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Modersmål och litteratur   
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i läroämnet modersmål och litteratur i årskurs 7–9 

I årskurs 7–9 ska bedömningen av elevens lärande vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och konstruktiv stärker 

elevernas motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. Eleverna 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 elevernas kunskaper kan man hjälpa eleverna 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 elevens lärande i årkurserna 7–9. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda 

sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på lärarens observationer i olika lärsituationer. Eleverna 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 infaller det läsår då studierna i modersmål och litteratur avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen 

i modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedöm-

ningen i modersmål och litteratur som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 

enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för moders-

mål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 

modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i 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. 
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Svenska och litteratur 

 

Mål för undervis-

ningen 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-

ven att utveckla 

sin förmåga att 

kommunicera 

målinriktat, 

ändamålsenligt, 

etiskt och på ett 

konstruktivt sätt i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

agera i olika 

kommunikations-

situationer. 

Förmåga att 

agera i kommuni-

kationssituat-

ioner 

 

Eleven kan agera 

i en välbekant 

grupp och i var-

dagliga kommu-

nikationssitua-

tioner. 

Eleven kan agera 

ändamålsenligt i 

grupper och sed-

vanliga kommu-

nikationssitua-

tioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i olika grup-

per och kommu-

nikationssitua-

tioner. 

Eleven kan 

agera konstruk-

tivt i många 

slags grupper, 

också i krävande 

kommunika-

tionssituationer. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att kom-

municera i grupp 

och utveckla för-

mågan att 

I1 

  

Eleven breddar 

sin förmåga att 

kommunicera i 

grupp och ut-

vecklar sin för-

måga att 

Förmåga att 

kommunicera i 

grupp 

Eleven kan 

lyssna på andra 

och deltar i 

samtalet.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

Eleven kan ta 

hänsyn till andras 

synpunkter i den 

egna kommuni-

kationen. 

 

Eleven kan föra 

diskussionen vi-

dare i sina egna 

inlägg.  

 

Eleven kan tolka 

andras inlägg och 

syftet med dem, 

samt anpassa sin 

egen 
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motivera sina 

åsikter och sina 

språkliga och 

kommunikativa 

val 

motivera sina 

synpunkter. 

samt ge någon 

slags motivering 

till den. 

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt och pre-

sentera enkla 

motiveringar till 

den. 

Eleven kan ut-

trycka sina åsik-

ter klart och mo-

tivera dem tämli-

gen mångsidigt. 

kommunikation 

enligt situa-

tionen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

på ett för situa-

tionen ändamåls-

enligt sätt och 

motivera den 

övertygande. 

M3 handleda ele-

ven i att bredda 

sin förmåga att 

uttrycka sig i 

olika slag av 

kommunikations-

situationer och 

framträdanden, 

även genom 

drama 

  

I1 

  

Eleven breddar 

sina färdigheter 

att uttrycka sig i 

olika kommuni-

kationssitua-

tioner och vid 

uppträdanden 

inför publik. 

 

Förmåga att 

framträda 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt. 

 

Eleven kan 

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande och an-

passa det till 

sina åhörare. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig på ett 

för situationen 

ändamålsenligt 

sätt. 

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande, också om 

ett krävande 

ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig 

mångsidigt och 

anpassa sin 

kommunikation 

enligt åhörare 

och syfte.  
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M4 uppmuntra 

eleven att vidare-

utveckla sina 

kommunikativa 

färdigheter så att 

hen lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

svagheter i olika 

kommunikations-

miljöer, även 

multimediala 

I1 

  

Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsområ-

den.    

  

  

  

Förmåga att ut-

veckla kommu-

nikativa färdig-

heter 

 

Eleven kan iden-

tifiera någon 

styrka eller något 

utvecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

Eleven kan be-

skriva sitt sätt att 

kommunicera 

och identifiera 

några styrkor och 

utvecklingsområ-

den. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

kommunikativa 

färdigheter, be-

skriva sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden.   

Eleven kan utvär-

dera sina kom-

munikativa fär-

digheter och 

styrkor och re-

flektera över hur 

de kan utveck-

las.  

Att tolka texter 

M5 handleda ele-

ven i att utveckla 

de lässtrategier 

och metakogni-

tiva färdigheter 

som behövs för 

att läsa, förstå, 

tolka och analy-

sera texter och 

för att utvärdera 

sin läsfärdighet 

I2 

  

Eleven utvecklar 

strategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs 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 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera 

någon styrka el-

ler något ut-

vecklingsbehov 

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera några 

styrkor och ut-

vecklingsbehov. 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan redo-

göra för sin läs-

färdighet och be-

skriva sina styr-

kor och svag-

heter. 

Eleven kan an-

vända för situat-

ionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 
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och bli medveten 

om hur den be-

höver utvecklas 

som berör läs-

ning hos sig 

själv.  

M6 att erbjuda 

eleven många 

olika möjligheter 

att välja, an-

vända, tolka och 

utvärdera många 

olika slag av 

skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter  

I2 

  

Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och utvär-

dera många olika 

slag av skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter. 

Multilitteracitet 

och förmåga att 

bredda sin text-

värld 

  

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

 

 

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika slag av tex-

ter men håller sig 

främst till välbe-

kanta textgenrer. 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika textgenrer. 

 

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också för hen 

själv nya typer av 

texter. 

M7 handleda 
eleven i att ut-
veckla analytisk 
och kritisk läs-
färdighet och 
öva sin för-
måga att göra 
iakttagelser i 
texter och att 
tolka dem med 
hjälp av ända-
målsenliga be-
grepp samt be-
fästa och 
bredda ord- 

I2 

  

Eleven lär sig 

analytisk och kri-

tisk läsfärdighet, 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

fakta- och medie-

texter och tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp. 

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

fakta- och medie-

texter 

 

  

  

  

Eleven kan 

plocka ut centralt 

innehåll ur en 

text med hjälp av 

stödfrågor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel text-

genre.  

 

Eleven kan sär-

skilja huvudpunk-

terna i en text 

och beskriva än-

damålen med 

den.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

textgenrer. 

 

Eleven kan redo-

göra för textens 

syfte, målgrupp 

och betydelse.  

 

Eleven kan redo-

göra för typiska 

drag för textgen-

rer och beskriva 

dem med hjälp 

av några centrala 

begrepp. 

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över textens be-

tydelse och be-

döma textens på-

verkan.  

 

Eleven kan analy-

sera typiska drag 

för textgenrer 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp och 
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och begrepps-
förrådet 

 

bedöma texter i 

relation till deras 

syfte och ända-

mål.   

M8 sporra eleven 

att utveckla sin 

förmåga att be-

döma flera olika 

källor för att få 

information och 

att använda 

denna informat-

ion på ett ända-

målsenligt sätt 

 

I2 

  

Eleven lär sig att 

bedöma flera 

olika källor för 

att få informa-

tion och använda 

informationen på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

Färdigheter i in-

formationssök-

ning och källkritik 

 

Eleven kan söka 

enskild informa-

tion i givna käl-

lor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

drag som utmär-

ker en tillförlitlig 

källa.  

 

Eleven kan an-

vända självklara 

källor för att söka 

information.  

 

Eleven kan be-

skriva källans till-

förlitlighet. 

Eleven kan be-

skriva de centrala 

delarna i infor-

mationssökning, 

söka olika källor 

och hitta inform-

ation i dem.  

  

Eleven kan be-

döma tillförlitlig-

heten och ända-

målsenligheten i 

olika källor. 

Eleven kan agera 

i informations-

sökningens olika 

processer.  

 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga källor 

och söka infor-

mation i dem på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.   

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som ankny-

ter till källornas 

tillförlitlighet och 

informationens 

ändamålsenlig-

het samt moti-

vera sina val av 

källor.  
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M9 väcka ele-

vens intresse för 

nya slag av fiktiva 

texter och littera-

tur, bredda ele-

vens erfaren-

heter av visuell, 

audiovisuell, och 

skriven text och 

dela med sig av 

dem samt för-

djupa elevens 

förståelse av sär-

drag inom fik-

tionen 

I2 

  

Eleven bekantar 

sig med fiktiva 

texter i olika for-

mer som är nya 

för hen själv. Ele-

ven breddar sina 

erfarenheter av 

visuell, audiovi-

suell 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 

 

Eleven kan redo-

göra för hand-

lingen i en enkel 

fiktiv text och 

nämna enstaka 

särdrag inom 

fiktionen. 

  

  

  

  

Eleven kan be-

skriva särdrag 

inom fiktiv text 

och göra iaktta-

gelser om sär-

drag inom fikt-

ionen. 

Eleven kan redo-

göra för fiktiva 

texter i olika for-

mer.  

 

Eleven kan an-

vända några cen-

trala begrepp 

och identifiera 

särdrag och be-

rättartekniska 

grepp som är ty-

piska för fiktivt 

språk och ut-

tryck. 

Eleven kan analy-

sera fiktiva texter 

i olika former 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp. Eleven 

kan tolka fiktiva 

texter och reflek-

tera över deras 

mångtydighet. 

Att producera texter 

M10 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sina åsik-

ter genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt stödja ele-

ven i att identifi-

era sina styrkor 

I3 

  

Eleven lär sig att 

uttrycka sina tan-

kar genom att 

skriva och produ-

cera texter, även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbehov 

Förmåga att pro-

ducera texter, 

också multimo-

dala, och ut-

veckla färdighe-

terna som text-

producent 

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter en-

ligt instruktioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och nämna 

några styrkor 

Eleven kan pro-

ducera texter en-

ligt givet syfte. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden 

som textprodu-

cent. 

Eleven kan på ett 

kreativt sätt pro-

ducera texter en-

ligt situation och 

ändamål. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 
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och utvecklings-

behov som text-

producent 

som textprodu-

cent. 

eller utvecklings-

behov.  

