
Främmande språk 
 

Engelska, A-lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

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

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i engelska. Eleven har uppnått målen i 
A-lärokursen i engelska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. 
Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i engelska och i relation till ovan nämnda kun-
skapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. 
Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i engelska och i vitsordet som ska bildas. 

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

 

Mål för undervis-
ningen 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda ele-
ven att lägga 
märke till den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden samt 

Eleven kan nämna 
några språk som 
används i hens 
närmiljö eller i 
världen. 

Eleven kan berätta 
vilka språk som 
används i hens 
närmiljö och i värl-
den. 

Eleven kan berätta 
om den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 

Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt 
berätta om den 
språkliga mångfal-
den i hens 



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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

i den närmaste 
omgivningen och i 
världen samt eng-
elskans ställning 
som ett globalt 
kommunikations-
språk 

i sin närmiljö och i 
världen. 
 
Eleven lär sig att 
förstå engelskans 
ställning som glo-
balt kommunika–
tionsspråk. 

om engelskans 
ställning och bety-
delse 

Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska kulturella 
drag i olika eng-
elskspråkiga län-
der. 

Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska kulturella 
drag i olika eng-
elskspråkiga län-
der. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på en situ-
ation där engelska 
används som ett 
globalt kommuni-
kationsspråk.  

Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
kulturella drag i 
olika engelsksprå-
kiga länder. 
 
Eleven kan berätta 
var i och vilka situ-
ationer engelska 
används som ett 
globalt kommuni-
kationsspråk. 

närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan jäm-
föra typiska kultu-
rella drag i olika 
engelskspråkiga 
länder. 
 
Eleven kan berätta 
var, i vilka situat-
ioner samt varför 
engelska används 
som ett globalt 
kommunikations-
språk. 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen samt att 
bemöta människor 
fördomsfritt 

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
värdesätta den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen. 
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

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

    



Mål för undervis-
ningen 

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

Föremål för be-
dömningen 
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vitsordet 8 
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M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 
att utveckla språk-
lig slutledningsför-
måga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig  
slutledningsför-
måga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
skillnad mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan engelska och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

Eleven kan jäm-
föra likheter och 
skillnader mellan 
engelska och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

M4 handleda ele-
ven att förstå att 
det finns gott om 
material på eng-
elska och att välja 
innehållsmässigt 
och till svårighets-
graden lämpligt 
material som stöd-
jer det egna läran-
det 

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

Förmåga att hitta 
engelskspråkigt 
material 

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

Eleven kan ge ex-
empel på engelsk-
språkiga material 
som är intressanta 
för hen själv. 
 
 

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

Eleven kan jäm-
föra engelsksprå-
kiga material som 
är lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 
 
 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om målen 

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 

Eleven kan ge 
några exempel på 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i engelska. 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i engelska 
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och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär, där det viktig-
aste är att bud-
skapet går fram 
och att uppmuntra 
varandra att lära 
sig tillsammans 

för sina studier i 
engelska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motive-
rar till att lära sig 
tillsammans 

engelska och att 
fungera i grupp. 
 

för sina studier i 
engelska. 
 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter.   
 

mål för sina stu-
dier i engelska.  
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter. 
 

Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans. 

och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier, uppmuntra 
hen att modigt 
öva sina kun-
skaper i engelska, 
också med hjälp av 
digitala verktyg, 
samt att pröva sig 
fram till vilka sätt 
att lära sig språk 
som passar hen 
bäst 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina 
studier i engelska 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i eng-
elska samt för sina 
språkstudier. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
engelska. 
 
 

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

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

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i eng-
elska. 
  
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig eng-
elska och andra 
språk. 

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

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina 
studier i engelska. 
  
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig eng-
elska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 
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Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 
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Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i att 
kommunicera på 
olika sätt och i 
olika miljöer också 
genom att upp-
muntra till fortsatt 
interaktion obero-
ende av avbrott 
och pauser 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 
skriftligt i olika si-
tuationer. 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

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

Eleven reder sig i 
många rutin–
mässiga kommuni-
kationssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

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

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssitua–
tioner.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 
 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av olika slag 
av strategier hålla 
igång och utveckla 
en kommunikation 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del (till exempel 
gester, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, 
allmän kunskap el-
ler sina andra 
språkkunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan rea-
gera med korta 
verbala uttryck, 
små gester (till ex-
empel genom att 
nicka), ljud eller 
liknande minimal 
respons.  
 
