna 
 

Bedömning av den studerandes lärande och kunnande i den studerandes eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen för vuxna i 

slutskedet  



 

143 
 

 

Avsikten med bedömningen är att ge information om hur den studerandes lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra den studerande. Den stu-

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

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

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

 

När studierna avslutas fastställs hur den studerande har uppnått målen i lärokursen den studerandes eget modersmål som kompletterar den grundläggande 

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

derandes eget modersmål som fastställts i denna bilaga, oberoende av för vilken kurs i slutskedet för den grundläggande utbildningen för vuxna det enskilda 

målet har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är en helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven för den studerandes eget 

modersmål. Om den studerande uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. I 

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

 

Mål för under-

visningen  

 

Kurser 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 

 

Förmåga att kommunicera 

M1 handleda 

den studerande 

att utveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter, sin 

förmåga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och att 

emo1 Den studerande 

lär sig att agera i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och att ut-

värdera sin kom-

munikation. 

Kommunikativa 

färdigheter, läs-

färdighet, läsför-

ståelse och för-

måga att tolka 

texter 

Den studerande 

kan slumpmäss-

igt agera i en väl-

bekant grupp och 

i vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer. 

Den studerande 

kan agera i van-

liga kommunikat-

ionssituationer. 

 

Den studerande 

kan läsa olika 

slag av texter 

Den studerande 

kan agera i 

många olika 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

kommunikation.  

Den studerande 

kan  

agera ändamåls-

enligt i många 

slags kommuni-

kationssituat-

ioner och kan an-

passa sitt eget 
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förstå och tolka 

olika texter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

Den studerande 

känner skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter i 

olika former.  

 

Den studerande 

utvecklar sin för-

måga att läsa 

analytiskt och kri-

tiskt samt förstår 

och tolkar olika 

texter. 

Den studerande 

kan läsa olika 

enkla skönlitte-

rära fack- och 

medietexter.  

 

Den studerande 

kan dra nytta av 

enkla texter för 

att fullgöra en 

uppgift enligt 

modell. 

men håller sig 

främst till välbe-

kanta texttyper.  

 

Den studerande 

förstår det cen-

trala i texten och 

övar på att 

granska texten 

kritiskt. 

Den studerande 

kan läsa olika 

slag av skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

 Den studerande 

kan granska tex-

ter kritiskt med 

hjälp av några 

lässtrategier. 

agerande enligt 

situation.  

 

Den studerande 

kan mångsidigt 

läsa olika slag av 

skönlitterära-, 

fack- eller medie-

texter.  

 

Den studerande 

kan använda 

ändamålsenliga 

lässtrategier. 

Att tolka texter 

M2 uppmuntra 

den studerande 

att stärka sin för-

måga att utnyttja 

texter och sina 

läsfärdigheter för 

att söka inform-

ation och få upp-

levelser samt att 

diskutera texter i 

emo1 Den studerande 

stärker sin för-

måga att reflek-

tera över texters 

samband med 

egna upplevelser 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunikations-

miljöer. 

Förmåga att an-

vända och tolka 

texter 

Den studerande 

kan dra nytta av 

enkla texter och 

kan med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller reflek-

tera över textens 

koppling till egna 

erfarenheter. 

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller själv-

ständigt dra 

nytta av olika 

texter för att 

söka information.  

 

Den studerande 

övar att diskutera 

Den studerande 

kan skriva och 

diskutera olika 

texter och reflek-

tera kring deras 

koppling till egna 

erfarenheter i 

olika kommun-

kationsmiljöer. 

Den studerande 

kan skriva och 

diskutera också 

texttyper som är 

nya för hen och 

ställa frågor, 

sammanfatta, 

kommentera och 

reflektera kring 

textens koppling 

till egna 
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olika kommuni-

kationsmiljöer 

texter i bekanta 

kommunikations-

miljöer.   

erfarenheter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer. 