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M11 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera be-

rättande, beskri-

vande, instrue-

rande och speci-

ellt diskuterande 

och ställningsta-

gande texter, 

även i multimedi-

ala miljöer, och 

hjälpa eleven att 

välja det ut-

tryckssätt som är 

lämpligast för 

ifrågavarande 

textgenre och si-

tuation 

I3 

  

Eleven lär sig att 

producera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, diskute-

rande och ställ-

ningstagande 

texter, också i 

multimediala mil-

jöer, och lär sig 

att välja ett ut-

tryckssätt som är 

lämpligt för text-

genren och situa-

tionen. 

Förmåga att be-

härska textgen-

rer 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningstagande 

texter och kan 

med hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt som 

är typiska för 

dem. 

  

  

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningstagande 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som känne-

tecknar dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

M12 handleda 

eleven i att ut-

veckla sina text-

produktionspro-

cesser och 

I3 

  

Eleven utvecklar 

sina textprodukt-

ionsprocesser 

och producerar 

text tillsammans 

Förmåga att be-

härska textpro-

duktionsproces-

ser 

Eleven kan samla 

idéer och produ-

cera text enligt 

modell eller med 

Eleven kan pla-

nera och produ-

cera text både in-

dividuellt och i 

grupp. 

Eleven kan bear-

beta textens 

struktur och 

språkdräkt 

Eleven kan själv-

ständigt och 

mångsidigt bear-

beta textens 
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erbjuda eleven 

möjligheter att 

producera text 

tillsammans med 

andra, upp-

muntra eleven 

att stärka för-

mågan att ge och 

ta emot respons 

samt hjälpa ele-

ven att utvärdera 

sig själv som 

textproducent 

med andra, stär-

ker sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons 

samt utvärderar 

sig själv som 

textproducent. 

  hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig el-

ler ensidig re-

spons och ta 

emot respons. 

 

 

Eleven kan ge re-

spons och slump-

mässigt utnyttja 

den respons hen 

får i sin egen 

textproduktion.  

utgående från re-

spons.  

 

Eleven kan ge 

konstruktiv re-

spons åt andra 

och i olika ske-

den av textpro-

duktionsproces-

sen utnyttja den 

respons hen själv 

får. 

uttryck och struk-

tur.  

 

Eleven kan ge re-

spons som främ-

jar textbearbet-

ning och tillämpa 

den respons hen 

får i utvecklingen 

av den egna text-

produktionsfär-

digheten. 

M13 handleda 

eleven att ut-

veckla sin skriv-

färdighet och di-

gitala kompetens 

för att producera 

text samt för-

djupa sin förstå-

else för skrivan-

det som kommu-

nikationsform, 

och stärka ele-

vens kompetens i 

standardspråket 

I3 

  

Eleven utvecklar 

och stärker sin 

skrivfärdighet 

både för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg 

och fördjupar sin 

förståelse för 

skrivandet som 

kommunikations-

form. Eleven 

stärker sin kom-

petens i stan-

dardspråket. 

Förmåga att pro-

ducera begriplig 

text och be-

härska skriftsprå-

kets konvent-

ioner 

Eleven kan pro-

ducera enkel text 

vars budskap 

man förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt i 

huvudsak skilje-

tecken vid me-

ningsgränser och 

versal i början av 

Eleven kan pro-

ducera text som i 

huvudsak är lätt 

att förstå. 

 

Eleven kan struk-

turera sin text i 

stycken och fästa 

uppmärksamhet 

vid menings- och 

satsbyggnad 

samt följa flera 

av 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text 

och sina stycken 

logiskt och fästa 

uppmärksamhet 

vid ordval samt i 

huvudsak följa 

standardspråkets 

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig text. 

 

Eleven kan an-

vända textbind-

ningsmetoder 

mångsidigt och 

använda 

mångsidiga me-

nings- och sats-

byggnader och 

fästa 
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genom att öka 

hens kunskap om 

skriftspråkets 

konventioner 

 

 

 

  

mening och i 

egennamn. 

 

Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

 

standardspråkets 

skriftspråks nor-

mer.  

  

  

skriftspråksnor-

mer i sin textpro-

duktion och -be-

arbetning.  

 

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

uppmärksamhet 

vid textens ut-

tryckssätt samt 

följa standard-

språkets skrift-

språksnormer. 

 

M14 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att hantera 

information och 

tillämpa sina 

kunskaper och 

att använda sig 

av flera olika käl-

lor och göra käll-

hänvisningar i sin 

egen text, samt 

vägleda eleven 

att agera etiskt 

på nätet med 

hänsyn till in-

tegritetsskydd 

och följa 

I3 

  

Eleven stärker sin 

förmåga att han-

tera och använda 

information. Ele-

ven använder sig 

av flera olika käl-

lor samt behärs-

kar källhänvis-

ningsteknik. Ele-

ven tränar sin 

förmåga att re-

spektera person-

lig integritet och 

följa upphovs-

rättsliga normer i 

olika miljöer. 

Förmåga att pre-

sentera och an-

vända informat-

ion samt etisk 

kommunikation 

 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

 

Eleven kan meka-

niskt och på ett 

enkelt sätt an-

vända källor i 

sina texter. 

 

Eleven följer upp-

hovsrättsliga nor-

mer och förstår 

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar en-

ligt modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan kom-

binera informat-

ion från flera 

olika källor i sina 

texter. 
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upphovsrättsliga 

normer 

betydelsen av 

personlig integri-

tet på nätet.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medvetenhet 

och väcka in-

tresse för språk-

liga fenomen, 

stödja eleven i 

att känna igen 

språkets struk-

turer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och i att 

förstå betydelsen 

av språkliga val 

och följderna av 

dem 

I4 Eleven fördjupar 

sin språkliga 

medvetenhet 

och sitt intresse 

för språkliga fe-

nomen, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan göra 

enkla iakttagelser 

om särdrag i text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillnader 

mellan skrift-

språk och tal-

språk eller var-

dagligt språk och 

standardspråk. 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text. 

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i olika 

situationer. 

 

Eleven kan redo-

göra för olika 

språkvarianter 

och stildrag. 

 

Eleven kan re-

flektera över be-

tydelsen och följ-

derna av språk-

liga och textuella 

val. 

 

Eleven kan analy-

sera drag i texter, 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kommu-

nikation. 

M16 sporra ele-

ven att öka sin 

litteratur- och 

kulturkunskap, 

I4 Eleven vidgar sin 

litteraturkun-

skap, lär känna 

litteraturens 

Litteraturkun-

skap och läsin-

tresse 

 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer.  

 

Eleven kan be-

skriva typiska 

drag för litterära 

huvudgenrer.  

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom skönlit-

teraturen. 

Eleven kan analy-

sera mångfalden 

inom 
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bidra till att ele-

ven lär känna lit-

teraturens histo-

ria och modern 

litteratur samt 

olika litterära 

genrer och hjälpa 

eleven att reflek-

tera över littera-

turens och kul-

turens betydelse 

i sitt eget liv samt 

ge eleven möjlig-

het att både själv 

ta del av och dela 

med sig av läs- 

och andra kultur-

upplevelser  

historia och mo-

dern litteratur 

samt olika litte-

rära genrer. 

 

 

 

 

Eleven har läst 

några skönlitte-

rära verk, till ex-

empel noveller. 

 

 

Eleven kan ge ex-

empel på verk 

som hör till hu-

vudgenrerna.  

 

Eleven har läst en 

del av de verk 

som man läsårs-

vis kommit över-

ens om.   

  

Eleven kan 

nämna litteratu-

rens olika skeden 

och kan koppla 

några verk och 

författare till 

dessa.  

 

Eleven har läst de 

verk som man 

läsårsvis kommit 

överens om.   

skönlitteraturen 

som en del av 

kulturen.  

 

Eleven kan be-

skriva litteratu-

rens olika skeden 

samt centrala 

stildrag och 

nämna centrala 

författare och 

verk som hör till 

dessa skeden.  

 

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om littera-

tur. 

M17 bidra till att 

eleven lär känna 

svenska språket 

och dess historia 

och utveckling, 

de nordiska 

grannspråken 

och nordisk kul-

tur samt får en 

helhetsbild av 

I4 

  

Eleven lär känna 

den språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland. 

Eleven lär känna 

det svenska språ-

ket, dess historia 

och utveckling 

samt de nordiska 

grannspråken 

Förmåga att re-

flektera över be-

tydelsen av språk 

och språkets 

ställning 

 

Eleven kan 

nämna språk som 

talas i Finland 

samt något 

grannspråk till 

svenskan.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är 

Eleven kan be-

skriva svenska 

språkets ställning 

bland andra 

språk.   

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

Eleven kan be-

skriva den språk-

liga och kultu-

rella mångfalden 

i Finland.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

Eleven kan re-

flektera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse 

för individen och 

samhället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 
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övriga språk och 

kulturer i Finland 

och stödja eleven 

i att reflektera 

över det egna 

modersmålets 

betydelse och sin 

språkliga och kul-

turella identitet 

samt sporra ele-

ven att aktivt 

producera och 

konsumera kul-

tur i olika former 

och nordisk kul-

tur. Eleven re-

flekterar över det 

egna modersmå-

lets betydelse 

och sin språkliga 

och kulturella 

identitet. 

 

typiskt för svens-

kan, berätta om 

sin språkliga var-

dag och moders-

målets betydelse 

för hen. 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska grann-

språken och kul-

turen.  

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets betydelse 

för individen.  

 

språket och pla-

cera det i en nor-

disk kulturell 

kontext.  

 

Eleven kan re-

flektera över mo-

dersmålets bety-

delse för identi-

teter. 