Eleven måste ofta 
be 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mera sällan non-
verbala uttryck.  
Eleven måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern 
upprepa eller för-
tydliga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för att 
be om precisering 
av nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga.  
 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
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Kunskapskrav för 
vitsordet 8 
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 
 

samtalspartnern 
att förtydliga eller 
upprepa. 

allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 
(hund/djur eller 
hus/stuga). 

M9 stödja elevens 
kulturellt lämpliga 
språkbruk genom 
att erbjuda möjlig-
heter att 
mångsidigt öva sig 
i sociala situa–
tioner 

I3 Eleven lär sig att 
använda för eng-
elska språket och 
för kulturerna 
inom språkområ-
det typiska artig-
hetsfraser  
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska ar-
tighetsfraser 
(hälsa, säga adjö, 
tacka) i några 
mycket rutinmäss-
iga sociala sam-
manhang.  
 

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

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och tilltals-
fraserna samt ar-
tigt framföra till 
exempel önske-
mål, invitationer, 
förslag och ursäk-
ter och besvara så-
dana. 

Eleven kan an-
vända språket på 
ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, 
till exempel för att 
utbyta information 
eller uttrycka sin 
åsikt eller stånd-
punkt på ett lämp-
ligt sätt.  
 
Eleven kan disku-
tera artigt med 
hjälp av vanliga ut-
tryck och grund-
läggande kommu-
nikationsrutiner. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M10 handleda ele-
ven att med hjälp 
av olika strategier 
sätta sig in i munt-
liga och skriftliga 

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 
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texter av varie-
rande svårighets-
grad 

Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion enligt behov 
ur en kort text. 
 

Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd. 
 
Eleven klarar 
mycket enkel slut-
ledning med hjälp 
av kontexten. 

ämnet i en på-
gående diskussion 
och förstår det vä-
sentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord.  
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av 
obekanta ord ut-
gående från kon-
texten. 
 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

M11 erbjuda ele-
ven möjligheter 
att producera tal 
och skrift som be-
rör en växande 
mängd temaområ-
den och med be-
aktande av cen-
trala strukturer 
och grundregler 
för uttal 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända engelskans 
centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

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

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, inö-
vade uttryck, det 
mest centrala ord-
förrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer.  

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för sin ålder ty-
piska) saker som 
anknyter till varda-
gen med hjälp av 
vanliga ord, några 
idiomatiska ut-
tryck samt grund-
läggande och 
ibland också lite 
svårare strukturer.  
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Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck.  
 

hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt.  
 

Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 

Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
 

 

Annat främmande språk, A-lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i annat främmande språk i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

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

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i annat främmande språk. Eleven har 
uppnått målen i A-lärokursen i annat främmande språk för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kun-
skapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i annat främ-
mande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd 
eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk och i vitsordet som ska 
bildas. 

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

 



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 handleda ele-
ven att lägga 
märke till målsprå-
kets ställning i och 
relation till den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i den närmaste 
omgivningen och i 
världen 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i sin närmiljö och i 
världen. 
Eleven lär sig att 
förstå målspråkets 
ställning i sin 
närmiljö och i värl-
den. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden samt 
om engelskans 
ställning och bety-
delse 

Eleven kan nämna 
några språk som 
används i hens 
närmiljö eller i 
världen. 
 
Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 

Eleven kan berätta 
vilka språk som an-
vänds i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på en situ-
ation där målsprå-
ket används som 
ett globalt kom-
munikations-
språk.  

Eleven kan berätta 
om den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
kulturella drag för 
olika länder inom 
språkområdet. 
 
Eleven kan berätta 
var och i vilka situ-
ationer målspråket 
används som ett 
globalt kommuni-
kations- 
språk. 

Eleven kan besk-
riva den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö och i värl-
den. 
 
Eleven kan jämföra 
typiska kulturella 
drag för olika län-
der inom språkom-
rådet. 
 