Att producera texter 

M3 handleda 

den studerande 

att vidareut-

veckla och 

bredda sina 

skrivfärdigheter 

och fördjupa sin 

kunskap om text-

genrer 

emo1 Den studerande 

utvecklar sin 

skrivfärdighet för 

att den ska bli 

mera mångsidig 

och smidig samt 

sina färdigheter 

att behärska 

skriftsystemet i 

det egna moders-

målet.  

 

Grundläggande 

skrivfärdigheter 

och förmåga att 

producera texter 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modeller pro-

ducera enkel 

text vars bud-

skap man kan 

förstå.  

 

Den studerande 

kan använda 

enkla strukturer 

samt i huvudsak 

till exempel skil-

jetecken vid me-

ningsgränser och 

versal i början av 

mening. 

Den studerande 

kan producera 

en kort text vars 

budskap man 

förstår förhål-

landevis lätt.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och följa 

skriftspråksnor-

merna.   

Den studerande 

kan producera 

text som är lätt 

att förstå.  

 

Den studerande 

kan dra nytta av 

digitala verktyg i 

sin skrivprocess. 

Den studerande 

kan producera 

en förståelig och 

smidig text.  

 

Den studerande 

kan strukturera 

sin text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt 

följa skrift-

språksnor-

merna.  

 

M4 uppmuntra 

den studerande 

att producera be-

rättande, 

emo1 Den studerande 

uppmuntras att 

producera berät-

tande, 

Förmåga att pro-

ducera texter 

som 

Den studerande 

kan producera 

enkla och kon-

kreta berättande 

Den studerande 

kan producera in-

struerande och 

enkla 

Den studerande 

kan producera 

reflekterande 

och olika 

Den studerande 

kan självständigt 

producera olika 

texter och 
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beskrivande, in-

struerande, argu-

menterande och 

reflekterande 

texter 

beskrivande, in-

struerande, ställ-

ningstagande och 

reflekterande 

texter. 

representerar 

olika textgenrer 

och beskrivande 

texter enligt mo-

dell om ämnen 

som är bekanta 

för hen.   

ställningstagande 

texter och med 

hjälp av modeller 

använda ut-

tryckssätt som är 

typiska för dem.  

argumenterade 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem.  

mångsidigt an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M5 handleda 

den studerande 

att reflektera 

över använd-

ningen av det 

egna modersmå-

let, modersmå-

lets betydelse 

och ställning i 

olika språkge-

menskaper och 

att ta del av me-

dier och kulturut-

bud på olika 

språk 

emo2 Den studerande 

reflekterar över 

språklig och kul-

turell identitet 

samt använd-

ningen av mo-

dersmålet, dess 

betydelse och 

ställning som en 

del av olika 

språkliga gemen-

skaper samt drar 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på det egna mo-

dersmålet. 

Förmåga att ob-

servera använd-

ningen av det 

egna modersmå-

let, modersmå-

lets betydelse 

och ställning 

Den studerande 

kan identifiera 

något språkligt 

eller kulturellt 

särdrag från hens 

egen bakgrund. 

 

Den studerande 

känner i någon 

mån till medier 

och kulturutbud 

på det egna språ-

ket.  

 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modeller be-

skriva betydel-

sen av språklig 

och kulturell 

identitet och 

med hjälp av 

stödfrågor jäm-

föra dem med 

bekanta språk 

och kulturer, 

även Finland 

och finländsk 

kultur. 

 

Den studerande 

kan beskriva sin 

språkliga och kul-

turella identitet 

samt använd-

ningen av mo-

dersmålet, dess 

betydelse och 

ställning bland 

andra språk.  

 

Den studerande 

kan dra nytta av 

medier och kul-

turutbud på det 

egna språket.  

Den studerande 

kan självständigt 

be skriva sin 

språkliga och 

kulturella identi-

tet samt an-

vändningen av 

modersmålet, 

dess betydelse 

och ställning 

bland andra 

språk, både ur 

ett individuellt 

och samhälleligt 

perspektiv.  