 

som är typiska 

för det svenska 

språket i relation 

till andra språk 

och förstår bety-

delsen av de 

språkliga och kul-

turella banden 

till övriga Nor-

den.  

 

Eleven kan re-

flektera över mo-

dersmål som be-

grepp och dess 

betydelse för 

identitetsbygget.  

 

 

Finska och litteratur 
 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti, motivoitu-

neesti, eettisesti 

ja rakentavasti 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

S1 Oppilas laajentaa 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

  

Toiminta  

vuorovaikutusiti-

lanteissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa     

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittämään 

taitojaan perus-

tella näkemyksi-

ään sekä kielelli-

siä ja viestinnälli-

siä valintojaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

jaan perustella 

näkemyksiään. 

Ryhmäviestinnän 

taidot 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

sille jonkin perus-

telun. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti 

ja esittää sille yk-

sinkertaisia pe-

rusteluja. 

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selkeästi 

ja perustella sen 

melko monipuoli-

sesti. 

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla ta-

valla ja perustella 

sen vakuutta-

vasti. 

T3 ohjata oppi-

lasta 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa 

Esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa pi-

tää lyhyen puhe-

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 
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monipuolista-

maan kokonaisil-

maisun taitojaan 

erilaisissa vies-

tintä- ja esitysti-

lanteissa, myös 

draaman keinoin 

  

  

kokonaisilmaisun 

taitojaan erilai-

sissa viestintä- ja 

esitystilanteissa. 

esityksen konk-

reettisesta, itsel-

leen tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

puhe-esityksen ja 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta. 

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

T4 kannustaa op-

pilasta syventä-

mään viestijäku-

vaansa niin, että 

hän oppii havain-

noimaan omaa 

viestintäänsä ja  

tunnistamaan 

vahvuuksiaan 

sekä kehittämis-

alueitaan erilai-

sissa, myös moni-

mediaisissa vies-

tintäympäris-

töissä 

S1 

  

Oppilas oppii ha-

vainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan sekä kehit-

tämisalueitaan. 

  

  

  

  

  

Vuorovaikutus-

taitojen kehittä-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vies-

tinnällisen vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään vies-

tijänä ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa eri-

tellä viestintätai-

tojaan sekä ku-

vata vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida viestintä-

taitojaan ja vah-

vuuksiaan ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

Tekstien tulkitseminen 
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T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tekstien lu-

kemisessa, ym-

märtämisessä, 

tulkinnassa ja 

analysoimisessa 

tarvittavia strate-

gioita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja sekä taitoa 

arvioida oman lu-

kemisensa kehit-

tämistarpeita 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja ja oppii 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Tekstin ymmärtä-

minen ja omien 

vahvuuksien ja 

kehittämiskohtei-

den tunnistami-

nen 

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita. 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 

miten voi niitä 

kehittää. 

T6 tarjota oppi-

laalle monipuoli-

sia mahdollisuuk-

sia valita, käyt-

tää, tulkita ja ar-

vioida monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

S2 

  

Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

  

  

  

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan. 

  

 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä. 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä 

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

  

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, 

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 
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lukutaitoa, har-

jaannuttaa oppi-

lasta tekemään 

havaintoja teks-

teistä ja tulkitse-

maan niitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen sekä va-

kiinnuttamaan ja 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoa 

tekemään ha-

vaintoja asia- ja 

mediateksteistä 

ja tulkitsemaan 

niitä tarkoituk-

senmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

  

  

  

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

tai tekstuaalisen 

piirteen.   

kuvata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

kohderyhmiä ja 

merkityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 

T8 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

arvioida erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla 

S2 

  

Oppilas oppii ar-

vioimaan erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla. 

  

Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Oppilas osaa et-

siä yksittäisiä tie-

toja annetuista 

lähteistä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

lähteiden luotet-

tavuuteen liitty-

vän piirteen. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tavan-

omaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ku-

vata tiedonhaun 

keskeiset vai-

heet, etsiä erilai-

sia lähteitä ja ha-

kea tietoa niistä. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

Oppilas osaa toi-

mia tiedonhaun 

vaiheiden mukai-

sesti.  

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia lähteitä 

ja hakea niistä 

tietoa tarkoituk-

senmukaisella ta-

valla.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 
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luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 

T9 kannustaa op-

pilasta laajenta-

maan kiinnos-

tusta itselle uu-

denlaisia fiktiivi-

siä kirjallisuus- ja 

tekstilajityyppejä 

kohtaan,  moni-

puolistamaan 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja nii-

den jakamisen 

keinoja sekä sy-

ventämään ym-

märrystä fiktion 

keinoista 

S2 

  

Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

Fiktiivisten teks-

tien erittely ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja.  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

kerronnan kei-

noja. 

Oppilas osaa ana-

lysoida fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista op-

pilasta 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan 

Monimuotoisten 

tekstien 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

Oppilas osaa 

tuottaa 

Oppilas osaa 

tuottaa 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 
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ilmaisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan omia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

ajatuksiaan kir-

joittamalla ja 

tuottamalla mo-

nimuotoisia teks-

tejä sekä tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

tuottaminen ja 

tekstin tuottami-

sen taitojen ke-

hittäminen 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

erityyppisiä teks-

tejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

tavoitteen mu-

kaisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

  

T11 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via ja erityisesti 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä, myös moni-

mediaisissa ym-

päristöissä, ja 

auttaa oppilasta 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja 

S3 

  

Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa ympäris-

töissä, ja oppii 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta 

  

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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tilanteeseen so-

pivia ilmaisuta-

poja 

T12 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tarjota 

oppilaalle tilai-

suuksia tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

oppilasta vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tekstin tuottami-

sen prosessejaan 

ja tuottaa tekstiä 

yhdessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistaa taitoaan 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta 

  

  

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

sekä yksin että 

ryhmässä.  

 

Oppilas osaa an-

taa palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa. 

  

  

Oppilas osaa 

muokata tekstin 

rakenteita ja kie-

liasua palautteen 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa an-

taa rakentavaa 

palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

Oppilas osaa 

muokata moni-

puolisesti ja itse-

näisesti tekstin il-

maisua ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa an-

taa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja so-

veltaa saa-

maansa pa-

lautetta kehittä-

essään tekstin 

tuottamisen tai-

tojaan.  

T13 ohjata oppi-

lasta edistämään 

kirjoittamisen su-

juvoittamista,  

vahvistamaan 

S3 

  

Oppilas sujuvoit-

taa ja vahvistaa 

tekstien tuotta-

misen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

Ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy pääosin hel-

posti.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on helposti 

ymmärrettävä ja 

sujuva.  

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  
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tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttötaitoa teks-

tien tuottami-

sessa, syventä-

mään ymmärrys-

tään kirjoittami-

sesta viestintänä 

sekä vahvista-

maan yleiskielen 

hallintaa anta-

malla tietoa kir-

joitetun kielen 

konventioista 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen 

sekä syventää 

ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia virke- ja 

lauserakenteita 

sekä pääosin 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja kiinnittää huo-

miota virke- ja 

lauserakenteisiin 

sekä noudattaa 

useita kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

  

  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa                    

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sananvalintoihin 

sekä noudattaa 

pääosin kirjoite-

tun yleiskielen 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti,  

käyttää moni-

puolisia lause- ja 

virkerakenteita,  

kiinnittää huo-

miota tekstin tyy-

liin sekä noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

T14 harjaannut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu 

Tiedon esittämi-

nen, hallinta sekä 

eettinen viestintä 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, kuul-

lun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet 

Oppilas osaa yh-

distellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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hallintaa omassa 

tekstissä sekä 

opastaa oppilasta 

toimimaan eetti-

sesti verkossa yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia 

kun9ittaen. 

toimimaan erilai-

sissa ympäris-

töissä yksityi-

syyttä ja tekijän-

oikeuksia kun9it-

taen. 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

asianmukaisella 

tavalla. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä  

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

  

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 
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T16 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä kir-

jallisuuden histo-

riaan, nykykirjalli-

suuteen ja kirjal-

lisuuden eri lajei-

hin, auttaa häntä 

pohtimaan kirjal-

lisuuden ja kult-

tuurin merkitystä 

omassa elämäs-

sään sekä tarjota 

oppilaalle mah-

dollisuuksia luku- 

ja muiden kult-

tuurielämysten 

hankkimiseen ja 

jakamiseen 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään, tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan ja ny-

kykirjallisuuteen 

sekä kirjallisuu-

den eri lajeihin. 

  

Kirjallisuuden 

tuntemus ja luku-

harrastus 

  

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit. 

 

Oppilas on luke-

nut muutamia 

kokonaisia kau-

nokirjallisia teks-

tejä, esimerkiksi 

novelleja. 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den vaiheita ja 

yhdistää muuta-

man teoksen ja 

kirjailijan niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia ja kirjaili-

joita.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  

T17 ohjata oppi-

las tutustumaan 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, 

S4 

  

Oppilas tutustuu 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen 

Kielen merkityk-

sen ja aseman 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa 

puhuttavia kieliä 

ja jonkin suomen 

sukukielen.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen 

kielen asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Suomen 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 
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suomen kielen 

taustaan ja piir-

teisiin,  auttaa 

oppilasta pohti-

maan äidinkielen 

merkitystä ja tu-

lemaan tie-

toiseksi omasta 

kielellisestä ja 

kulttuurisesta 

identiteetistään 

sekä innostaa op-

pilasta aktii-

viseksi kulttuuri-

tarjonnan käyttä-

jäksi ja tekijäksi 

taustaan ja piir-

teisiin ja pohtii 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin merki-

tystä. 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin suo-

men kielelle tyy-

pillisen piirteen 

ja kertoa oman 

äidinkielensä 

merkityksestä it-

selleen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

suomen kielelle 

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

äidinkielen mer-

kitystä yksilölle. 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja pohtia 

äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin ja pohtia 

äidinkielen käsi-

tettä ja merkityk-

siä identiteettien 

rakentumisen 

kannalta. 