Eleven kan berätta 
var, i vilka situat-
ioner samt varför 
målspråket an-
vänds som ett glo-
balt kommunikat-
ionsspråk. 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i världen samt att 
bemöta människor 
fördomsfritt  

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
värdesätta den 
språkliga och 

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

    



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

kulturella mångfal-
den i världen. 
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 
att utveckla språk-
lig nyfikenhet och 
språklig slutled-
ningsförmåga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig 
slutledningsför-
måga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
skillnad mellan 
målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
målspråket och 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga.  

Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader mellan mål-
språket och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

M4 handleda ele-
ven att hitta 
material på mål-
språket 

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

Förmåga att hitta 
material på mål-
språket 

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

Eleven kan ge ex-
empel på material 
på målspråket som 
är intressanta för 
hen själv. 

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

Eleven kan jämföra 
material på mål-
språket som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 
 



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär, där det viktig-
aste är att bud-
skapet går fram 
och att uppmuntra 
varandra att lära 
sig tillsammans 

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

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i mål-
språket och att 
fungera i grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
målspråket. 
 
Eleven deltar 
stundvis i grup-
pens aktiviteter 
och kan samar-
beta.   

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i målspråket.  
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar. 
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i målsprå-
ket. 
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar på ett sätt mo-
tiverar till att lära 
sig tillsammans. 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i målsprå-
ket och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbetar 
på ett mångsidigt 
sätt och som moti-
verar till att lära sig 
tillsammans. 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier, uppmuntra 
hen att modigt öva 
sina språkkun-
skaper, också med 
hjälp av digitala 
verktyg, samt att 
pröva sig fram till 
vilka sätt att lära 
sig språk som pas-
sar hen bäst 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket. 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i mål-
språket samt för 
sina språkstudier. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
målspråket. 

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

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

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i mål-
språket. 
  
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig mål-
språket och andra 
språk. 

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

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



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

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

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 
skriftligt i olika si-
tuationer 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

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

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssitua–
tioner, men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

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

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

M8 stödja eleven i 
användningen av 
språkliga kommu-
nikationsstrategier 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikations- 
strategier i olika 
kommunikations-
situationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

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

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 
 
 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (t.ex. genom 
att nicka), ljud el-
ler liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mer sällan non-
verbala uttryck.  
 
Eleven måste rela-
tivt ofta be sam-
talspartnern upp-
repa eller förtyd-
liga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

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

I3 Eleven lär sig att 
använda för det 
engelska språket 
och språkområ-
dets kulturer ty-
piska artighetsfra-
ser  
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

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

Eleven kan an-
vända några av de 
allra vanligaste ar-
tighetsfraserna ty-
piska för språket i 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang.  
 

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

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och tilltals-
fraserna samt ar-
tigt framföra till 
exempel önskemål, 
invitationer, för-
slag och ursäkter 
och besvara såd-
ana. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

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

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  
 

Förmåga att tolka 
texter 

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

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion som hen be-
höver ur en kort 
text. 

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



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

innehåller ett be-
kant ordförråd. 
 
Eleven klarar 
mycket enkel slut-
ledning med hjälp 
av kontexten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

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

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända målspråkets 
centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

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

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

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

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



Främmande språk, B1 -lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i främmande språk i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i B1-lärokursen i främmande språk genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala 
läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den 
lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i främmande språk. Eleven har upp-
nått målen i B1-lärokursen i främmande språk för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven 
för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i B1-lärokursen i främmande språk och i 
relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 
prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i B1-lärokursen i främmande språk och i vitsordet som ska bildas. 

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

 

Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven 
att bilda sig en 
uppfattning om 
det inbördes sam-
bandet mellan alla 
språk hen kan 

I1 Eleven lär sig att 
uppfatta likheter 
och skillnader mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar samt utveckla 
sina språkkun-
skaper  

Förmåga att upp-
fatta likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 

Eleven kan nämna 
några likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkkun-
skaper. 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och skillnader mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar för att utveckla 
sina språkkun-
skaper. 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
skillnader mellan 
de olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkkun-
skaper 

Eleven kan jämföra 
likheter och skill-
nader mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkkun-
skaper. 



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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M2 hjälpa eleven 
att uppfatta mål-
språkets ställning 
och utbredning i 
världen 

I1 Eleven lär sig att 
förstå målspråkets 
ställning, bety-
delse och utbred-
ning i världen 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om målspråkets 
ställning, bety-
delse och utbred-
ning 

Eleven kan nämna 
några länder där 
målspråket talas. 