 

Den studerande 

drar på ett krea-

tivt och 
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självständigt sätt 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på det egna språ-

ket. 

M6 handleda 

den studerande 

att identifiera 

olika språkliga re-

gister, till exem-

pel skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer 

emo2 Den studerande 

identifierar olika 

språkliga regis-

ter, till exempel 

skillnader mel-

lan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situatio-

ner. 

Språklig medve-

tenhet 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modell och 

stödfrågor göra 

enstaka iaktta-

gelser kring sär-

drag i text och 

språk såsom 

skillnader mel-

lan tal- och 

skriftspråk. 

Den studerande 

kan med hjälp 

av modell göra 

iakttagelser 

kring särdrag i 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika re-

gister och stilar.  

Den studerande 

kan identifiera 

olika språkliga re-

gister, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer.  

 

Den studerande 

kan med hjälp av 

en modell an-

vända olika 

språkliga regis-

ter.  

Den studerande 

kan identifiera 

och självständigt 

använda olika 

språkliga register, 

iaktta skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 

M7 uppmuntra 

den studerande 

att fördjupa sin 

kunskap om de 

centrala struk-

turerna i det 

emo2 Den studerande 

fördjupar sina 

kunskaper om de 

centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

Kunskap om och 

förmåga att an-

vända centrala 

strukturer 

Den studerande 

kan använda 

enkla strukturer i 

sitt eget moders-

mål med hjälp av 

Den studerande 

identifierar med 

hjälp av modeller 

några centrala 

strukturer i sitt 

eget modersmål 

Den studerande 

identifierar med 

hjälp av modeller 

självständigt 

centarla struk-

turer i sitt eget 

Den studerande 

känner väl till 

centrala struk-

turer i sitt eget 

modersmål och 

kan använda 
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egna modersmå-

let och att analy-

sera dem 

 stödfrågor och 

modeller.  

 

och använder 

dem i bekanta 

miljöer. 

modersmål och 

kan använda 

dem i olika kom-

munikationsmil-

jöer. 

dem mångsidigt 

också i kommu-

nikationsmiljöer 

som är nya för 

hen. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M8 vägleda den 

studerande att 

använda sitt mo-

dersmål för att 

söka och be-

handla informat-

ion i olika läro-

ämnen och mil-

jöer 

emo2 Den studerande 

utvecklar en fun-

gerande två- eller 

flerspråkighet 

och förmåga att 

använda den 

kunskapen för att 

söka och be-

handla informat-

ion i olika läro-

ämnen och mil-

jöer i enlighet 

med upphovsrät-

ten. 

Informationssök-

ning på det egna 

språket 

Den studerande 

övar att använda 

sitt modersmål 

som ett stöd i 

studier och in-

formationssök-

ning.  

 

Den studerande 

kan söka inform-

ation i vanliga 

källor med hjälp 

av modeller. 

Den studerande 

använder med 

hjälp av modeller 

sitt modersmål 

och sin flersprå-

kighet som ett 

stöd i studier och 

i informations-

sökning.  

 

Den studerande 

följer upphovs-

rättsliga normer 

och förstår bety-

delsen av person-

lig integritet på 

nätet.  

Den studerande 

kan självständigt 

använda sitt mo-

dersmål och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i 

studier och i in-

formationssök-

ning.  

 

Den studerande 

övar på att välja 

källor, använda 

dem och bedöma 

tillförlitlighet. 

Hen kan i allmän-

het skilja mellan 

fakta och åsikt. 

Den studerande 

använder 

mångsidigt och 

självständigt sitt 

modersmål och 

sin flerspråkighet 

som ett stöd i 

studier och i in-

formationssök-

ning.  

 

Den studerande 

kan bedöma in-

formationens an-

vändbarhet och 

källornas tillförlit-

lighet och välja 

lämpliga källor 

för uppgiften. 

 