 

Samiska och litteratur 
 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera  
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M1 uppmuntra 

eleven att 

uttrycka sig och 

motivera sina 

åsikter genom 

att erbjuda 

mångsidiga 

möjligheter att 

öva 

kommunikation 

I1 Eleven 

uppmuntras att 

uttrycka sig själv 

och sina åsikter i 

olika 

kommunikations

situationer. 

Förmåga att 

uttrycka sig samt 

att uttrycka och 

motivera åsikter 

Eleven kan agera 

i grupper som är 

bekanta för hen 

och i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven kan agera 

målinriktat i 

grupp och i van-

liga kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper och 

kommunikations

situationer. 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper, 

även i krävande 

flerspråkiga kom-

munikationssitu-

ationer. 

M2 uppmuntra 

eleven att 

utveckla sina 

sociala 

färdigheter 

genom att 

handleda eleven 

att kommunicera 

mångsidigt och 

utveckla 

förmågan att ge 

och ta emot 

respons 

I1 Eleven utvecklar 

mångsidiga 

gruppkommunik

ationsfärdigheter 

och sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons. 

Förmåga att 

kommunicera 

samt att ge och 

ta emot respons 

Eleven kan lyssna 

på andra och del-

tar i diskuss-

ionen.  

 

Eleven kan ta 

emot respons. 

Eleven kan ta 

andras syn-

punkter i beak-

tande i sin egen 

kommunikation. 

 

Eleven kan ge 

knapphändig el-

ler ensidig re-

spons. 

Eleven kan föra 

diskussionen 

vidare genom 

sina egna inlägg 

samt på ett 

konstruktivt sätt 

ge och ta emot 

respons. 

Eleven kan tolka 

de andras inlägg 

och deras mål, 

samt anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt situ-

ation.  

 

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 

M3 uppmuntra 

eleven att 

utveckla och 

vidga sina 

kommunikativa 

färdigheter i 

I1 Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

olika miljöer och 

bredda sin 

Kommunikativa 

färdigheter, 

förmåga att 

uppträda 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och 

konkret ämne. 

Eleven kan  

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande samt an-

passa det enligt 

åhörarna.  

Eleven kan fram-

föra ett förberett 

anförande, också 

om ett krävande 

ämne.  
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olika muntliga 

kommunikations

miljöer genom 

att handleda till 

interkulturell 

dialog och 

kommunikation 

med olika 

människor, 

särskilt på 

samiska 

förmåga att 

uppträda. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situat-

ionen lämpligt 

sätt.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt åhö-

rare och ända-

mål.   

Att tolka texter 

 

M4 uppmuntra 

eleven att 

utveckla både 

förmåga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och de 

kunskaper och 

färdigheter som 

behövs för att 

läsa, förstå och 

analysera texter 

I2 Eleven lär sig att 

läsa analytiskt 

och kritiskt samt 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

texter och tolka 

dem med hjälp 

av   

ändamålsenliga 

begrepp. 

Förmåga att 

analysera och 

tolka texter. 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt innehåll 

ur en text med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel 

texttyp.  

 

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

text och beskriva 

ändamålen med 

den.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

texttyper. 

Eleven kan 

redogöra för 

textens syfte, 

målgrupp och 

betydelse.   
 

Eleven kan 

analysera typiska 

drag för 

texttyper och 

beskriva dem 

med hjälp av 

några centrala 

begrepp.  

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över textens be-

tydelse och be-

döma textens in-

verkan.  

 

Eleven kan analy-

sera texttyper 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp och be-

döma texter i re-

lation till deras 

syfte och ända-

mål.   
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M5 handleda 

eleven att vidga 

sin textvärld, att 

använda, tolka 

och bedöma 

olika typer av 

skönlitterära 

texter, medie- 

och faktatexter 

och använda 

dem för att söka 

information, få 

upplevelser och 

utveckla sitt 

läsintresse 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och värdera 

samiska 

skönlitterära, 

fakta- och 

medietexter.    

Textkompetens 

vid tolkning av 

texter och 

förmåga att söka 

information 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former.  

 

Eleven kan 

nämna en egen-

skap som har 

med källornas 

tillförlitlighet att 

göra. 

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika texter, men 

håller sig främst 

till bekanta text-

typer.  

 

Eleven kan be-

skriva tillförlitlig-

heten hos de käl-

lor hen använ-

der. 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika texttyper.  

 

Eleven kan 

bedöma olika 

källors 

tillförlitlighet och 

användbarhet. 

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också texttyper 

som är nya för 

hen.  

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som berör 

källornas tillför-

litlighet och an-

vändbarhet och 

motivera sina 

egna val av käl-

lor. 

M6 vägleda 

eleven att 

utvärdera sina 

läsfärdigheter 

och upptäcka 

utvecklingsbehov 

genom att öva 

lämpliga läs- och 

studiestrategier 

I2 Eleven utvecklar 

strategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbehov

. 

 

 

Förmåga att 

analysera sina 

läsfärdigheter, 

lässtrategier 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera någon läs-

relaterad styrka 

eller något ut-

vecklingsbehov 

hos sig själv.  

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera 

några styrkor 

och utvecklings-

behov.  

 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan 

redogöra för sin 

läsfärdighet och 

beskriva sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov

. 

Eleven kan an-

vända för situa-

tionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 
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M7 handleda 

eleven att 

analysera och 

tolka litteratur 

och att använda 

begrepp som 

behövs för det 

samt göra 

iakttagelser om 

texter skrivna av 

samer och andra 

ursprungsfolk 

och tolka dem 

I2 Eleven bekantar 

sig med fiktiva 

texter i olika 

former som är 

nya för hen själv. 

Eleven breddar 

sina erfarenheter 

av audiovisuell, 

visuella och 

skriven text och 

delar med sig av 

dem samt 

fördjupar sin 

förståelse av 

fiktion. 

Förmåga att 

analysera och 

tolka litteratur 

Eleven kan re-

dogöra för 

handlingen i en 

enkel fiktiv text 

och nämna en-

staka särdrag 

inom fiktionen. 

 

 

 

Eleven kan be-

skriva särdrag 

inom fiktiv text 

och göra iaktta-

gelser om fiktiva 

medel. 

Eleven kan re-

dogöra för fik-

tiva texter i 

olika former.   

 

Eleven kan an-

vända några 

centrala be-

grepp och iden-

tifiera särdrag 

och berättartek-

niska grepp som 

är typiska för 

fiktivt språk och 

uttryck. 

Eleven kan ana-

lysera fiktiva 

texter i olika 

former med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Eleven kan tolka 

fiktiva texter 

och reflektera 

över mångtydig-

heten i fiktion.  

 

Att producera texter 

 

M8 uppmuntra 

eleven att 

framföra och 

motivera sina 

åsikter med hjälp 

av olika typer av 

texter i olika 

kommunikations

miljöer  

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina 

tankar genom att 

skriva och 

producera 

många olika slags 

texter, samt 

identifiera sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov 

som 

textproducent. 

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

 

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera olika ty-

per av texter 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och nämna 

några styrkor 

Eleven kan pro-

ducera tex-

ter enligt givet 

syfte. 

 

Eleven kan 

redogöra för sina 

styrkor och 

utvecklingsområ

den som 

textproducent. 

Eleven kan pro-

ducera text på 

ett kreativt sätt 

enligt situation 

och ändamål. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 

textproducent 

och reflektera 
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eller utveckl-

ingsbehov.  

 

över hur de kan 

utvecklas. 

M9 handleda 

eleven att vidga 

sin kunskap om 

olika textgenrer 

genom att 

erbjuda 

möjligheter att 

producera i 

synnerhet olika 

typer av 

ställningstagand

e, instruerande 

och diskuterande 

texter samt 

hjälpa eleven att 

identifiera sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov 

som 

textproducent 

I3 Eleven lär sig att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

diskuterande och 

ställningstagand

e texter, också i 

multimediala 

miljöer, och lär 

sig att välja ett 

uttryckssätt som 

är lämpligt för 

textgenren och 

situationen. 

Kunskap om 

textgenrer, 

förmåga att 

producera texter 

och ge akt på 

sina färdigheter 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningsta-

gande texter 

och kan med 

hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt 

som är typiska 

för dem. 

 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

M10 stödja 

eleven att 

vidareutveckla 

sina 

skrivfärdigheter, 

hjälpa eleven att 

I3 Eleven utvecklar 

sina 

textproduktions-

processer. 

Förmåga att 

skriva flytande 

och behärska det 

skrivna 

standardspråket 

Eleven kan 
samla idéer och 
producera enkel 
text enligt mo-
dell eller med 

Eleven kan pro-

ducera text och 

fästa uppmärk-

samhet vid me-

nings- och sats-

byggnad. 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och 

lätt att förstå. 

 

Eleven kan 

producera en 

sammanhäng-

ande och 

åskådlig text.  
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välja uttryckssätt 

enligt 

textgenren, 

målgruppen och 

sammanhanget 

och stärka 

kunskaperna i 

det skrivna 

standardspråket 

hjälp av stödfrå-
gor.   

Eleven kan 

skriva för hand 

och med hjälp 

av digitala verk-

tyg. 

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt föl-

jer i huvudsak 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer i sin text-

produktion och 

-bearbetning.  

 

Eleven kan 

skriva flytande 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

Eleven kan an-

vända text-

bindningsme-

toder 

mångsidigt.  

 

Eleven använ-

der mångsidiga 

menings- och 

satsbyggnader 

och fäster upp-

märksamhet 

vid textens ut-

tryckssätt samt 

följer stan-

dardspråkets 

skriftspråks-

normer.  