Eleven kan nämna 
flera länder där 
målspråket talas. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
målspråkets ställ-
ning. 

Eleven kan berätta 
i vilka länder mål-
språket talas. 
 
Eleven kan nämna 
några orsaker till 
målspråkets ställ-
ning och betydelse 
samt i vilka situat-
ioner målspråket 
används som kom-
munikationsspråk.  

Eleven kan besk-
riva målspråkets 
utbredning i värl-
den. 
 
Eleven kan berätta 
om målspråkets 
ställning och bety-
delse samt i vilka 
situationer mål-
språket används 
som kommunika–
tionsspråk. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 handleda ele-
ven att öva sina 
kommunikativa 
färdigheter i en 
tillåtande studieat-
mosfär, att ta an-
svar för sina stu-
dier och att utvär-
dera sina kun-
skaper 

I2 Eleven lär sig att 
använda sina kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra, även 
med hjälp av digi-
tala verktyg, för 
att utveckla sina 
kunskaper i mål-
språket.  
 
Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket 
och utvärdera sina 
kunskaper. 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kativa färdigheter, 
att hitta lämpliga 
sätt för att lära sig 
språk samt för-
måga att ta ansvar 
för sina studier i 
målspråket.  
 

Eleven kan an-
vända någon kom-
munikativ färdig-
het tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även med hjälp di-
gitala verktyg, för 
att lära sig mål-
språket. 
 
Eleven kan under 
handledning i viss 
mån ta ansvar för 

Eleven kan an-
vända några kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även med hjälp av 
digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket. 
 
Eleven kan i viss 
mån ta ansvar för 
sina studier i mål-
språket. 

Eleven kan an-
vända kommuni-
kativa färdigheter 
tillsammans med 
andra.  
 
Eleven kan an-
vända flera sätt 
som stödjer ut-
vecklingen av det 
egna lärandet, 
även med hjälp av 
digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket.  
 

Eleven kan an-
vända många olika 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan 
mångsidigt an-
vända olika sätt 
som stödjer ut-
vecklingen av det 
egna lärandet, 
även med hjälp av 
digitala verktyg, 
för att lära sig mål-
språket. 
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Innehåll Mål för lärandet 
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målen för under-
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Föremål för be-
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vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
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 sina studier i mål-
språket. 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
målspråket. 

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i målspråket. 

M4 uppmuntra 
eleven att se kun-
skaper i målsprå-
ket som en viktig 
del av kontinuer-
ligt lärande och ut-
ökade språkresur-
ser samt att söka 
och utnyttja 
material på mål-
språket också ut-
anför skolan 

I2 Eleven lär sig att 
förstå betydelsen 
av kunskaper i 
målspråket som en 
del av kontinuer-
ligt lärande och av 
de egna språkre-
surserna. 
 
Eleven lär sig att 
hitta och utnyttja 
sammanhang och 
miljöer där mål-
språket används.  

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om betydelsen av 
kunskaper i mål-
språket som en del 
av kontinuerligt lä-
rande och av de 
egna språkresur-
serna.  
 
Förmåga att hitta 
sammanhang och 
miljöer där mål-
språket används. 

Eleven kan ge nå-
got exempel på 
betydelsen av kun-
skaper i målsprå-
ket.  
  
Eleven kan nämna 
något samman-
hang eller någon 
miljö där målsprå-
ket används. 

Eleven kan ge 
några exempel på 
betydelsen av kun-
skaper i målsprå-
ket.  
 
Eleven kan nämna 
några samman-
hang och miljöer 
där målspråket an-
vänds. 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 
målspråket som en 
del av det egna li-
vet och för att ut-
veckla de egna 
språkresurserna. 
 
Eleven kan berätta 
om sammanhang 
och miljöer där 
målspråket an-
vänds och som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 

Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
kunskaper i mål-
språket som en del 
av det egna livet, 
utvecklingen av de 
egna språkresur-
serna samt konti-
nuerligt lärande. 
 