 

M11 hjälpa 

eleven att 

befästa 

textproduktions-

processerna, att 

producera text 

tillsammans med 

andra och att 

stärka förmågan 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda 

information. 

Eleven stärker 

sin förmåga att 

använda källor 

och 

Förmåga att 

behärska 

textproduktions-

processerna, att 

söka information 

och 

kommunicera 

etiskt korrekt 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar en-

ligt modell. 

 

 

 

 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven kan kom-

binera informat-

ion från flera 

olika källor i 

sina texter. 
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att ge och ta 

emot respons, 

motivera eleven 

att stärka sin 

förmåga att söka 

och bedöma 

information och 

använda källor 

på ett mångsidigt 

sätt i egna texter 

med respekt för 

upphovsrätt, 

integritet och 

etiska normer för 

kommunikation 

på internet 

källhänvisningar 

på ett mångsidigt 

sätt samt övar 

sig i att agera i 

olika miljöer med 

respekt för 

integritet och 

upphovsrätt. 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter. 

 

Eleven följer 

upphovsrättsliga 

normer och för-

står betydelsen 

av personlig in-

tegritet på nä-

tet.  

 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M12 handleda 

eleven att 

fördjupa sin 

språkmedvetenh

et och väcka 

elevens intresse 

för samiska 

språkfenomen, 

handleda eleven 

att känna igen 

olika 

I4 Eleven fördju-

par sin språkliga 

medvetenhet 

och sitt intresse 

för språkliga fe-

nomen, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och 

Förmåga att 

utveckla språklig 

medvetenhet 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

enkla särdrag i 

text och språk. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan 

skriftspråk och 

talspråk eller 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

olika situat-

ioner. 

 

Eleven kan re-

dogöra för olika 

språkvarianter 

och stildrag. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

språkliga och 

textuella val.  

Eleven kan ana-

lysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 
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språkregister, 

stildrag och 

nyanser samt att 

förstå betydelsen 

och följderna av 

språkliga val 

förstår betydel-

sen av språkliga 

val och följ-

derna av dem. 

vardagligt språk 

och standard-

språk. 

 

 sin egen kommu-

nikation. 

M13 vägleda 

eleven att 

uppfatta 

samiskheten som 

en resurs genom 

den mångsidiga 

samiska kulturen 

och det samiska 

språket och att 

bli medveten om 

sin egen 

språkliga och 

kulturella 

identitet och 

förstå det 

samiska språkets 

betydelse och 

rötter 

I4 Eleven bekantar 

sig med 

mångfalden 

inom det 

samiska språket 

och den samiska 

kulturen, 

bakgrunden till 

det samiska 

språket och dess 

särdrag och 

reflekterar över 

den språkliga och 

kulturella 

identitetens 

betydelse. 

Förmåga att 

uppfatta 

språkets 

betydelse och 

ställning 

 

Eleven kan 

nämna samiska 

språk och 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för det sa-

miska språket 

eller de samiska 

språken. 

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets be-

tydelse för hen.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det sa-

miska språket 

eller de samiska 

språken.   

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets bety-

delse för indivi-

den.  

 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom de sa-

miska språken 

och det samiska 

språkets ställ-

ning bland 

andra språk.  

 

Eleven kan re-

dogöra för cen-

trala drag inom 

det samiska 

språket eller de 

samiska språ-

ken.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

kopplingar till 

identiteten. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för in-

dividen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det samiska 

språket eller de 

samiska språken 

i relation till 

andra språk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål som 

begrepp och 

dess betydelse 



33 
 

för identitets-

bygget.  

M14 uppmuntra 

eleven att vidga 

sin litteratur- och 

kultursyn, 

introducera 

eleven i 

litteraturens 

historia, samisk 

litteratur och 

samiska medier 

samt hjälpa 

eleven att 

reflektera kring 

litteraturens och 

kulturens 

betydelse i det 

egna livet 

I4 Eleven vidgar sin 

litteratursyn, 

bekantar sig med 

litteraturhistoria, 

samisk litteratur 

och samiska 

medier. 

Förmåga att 

utveckla 

litteraturkunskap

, kulturmedve-

tenhet och 

läsintresse 

Eleven kan 

nämna litterära 

huvudgenrer. 

 

Eleven har läst 

några skönlitte-

rära verk, till ex-

empel noveller.  

Eleven kan be-

skriva särdrag 

som är typiska 

för litterära hu-

vudgenrer och 

nämna några 

centrala verk 

som hör till 

dessa.  

 

Eleven har läst 

en del av de verk 

som man kom-

mit överens om 

läsårsvis. 

Eleven kan 

beskriva 

mångfalden 

inom 

skönlitteraturen 

och nämna 

litteraturens 

olika skeden och 

koppla några 

centrala verk till 

dem.  

 

Eleven har läst 

de verk som man 

kommit överens 

om läsårsvis. 

 

 

Eleven kan analy-

sera mångfalden 

inom litteraturen 

som en del av 

kulturen.  

 

Eleven kan be-

skriva litteratu-

rens olika skeden 

samt deras cen-

trala stildrag och 

nämna centrala 

verk för de olika 

skedena. 

  

Eleven har 

mångsidig kun-

skap om littera-

tur.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M15 uppmuntra 

eleven att 

bredda den 

språkkunskap 

som behövs i 

olika läroämnen 

I5 Eleven lär sig att 

på ett 

ändamålsenligt 

sätt använda 

samiska inom 

olika 

Förmåga att 

behärska det 

språk som 

används inom 

olika 

Eleven kan be-

skriva hur olika 

vetenskapsområ-

den kräver olika 

språkkunskaper.  

Eleven kan an-

vända ett enkelt 

språk för några 

vetenskapsområ-

den. 

Eleven kan 

använda språket 

på det sätt som 

kännetecknar 

olika 

vetenskapsområ

Eleven kan 

mångsidigt 

använda språket 

på det sätt som 

kännetecknar 

olika 
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och att utnyttja 

sina kunskaper i 

samiska i allt 

lärande 

vetenskapsområ

den och att 

utnyttja sina 

kunskaper i 

samiska i allt 

lärande. 

vetenskapsområ

den 

den och förstår 

deras samband 

med 

vardagsspråket. 

vetenskapsområ

den och 

redogöra för det 

språk hen 

använder.  

M16 handleda 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att lära 

sig på ett 

vetgirigt, 

engagerat och 

undersökande 

sätt på samiska 

och andra språk 

I5 Eleven lär sig att 

mångsidigt söka 

samisk 

information i 

olika källor samt 

planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete 

självständigt och 

i grupp. 

Förmåga att söka 

information samt 

planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt 

arbete 

Eleven kan söka 

information i be-

kanta källor samt 

planera sitt ar-

bete enligt mo-

dell. 

Eleven kan söka 

information i käl-

lor som är nya 

för hen samt pla-

nera sitt arbete 

som medlem i en 

grupp.   

Eleven kan söka 

information i 

olika källor samt 

självständigt pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt arbete.  

Eleven kan själv-

ständigt söka in-

formation i till-

förlitliga och 

mångsidiga källor 

samt aktivt pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 

 

Romani och litteratur 
         

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera  
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M1 uppmuntra 

eleven att 

uttrycka sig på 

romani och att 

kommunicera i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

situationer 

I1 Eleven 

uppmuntras att 

uttrycka sig själv 

och sina åsikter i 

olika 

kommunikations-

situationer. 

Förmåga att 

kommunicera i 

olika situationer 

 

Eleven kan agera 

i grupper som är 

bekanta för hen 

och i vardagliga 

kommunikations-

situationer.  

Eleven kan agera 

målinriktat i 

grupp och i van-

liga kommunika-

tionssituationer. 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper och 

kommunikations

situationer. 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper, 

även i krävande 

flerspråkiga kom-

munikationssitu-

ationer. 

M2 handleda 

eleven att 

kommunicera 

konstruktivt, 

utveckla sin 

uttrycksförmåga 

och sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons 

I1 Eleven utvecklar 

mångsidiga 

gruppkommunik

ationsfärdigheter 

och sin förmåga 

att ge och ta 

emot respons. 

Förmåga att 

kommunicera, 

uttrycka sig samt 

ge och ta emot 

respons 

Eleven kan lyssna 

på andra och del-

tar i diskussio-

nen. 

 

Eleven kan ta 

emot respons.  

Eleven kan ta 

andras syn-

punkter i beak-

tande i sin egen 

kommunikation.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig el-

ler ensidig re-

spons.  

Eleven kan föra 

diskussionen 

vidare genom 

sina egna inlägg 

samt på ett 

konstruktivt sätt 

ge och ta emot 

respons.  

Eleven kan tolka 

de andras inlägg 

och deras mål, 

samt anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt situ-

ation.  

 

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

M3 uppmuntra 

eleven att 

bredda sina 

kommunikativa 

färdigheter och 

sin förmåga att 

uppträda i olika 

miljöer och att 

I1 Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

olika miljöer och 

bredda sin 

förmåga att 

uppträda.  

Kommunikativa 

färdigheter 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan 

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande samt an-

passa det enligt 

åhörarna.  

 

Eleven kan fram-

föra ett förberett 

anförande, också 

om ett krävande 

ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 
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använda det 

romska språket 

med människor i 

olika åldrar 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt, men 

ensidigt.  

 

 

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situat-

ionen lämpligt 

sätt.  

 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt åhö-

rare och ända-

mål.   

Att tolka texter 

 

M4 uppmuntra 

eleven att 

utveckla förmåga 

att läsa analytiskt 

och kritiskt samt 

kunskaper och 

färdigheter som 

behövs för att 

läsa, förstå och 

analysera texter 

I2 Eleven lär sig att 

läsa analytiskt 

och kritiskt samt 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

texter och tolka 

dem med hjälp 

av   

ändamålsenliga 

begrepp. 