Eleven kan jämföra 
olika sammanhang 
och miljöer där 
målspråket an-
vänds och som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M5 handleda ele-
ven att mångsidigt 
öva huvudsakligen 
muntlig kommuni-
kation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera i 
olika kommunika–
tionssituationer 
 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar un-
der handledning 
av och med stöd 
av sin samtalspart-
ner någon av de 
vanligaste och ofta 
återkommande 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssitua–
tioner men tar för 
det mesta ännu 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
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samt rutinmässiga 
kommunikationssi-
tuationerna.  

rutinmässiga kom-
munikationssituat-
ioner. 
 

stöd av sin sam-
talspartner. 

 

M6 uppmuntra 
eleven att använda 
olika, också non-
verbala tillväga-
gångssätt för att 
nå fram med sitt 
budskap och att 
vid behov i en 
muntlig kommuni-
kationssituation be 
om upprepning el-
ler långsammare 
tempo 

I3 Eleven lär sig att 
använda olika 
kommunikations- 
strategier för att 
nå fram med sitt 
budskap  
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
väldigt mycket 
hjälpmedel (till ex-
empel gester, 
teckningar, lexi-
kon, internet) då 
hen deltar i kom-
munikation.  
 
 

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

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunika–
tion. Eleven behö-
ver mycket hjälp-
medel.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i 
olika artighetsfra-
ser 

I3 Eleven lär sig olika 
artighetsfraser 

Kulturellt lämpligt  
språkbruk 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon av de 
för språket eller 
kulturen mest ty-
piska artighetsfra-
serna (hälsa, säga 
adjö, tacka). 
 

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

Eleven kan an-
vända några av de 
vanligaste artig-
hetsfraserna på 
språket i rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
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Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av kontexten 
få insikt i innehål-
let i muntliga eller 
skriftliga texter 
som är förutsäg-
bara och för ål-
dersgruppen van-
liga eller lämpliga 

I3 Eleven lär sig att 
förstå olika munt-
liga och skriftliga 
texter 
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår un-
der handledning 
en begränsad 
mängd talade och 
skrivna ord och ut-
tryck. 
 
Eleven känner till 
ett mycket begrän-
sat antal skriv-
tecken.  

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

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

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

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå  
Pre A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

M9 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i mycket 
enkla och för ål-
dern relevanta si-
tuationer 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända språkets 
centrala ordförråd 
och strukturer. 
Eleven lär sig att 
uttala begripligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sig i tal och 
skrift med hjälp av 
enskilda ord och 
uttryck som till ex-
empel anknyter till 
att berätta om sig 
själv, familj och fri-
tid.  
 
Eleven uttalar 
några ord begrip-
ligt.  

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

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om några be-
kanta och för hen 
viktiga saker med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd. 
 
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
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Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 
 

Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt. 
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 
 

 

Samiska, A -lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i samiska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  

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

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i A-
lärokursen i samiska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Hel-
hetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kunskaps-
krav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedöm-
ningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i samiska och i vitsordet som ska bildas. 



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

M1 väcka elevens 
intresse för den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i närområdet, Sa-
meland, Finland 
och Norden, och 
för sin egen språk- 
och kulturbak-
grund 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen den 
språkliga och kul-
turella mångfalden 
i sin närmiljö, i Sa-
meland, Finland 
och Norden. 
 
Eleven lär sig att 
intressera sig för 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

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

    

M2 motivera ele-
ven att uppskatta 
de samiska språ-
kens ställning som 
urfolksspråk samt 
introducera eleven 
i den lokala, le-
vande samekul-
turen 

I1 Eleven lär känna 
de samiska språ-
kens ställning och 
betydelse som ur-
folksspråk. 
 
Eleven lär känna 
den lokala, le-
vande samekul-
turen. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om de samiska 
språkens ställning 
och betydelse som 
urfolksspråk samt 
kännedom om den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 

Eleven kan nämna 
några samiska 
språk. 
 
Eleven kan ge nå-
got exempel på ty-
piska drag för den 
lokala, levande sa-
mekulturen.  

Eleven kan nämna 
några samiska 
språk som talas i 
Sameland. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
typiska drag i den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 

Eleven kan berätta 
varför samiska ta-
las i Finland och 
känner till de sa-
miska språkens 
mångfald. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på typiska 
drag i den lokala, 
levande samekul-
turen. 

Eleven kan berätta 
varför samiska ta-
las i Sameland. 
 
Eleven kan besk-
riva de samiska 
språkens mång-
fald. 
 