Förmåga att 

analysera och 

tolka texter 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt innehåll 

ur en text med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan 

nämna några 

språkliga eller 

textuella drag i 

någon enkel 

texttyp.  

  

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

text och beskri-

va ändamålen 

med den.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

och textuella 

drag i vanliga 

texttyper. 

 

Eleven kan 

redogöra för 

textens syfte, 

målgrupp och 

betydelse. 

 

Eleven kan 

analysera typiska 

drag för 

texttyper och 

beskriva dem 

med hjälp av 

några centrala 

begrepp.  

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över textens be-

tydelse och be-

döma textens in-

verkan.  

 

Eleven kan analy-

sera texttyper 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp och be-

döma texter i re-

lation till deras 

syfte och ända-

mål.   

M5 handleda 

eleven att 

använda, tolka 

och värdera olika 

typer av texter 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och värdera 

skönlitterära, 

Förmåga att 

vidga sin 

textvärld och 

söka information 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former.  

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika texter men 

håller sig främst 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika texttyper. 

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också nya textty-

per.  
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för att söka 

information, få 

upplevelser och 

utveckla sitt 

läsintresse 

fakta- och 

medietexter.    

 

Eleven kan 

nämna en egen-

skap som har 

med källornas 

tillförlitlighet att 

göra.  

till bekanta text-

typer.  

 

Eleven kan be-

skriva tillförlitlig-

heten hos de käl-

lor hen använ-

der. 

 

Eleven kan 

bedöma olika 

källors 

tillförlitlighet och 

användbarhet.  

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som berör 

källornas tillför-

litlighet och an-

vändbarhet och 

motivera sina 

egna val av käl-

lor.  

M6 vägleda 

eleven att 

utvärdera sin 

läsfärdighet och 

upptäcka 

utvecklingsbehov 

genom att öva 

lämpliga läs- och 

studiestrategier 

I2 Eleven utvecklar 

strategier och 

metakognitiva 

färdigheter som 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbe-

hov. 

 

 

 

Förmåga att 

analysera sin 

läsfärdighet och 

sina lässtrategier 

 

 

Eleven kan an-

vända någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera 

någon läsrelate-

rad styrka eller 

något utveckl-

ingsbehov hos 

sig själv.  

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som läsare och 

identifiera 

några styrkor 

och utvecklings-

behov.  

 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan 

redogöra för sin 

läsfärdighet och 

beskriva sina 

styrkor och 

utvecklingsbe-

hov. 

Eleven kan an-

vända för situat-

ionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas. 

Att producera texter 

 

M7 uppmuntra 

eleven att 

framföra och 

motivera sina 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina 

tankar genom att 

skriva och 

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.  

 

Eleven kan  

producera olika 

typer av texter 

Eleven kan pro-

ducera tex-

ter enligt givet 

syfte. 

Eleven kan pro-

ducera text på 

ett kreativt sätt 



38 
 

åsikter med hjälp 

av olika typer av 

texter i olika 

kommunikations

miljöer   

producera 

många olika slags 

texter samt 

identifiera sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov 

som 

textproducent. 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och nämna 

några styrkor el-

ler utvecklings-

behov.  

 

 

Eleven kan 

redogöra för sina 

styrkor och 

utvecklingsområ

den som 

textproducent. 

enligt situation 

och ändamål. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M8 stödja eleven 

att bredda sin 

kunskap om 

textgenrer, 

vidareutveckla 

sina 

skrivfärdigheter 

samt hjälpa 

eleven att 

identifiera sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov 

som 

textproducent 

I3 Eleven lär sig att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

diskuterande och 

ställningstagand

e texter, också i 

multimediala 

miljöer, och lär 

sig att välja ett 

uttryckssätt som 

är lämpligt för 

textgenren och 

situationen. 

Kunskap om 

textgenrer, 

förmåga att 

producera texter 

och ge akt på 

sina färdigheter 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningsta-

gande texter 

och kan med 

hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt 

som är typiska 

för dem. 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

M9 hjälpa eleven 

att befästa 

textproduktionsp

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

Att behärska 

textproduktions-

processerna, 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning 

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

Eleven kan kom-

binera informat-

ion från flera 
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rocesserna, att 

producera text 

tillsammans med 

andra och att 

stärka förmågan 

att ge och ta 

emot respons, 

motivera eleven 

att stärka sin 

förmåga att söka 

och bedöma 

information och 

använda källor 

på ett mångsidigt 

sätt i egna texter 

med respekt för 

upphovsrätt, 

integritet och 

etiska normer för 

kommunikation 

på internet 

använda 

information. 

Eleven stärker 

sin förmåga att 

använda källor 

och 

källhänvisningar 

på ett mångsidigt 

sätt samt öva sig 

i att agera i olika 

miljöer med 

respekt för 

integritet och 

upphovsrätt. 

förmåga att söka 

information och 

kommunicera 

etiskt korrekt 

utifrån det ele-

ven hört, läst el-

ler sett. 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter.  

Eleven kan 

skriva för hand 

och med hjälp 

av digitala verk-

tyg.   

  

källhänvisningar 

enligt modell. 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan fly-

tande skriva för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

 

 

olika källor i 

sina texter. 

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M10 handleda 

eleven att 

fördjupa sina 

kunskaper om 

det romska 

språkets särdrag 

I4 Eleven fördju-

par sin språkliga 

medvetenhet 

och sitt intresse 

för språkliga fe-

nomen, känner 

Kunskap om det 

romska språkets 

särdrag 

Eleven kan göra 

enkla iakttagel-

ser om särdrag i 

text. 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk 

och text och 

skilja mellan 

olika 

Eleven kan re-

dogöra för skill-

naden mellan 

olika språkliga 

varianter och 

stildrag.  

Eleven kan ana-

lysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  
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och att förstå 

betydelsen och 

konsekvenserna 

av språkliga val 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och för-

står betydelsen 

av språkliga val 

och följderna av 

dem. 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan 

skriftspråk och 

talspråk eller 

vardagligt språk 

och standard-

språk. 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

olika situat-

ioner. 

 

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

språkliga och 

textuella val.  

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kommu-

nikation. 

M11 vägleda 

eleven att bli 

medveten om 

betydelsen av 

språklig och 

kulturell identitet 

och stödja 

eleven att 

utveckla sin egen 

språkliga och 

kulturella 

identitet 

I4 Eleven bekantar 

sig med 

mångfalden 

inom det romska 

språket och den 

romska kulturen, 

bakgrunden till 

det romska 

språket och dess 

särdrag och 

reflekterar över 

den kulturella 

identitetens 

betydelse. 

Förmåga att 

uppfatta 

betydelsen av 

språklig och 

kulturell identitet 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för det 

romska språket 

i Finland.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets be-

tydelse för hen.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

romska språket 

i Finland.  

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets bety-

delse för indivi-

den.  

 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom det 

romska språket 

i Finland och 

dess ställning 

bland andra 

språk.  

 

Eleven kan re-

dogöra för cen-

trala drag inom 

det romska 

språket i Fin-

land.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för in-

dividen och 

samhället.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det romska 

språket i Finland 

i relation till 

andra språk.  

 

Eleven kan 

nämna romska 

dialekter som 
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kopplingar till 

identiteten. 

 

 

talas i olika län-

der.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål som 

begrepp och 

dess betydelse 

för identitets-

bygget.  

 

Teckenspråk och litteratur 
 

Mål för under-

visningen 

 

 

 

Innehåll 

 

Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att klara av 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner genom att 

framföra sina 

I1 Eleven uppmunt-

ras att uttrycka 

sig själv och sina 

åsikter på teck-

enspråk i olika 

kommunikations-

situationer samt 

Förmåga att 

kommunicera i 

olika situationer 

Eleven kan agera 

i grupper som är 

bekanta för hen 

och i vardagliga 

kommunikations-

situationer.  

 

Eleven kan agera 

målinriktat i 

grupp och i van-

liga kommunika-

tionssituationer.  

 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper och 

kommunikations-

situationer.  

 

Eleven kan ge 

och ta emot 

Eleven kan agera 

konstruktivt i 

olika grupper, 

även i krävande 

flerspråkiga kom-

munikations-    

situationer.  
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åsikter och ge-

nom att ta i be-

aktande andras 

åsikter samt för-

måga att ge och 

få respons, lära 

eleven att ta an-

svar i olika språk-

situationer och 

att identifiera 

värderingar och 

attityder som 

förmedlas ge-

nom språket 

ge och ta emot 

respons.  

Eleven kan ta 

emot respons.  

Eleven kan ge 

knapp eller ensi-

dig respons. 

respons på ett 

konstruktivt sätt.  

Eleven kan ge 

och ta emot re-

spons på ett för 

situationen 

ändamålsenligt 

sätt.  

M2 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att analysera, ta 

ställning och 

uppmana samt 

uppmuntra ele-

ven att fördjupa 

sin förståelse för 

sin roll i kommu-

nikationen och 

att uttrycka sig, 

delta och på-

verka, även med 

hjälp av olika 

hjälpmedel 

I1 Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

olika miljöer och 

bredda sin för-

måga att upp-

träda. 

Förmåga att an-

vända olika kom-

munikationssätt 

och kommuni-

cera 

 

 

Eleven kan 

framföra ett 

kort anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig för-

ståeligt.   

 

Eleven kan 

framföra ett en-

kelt, förberett 

anförande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tyd-

ligt.  

 

 

Eleven kan 

framföra ett för-

berett anfö-

rande samt an-

passa det enligt 

mottagarna.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

på ett för situat-

ionen lämpligt 

sätt.  

 

Eleven kan fram-

föra ett förberett 

anförande, också 

om ett krävande 

ämne.  

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv 

mångsidigt och 

anpassa sitt ut-

tryck enligt mot-

tagare och ända-

mål.   
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Att tolka texter 

 

M3 uppmuntra 

eleven att iaktta, 

analysera, tolka 

och vara kritisk 

till olika typer av 

framföranden 

och föredrag och 

hjälpa eleven att 

upptäcka hur 

hens tolknings-

förmåga behöver 

utvecklas 

I2 Eleven lär sig att 

läsa analytiskt 

och kritiskt samt 

lär sig att göra 

iakttagelser om 

olika former av 

teckenspråkiga 

texter och anfö-

randen och tolka 

dem med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp. 

Tolkningsför-

måga och utvär-

dering av den 

Eleven kan 

plocka ut 

centralt innehåll 

ur teckensprå-

kiga texter och 

anföranden med 

hjälp av stödfrå-

gor. 

Eleven kan sär-

skilja huvud-

punkterna i en 

teckenspråkig 

text eller ett an-

förande och be-

skriva ändamå-

len med den. 

Eleven kan redo-

göra för syfte, 

målgrupp och 

betydelse i en 

teckenspråkig 

text eller ett 

tecknat anfö-

rande.  

Eleven kan tolka 

och reflektera 

över betydelse 

och bedöma vil-

ken inverkan en 

teckenspråkig 

text eller ett an-

förande har.  

M4 uppmuntra 

eleven att utöver 

berättande, be-

skrivande och 

ställningsta-

gande texter 

också arbeta 

med instrue-

rande och disku-

terande texter, 

att diskutera om 

dem och dela 

sina erfarenheter 

i 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och värdera 

teckenspråkiga 

skönlitterära, 

fakta- och me- 

dietexter.   

Förmåga att ar-

beta med olika 

texter och dela 

med sig av text-

upplevelser 

 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter i 

olika former. 

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika texter men 

håller sig främst 

till bekanta text-

typer. 

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka texter som 

representerar 

olika texttyper.   

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

också nya textty-

per. 
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kommunikations-

miljöer på olika 

sätt 

Att producera texter 

 

M5 handleda 

eleven att an-

vända ett av de 

mest använda 

teckenspråkens 

skriftsystem 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina tan-

kar genom att 

skriva och produ-

cera många olika 

slags texter samt 

identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsbehov 

som textprodu-

cent. 

Kunskap om 

teckenspråkets 

skriftsystem 

Eleven kan med 

teckenspråkets 

skriftsystem pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent. 

 

 

Eleven kan med 

teckenspråkets 

skriftsystem 

producera olika 

typer av texter 

enligt instrukt-

ioner.  

 

Eleven kan be-

skriva sig själv 

som textprodu-

cent och nämna 

några styrkor el-

ler utvecklings-

behov.  

 

Eleven kan pro-

ducera texter 

enligt givet 

syfte och där 

hen använder 

teckenspråkets 

skriftsystem. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den som textpro-

ducent. 

Eleven kan pro-

ducera text på 

ett kreativt sätt 

enligt situation 

och ändamål 

och enligt tec-

kenspråkets 

skriftsystem. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

och utvecklings-

områden som 

textproducent 

och reflektera 

över hur de kan 

utvecklas. 

M6 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sig 

mångsidigare 

och att fördjupa 

sin kunskap om 

teckenspråkets 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

uttrycka sig på 

teckenspråk och 

stärker sina text-

produktionspro-

cesser. 

Förmåga att ut-

trycka sig på 

teckenspråk 

Eleven kan pla-

nera och produ-

cera enkla texter 

med hjälp av mo-

dell eller stödfrå-

gor. 

 

Eleven kan pro-

ducera text och 

fästa uppmärk-

samhet vid enkla 

strukturella drag 

inom teckensprå-

ket. 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och 

lätt att förstå. 

 

Eleven känner 

till 

Eleven kan pro-

ducera en sam-

manhängande 

och åskådlig 

text.  
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strukturer, vad 

ett tecken består 

av och hur det 

uttrycks 

   teckenspråkets 

allmänna struk-

turella drag, hur 

tecken produce-

ras samt följer i 

huvudsak cen-

trala konvent-

ioner inom teck-

enspråkets 

skriftsystem när 

hen producerar 

och bearbetar 

texter.   

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända tecken-

språkets olika 

uttryckssätt.  

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända olika 

grepp i anslut-

ning till tecken-

språkets satser 

och fästa upp-

märksamhet vid 

textens stil.  

M7 uppmuntra 

eleven att be-

fästa proces-

serna för själv-

ständig eller ge-

mensam pro-

duktion av olika 

slags texter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer, 

bredda använd-

ningen av källor 

samt respektera 

upphovsrätt och 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och an-

vända informat-

ion. Eleven stär-

ker sin förmåga 

att använda käl-

lor och källhän-

visningar på ett 

mångsidigt sätt 

samt övar sig att 

agera i olika mil-

jöer med respekt 

Förmåga att pro-

ducera texter 

och behärska 

textprocessen, 

etisk kommuni-

kation 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

sett. 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter. 

  

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar en-

ligt modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan kom-

binera informa-

tion från flera 

olika källor i 

sina texter. 
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etisk kommuni-

kation 

för integritet och 

upphovsrätt. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medveten-

het och att 

känna igen olika 

språkregister, 

stildrag och ny-

anser och att för-

stå betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem 

I4 Eleven fördju-

par sin språkliga 

medvetenhet 

och 

sitt intresse för 

språkliga feno-

men, känner igen 

språkets struk-

turer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av 

dem. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

enkla särdrag i 

text och språk. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillna-

der mellan teck-

enspråk och 

vardagligt och 

standardspråk. 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i text 

och språk.  

 

Eleven kan be-

skriva språkliga 

variationer i 

olika situat-

ioner. 

 

Eleven kan re-

dogöra för sär-

drag i olika 

språkliga varian-

ter och stildrag.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

betydelsen och 

följderna av 

språkliga och 

textuella val.  

 

Eleven kan ana-

lysera drag 

i texter, språk-

varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informa-

tion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kommu-

nikation. 

M9 handleda 

eleven att lära 

känna det fin-

landssvenska 

teckenspråkets 

kulturella och 

språkliga mång-

fald, hjälpa ele-

ven att se 

I4 Eleven bekantar 

sig med tecken-

språkets och kul-

turens mångfald, 

teckenspråkets 

och de dövas kul-

turella historia 

och nuläge samt 

reflekterar över 

Förmåga att upp-

fatta teckensprå-

kets betydelse 

och ställning 

 

Eleven kan 

nämna de teck-

enspråk som 

används i  

Finland.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för teck-

enspråket.  

 

Eleven kan be-

skriva moders-

målets 

Eleven kan be-

skriva mångfal-

den inom teck-

enspråket och 

deras ställning 

bland andra 

språk. 

 

Eleven kan re-

flektera över 

den språkliga 

och kulturella 

mångfaldens 

betydelse för in-

dividen och 

samhället.  
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språket som en 

resurs, att reflek-

tera över tecken-

språkets bety-

delse och ställ-

ning och att för-

stå dess historia 

samt stödja ele-

ven att utveckla 

en teckenspråkig 

och kulturell 

identitet 

den språkliga och 

kulturella identi-

tetens betydelse.  

typiskt för teck-

enspråket.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets be-

tydelse för hen.  

 

 

 

betydelse för in-

dividen.  

 

Eleven kan re-

dogöra för cen-

trala drag inom 

teckenspråket 

och beskriva 

skillnaden mel-

lan talat och 

tecknat språk.   

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

kopplingar till 

identiteten. 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för teckensprå-

ket i relation till 

andra språk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmål som 

begrepp och 

dess betydelse 

för identitets-

bygget.  

M10 uppmuntra 

eleven att vidga 

sin kultursyn, att 

bekanta sig med 

olika kulturfor-

mer och -institut-

ioner samt hjälpa 

eleven att reflek-

tera över språ-

kets och kul-

turens betydelse 

både i sitt eget 

liv och i sam-

hället 

I4 Eleven vidgar sin 

kultursyn genom 

att bekanta sig 

med olika kultur-

former och -in-

stitutioner. 

Eleven introdu-

ceras till den 

teckenspråkiga 

kulturen och 

teckenspråkets 

olika användar-

grupper och olika 

kommunikations-

metoder. 

Kännedom om 

kultur och olika 

kulturformer 

Eleven kan sär-

skilja olika kul-

turformer från 

varandra och 

känner till någon 

kulturinstitution.  

 

Eleven kan 

nämna någon av 

teckenspråkets 

användargrup-

per.  

Eleven kan be-

skriva hur olika 

kulturformer 

kopplas ihop 

med olika kultur-

institutioner.  

 

Eleven kan 

nämna tecken-

språkets olika an-

vändargrupper.  

 

Eleven kan be-

skriva kulturens 

mångfald och 

känner till de vik-

tigaste kulturin-

stitutionerna.   

 

Eleven kan be-

skriva tecken-

språkets olika an-

vändargrupper 

och olika kom-

munikationsme-

toder.  

Eleven kan analy-

sera kulturens 

mångfald i sam-

hället och i det 

egna livet.  

 

Eleven kan analy-

sera teckensprå-

kets olika använ-

dargrupper och 

deras situation i 

samhället.   
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Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 ge eleven 

möjlighet att 

stärka sin för-

måga att an-

vända tolktjäns-

ter och samar-

beta med en 

teckenspråkstolk 

i studierna eller 

för att uträtta 

olika ärenden 

och besöka kul-

turevenemang 

I5 Eleven lär sig att 

beställa tolkning 

och agera till-

sammans med 

en tolk i olika si-

tuationer.  