Eleven kan jämföra 
typiska drag i den 
lokala, levande sa-
mekulturen. 
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M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja ele-
ven att utveckla 
språklig nyfikenhet 
och språklig slut-
ledningsförmåga 

I2 Eleven lär sig att 
känna igen likheter 
och olikheter mel-
lan olika språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga slutlednings- 
förmåga. 

Språklig slutled-
ningsförmåga 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan de 
samiska språken 
och modersmålet 
eller andra språk 
hen kan. 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan de samiska 
språken och mo-
dersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 

Eleven kan berätta 
om likheter och 
olikheter mellan 
de samiska språ-
ken och moders-
målet eller andra 
språk hen kan. 
 
Eleven kan nämna 
några strategier 
som stödjer ut-
vecklingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

Eleven kan jämföra 
likheter och olik-
heter mellan de 
samiska språken, 
modersmålet eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
strategier som 
stödjer utveckl-
ingen av hens 
språkliga slutled-
ningsförmåga. 

M4 handleda ele-
ven att hitta 
material på sa-
miska 

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

Förmåga att hitta 
material på sa-
miska 

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

Eleven kan ge ex-
empel på material 
på samiska som är 
intressanta för hen 
själv. 

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

Eleven kan jämföra 
material på sa-
miska som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär där det viktiga 
är att budskapet 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om målen 
för sina studier i 
samiska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 

Förmåga att be-
rätta om målen för 
sina studier i sa-
miska och fungera 
i grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
samiska. 
 
Eleven deltar 
stundvis i 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i samiska.  
 
Eleven deltar i 
gruppens 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i samiska. 
 
Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i samiska 
och berätta hur 
hen arbetar för att 
uppnå målen. 
 



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

går fram och att 
uppmuntra 
varandra att lära 
sig tillsammans 

delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

gruppens aktivite-
ter och kan samar-
beta. 

aktiviteter och 
samarbetar. 
 

samarbetar på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

Eleven deltar i 
gruppens aktivite-
ter och samarbe-
tar på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans. 

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och modigt 
öva sina kunskaper 
i samiska, också 
med hjälp av digi-
tala verktyg, samt 
att pröva sig fram 
till vilka sätt att 
lära sig språk som 
passar hen bäst 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i samiska. 
  
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i sa-
miska samt för att 
lära sig språk. 
 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina färdigheter i 
samiska. 

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

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

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i sa-
miska. 
  
Eleven kan an-
vända några sätt, 
även digitala, för 
att lära sig samiska 
och andra språk. 

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

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

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

M7 ordna tillfällen 
där eleven med 
hjälp av olika me-
dier får öva 

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

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika–
tionssituationer 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och 



Mål för undervis-
ningen  
 

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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

muntlig och skrift-
lig kommunikation 

kommunikationssi-
tuationer 

ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer. 

kommunikationssi-
tuationer, men tar 
för det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 

vardagliga situat-
ioner och stund-
tals hålla igång en 
konversation. 
 

M8 stödja eleven i 
användningen av 
språkliga kommu-
nikationsstrategier 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 
i olika kommuni-
kationssituationer 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

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

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 
 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (t.ex. genom 
att nicka), ljud el-
ler liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
mer sällan non-
verbala uttryck.  
 
Eleven måste rela-
tivt ofta be sam-
talspartnern upp-
repa eller förtyd-
liga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

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

I3 Eleven lär sig att 
använda för det 
samiska språket 
och språkområ-
dets kulturer ty-
piska artighetsfra-
ser 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

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

Eleven kan an-
vända några av de 
allra vanligaste ar-
tighetsfraserna ty-
piska för språket i 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

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

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



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

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

rutinmässiga soci-
ala sammanhang.  

hälsnings- och till-
talsfraserna samt 
artigt framföra till 
exempel önske-
mål, invitationer, 
förslag och ursäk-
ter och besvara så-
dana. 
 
 
 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.1 

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

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter med hjälp av 
olika strategier  
 

Förmåga att tolka 
texter 

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

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informa–
tion som hen be-
höver ur en kort 
text. 

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

Föremål för be-
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Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

slutledning med 
hjälp av kontexten. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

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

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
genom att an-
vända målspråkets 
centrala ordförråd 
och centrala struk-
turer. 
 
Eleven lär sig att 
uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

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

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

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

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

 