 

Förmåga att an-

vända tolk 

Eleven kan an-

vända tolktjäns-

ter under hand-

ledning.  

 

Eleven kan an-

vända tolktjäns-

ter och känner 

till enkel tolk-

ningspraxis.  

 

Eleven kan be-

ställa en tolk 

självständigt och 

agera med tol-

ken i vanliga situ-

ationer. 

 

 

Eleven kan tolk-

ningens principer 

och praxis och 

kan ta hänsyn till 

dem i sitt eget 

agerande.  

 

M12 handleda 

eleven att utöka 

sin textvärld med 

texter som ank-

nyter till fort-

satta studier och 

samhället samt 

utveckla sin 

språkfärdighet 

inom olika kun-

skapsområden 

I5 Eleven lär sig att 

mångsidigt söka 

teckenspråkig in-

formation i olika 

källor, planera, 

strukturera och 

utvärdera sitt ar-

bete självstän-

digt och i grupp. 

Eleven lär sig att 

använda en teck-

enspråkig ord-

bok, bekantar sig 

med 

Förmåga att se 

hur textvärlden 

vidgas, språkfär-

dighet inom olika 

kunskapsområ-

den 

Eleven kan söka 

information i be-

kanta källor och 

planera sitt ar-

bete enligt mo-

dell.  

 

Eleven kan söka 

information i käl-

lor som är nya 

för hen samt pla-

nera sitt arbete 

som medlem i en 

grupp.   

Eleven kan söka 

information i 

olika källor samt 

självständigt pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt arbete. 

Eleven kan själv-

ständigt söka in-

formation i till-

förlitliga och 

mångsidiga källor 

samt aktivt pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt arbete själv-

ständigt och i 

grupp. 
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utvecklingen hos 

de teckensprå-

kiga och vidgar 

sin kunskap om 

sitt tecken-

språksregister 

inom olika veten-

skapsområden.  

 

 

Svenska som andraspråk och litteratur 
 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sina fär-

digheter att 

handla målinrik-

tat, etiskt och 

konstruktivt i 

I1 Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att handla målin-

riktat, etiskt och 

konstruktivt i 

kommunikations-

situationer i 

Att utveckla 

kommunikativa 

färdigheter  

Eleven deltar i 

förutsebara kom-

munikationssitu-

ationer genom 

att lyssna aktivt. 

Eleven deltar 

muntligt och på 

ett konstruktivt 

sätt i kommuni-

kationssituat-

ioner i skolan. 

Eleven främjar 

med sitt age-

rande en lyckad 

kommunikations-

situation. 

Eleven tar ini-

tiativ i olika kom-

munikationssitu-

ationer och an-

passar sitt tal en-

ligt situationen. 
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kommunikations-

situationer i sko-

lan och i sam-

hället 

skolan och i sam-

hället.  

M2 handleda 

eleven att för-

djupa förmågan 

att förstå for-

mellt tal, den 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och talade me-

dietexter 

I1 Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

förstå formellt 

tal, den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och ta-

lade medietex-

ter. 

Förmåga att för-

stå i 

kommunikations-

situationer 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

som åskådliggörs 

tydligt. 

Eleven förstår ta-

lade texter på 

vardagligt språk 

och tar reda på 

deras betydelse 

tillsammans med 

de andra. 

Eleven förstår 

huvuddragen i 

muntliga kom-

munikationen i 

undervisningen 

och i talade me-

dietexter som 

behandlar teman 

som är bekanta 

för eleven.   

Eleven urskiljer 

den väsentliga 

informationen i 

den muntliga 

kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och i ta-

lade medietexter 

samt utvärderar 

vad hen har hört. 

 

Eleven kan ta 

emot informat-

ion i formella tal-

situationer. 

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att upp-

träda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttryckssätt  

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

uppträda och ut-

trycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttrycks-

sätt. 

Förmåga att upp-

träda 

Eleven uttrycker 

sig själv i olika 

vardagliga situat-

ioner eller berät-

tar om något 

ämne som intres-

serar hen på det 

sätt som hens 

språkkunskaper 

ger möjlighet till. 

Eleven förbere-

der och håller ett 

anförande eller 

en muntlig pre-

sentation om ett 

tema som ligger 

nära hen själv.  

 

Eleven uttrycker 

sig förståeligt.  

Eleven förbere-

der och håller en 

tydlig presentat-

ion om ett tema 

som förutsätter 

att hen söker in-

formation. 

 

Eleven uttrycker 

sig på ett för 

Eleven förbere-

der och håller en 

sammanhäng-

ande och till sitt 

innehåll 

mångsidig och 

åskådlig presen-

tation.  
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Eleven komplet-

terar sin språk-

färdighet med 

andra uttrycks-

sätt. 

situationen 

lämpligt sätt.  

Eleven uttrycker 

sig målmedvetet 

och ändamålsen-

ligt.  

Att tolka texter 

 

M4 handleda 

eleven att an-

vända sin kun-

skap om textgen-

rer för att tolka 

texter, vidga ele-

vens ord- och be-

greppsförråd och 

använda lässtra-

tegier effektivt 

samt utveckla sin 

förmåga att dra 

slutsatser om en 

texts betydelser 

utgående från 

texten, orden 

och de språkliga 

strukturerna 

I2 Eleven använder 

sin kunskap om 

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. 

Förmåga att an-

vända kunskaper 

om textgenrer i 

tolkningen av ta-

lade, skrivna och 

multimediala 

texter 

Eleven förstår 

varför texter skil-

jer sig från 

varandra.  

 

Eleven känner 

igen några sär-

drag för de van-

ligaste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

bristfälligt inne-

hållet i en text.  

Eleven känner 

igen de vanlig-

aste textgen-

rerna.  

 

Eleven förstår 

texter som be-

handlar ämnes-

områden som är 

bekanta för hen 

och kan uppfatta 

texten som hel-

het.  

 

Eleven tar reda 

på nyckelord för 

att förstå huvud-

tanken i texten.  

 

Eleven använder 

texter för att 

Eleven identifie-

rar strukturen 

och de språkliga 

särdragen i olika 

textgenrer.  

 

Eleven utvidgar 

aktivt sitt ord- 

och begreppsför-

råd genom att 

läsa olika slags 

texter. 

 

Eleven använder 

ändamålsenliga 

strategier för att 

tolka texter.  

Eleven särskiljer 

mellan struk-

turen och de 

språkliga särdra-

gen i olika text-

genrer med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp.  

 

Eleven utvecklar 

sitt ord- och be-

greppsförråd så 

att det är tillräck-

ligt för att hen 

självständigt kan 

tolka och utvär-

dera texter. 
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utvidga sitt ord- 

och begreppsför-

råd. 

M5 handleda 

eleven att tolka 

texter kritiskt 

både självstän-

digt och i grupp 

I2 Eleven övar sig 

på att kritiskt 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timediala texter 

Eleven läser och 

förstår enkla tex-

ter med ett kon-

kret språk och i 

för eleven be-

kanta situatio-

ner.  

Eleven ställer frå-

gor och uttrycker 

åsikter utifrån 

texterna tillsam-

mans med andra 

och självständigt. 

Eleven läser och 

förstår texter, 

även abstrakta 

sådana, som är 

lämpliga för hens 

ålder.  

 

Eleven drar slut-

satser om tex-

terna och fram-

för motiverade 

åsikter om text-

ens innehåll. 

Eleven använder 

sin förmåga att 

tolka texter som 

en resurs för lä-

randet.  

 

Eleven utvärde-

rar texter och 

drar slutsatser 

om och ställer 

kritiska frågor ut-

ifrån texten.  

 

Eleven förstår att 

andra texter in-

verkar på textens 

tolkning.  

Eleven utvärde-

rar texternas sätt 

att påverka.  

Eleven iakttar så-

dana betydelser i 

texterna som 

inte är direkt ut-

talade, såsom 

textens tanke-

gång, attityder 

och synpunkter.  

 

Eleven tolkar hur 

andra texter in-

verkar på textens 

betydelse. 

Att producera texter 

 

M6 handleda 

eleven att stärka 

förmågan att pla-

nera, producera 

och bearbeta 

texter självstän-

digt och 

I3 Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter. 

Eleven använder 

berättande, be-

skrivande och 

Förmåga att till-

lämpa kunskap 

om textgenrer i 

produktionen av 

texter 

 

Eleven produce-

rar texter som till 

sin struktur, sitt 

språk och sitt in-

nehåll är enkla 

och konkreta och 

som berör ett 

Eleven planerar 

och producerar 

med hjälp av mo-

deller texter om 

olika ämnesom-

råden, både 

självständigt och 

Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar texter 

där hen använ-

der särdragen för 

olika textgenrer 

Eleven produce-

rar självständigt 

texter där sär-

dragen för olika 

textgenrer an-

vänds 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. 

tillsammans med 

andra.  

 

Eleven tar emot 

respons på sina 

texter.  

 

Eleven produce-

rar texter där 

man känner igen 

textgenrerna 

men där textgen-

rernas typiska 

särdrag används 

bristfälligt.  

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven använder 

också andra tex-

ter som källor för 

de egna tex-

terna. 

M7 hjälpa eleven 

att befästa kun-

skaperna om 

normerna för 

standardskrift-

språket samt be-

härskningen av 

det ordförråd 

och de strukturer 

som behövs för 

olika textgenrer   

I3 Eleven följer nor-

merna för stan-

dardskriftspråket 

i sina texter och 

använder de ord-

förråd och språk-

liga strukturer 

som är karakte-

ristiska för olika 

textgenrer.  

Eleven utvecklar 

smidighet och 

mångsidighet i 

sin 

Förmåga att be-

härska skriftsprå-

ket 

Eleven produce-

rar texter om 

ämnesområden 

som är bekanta 

för hen själv. 

Texten kan vara 

icke-koherent, 

något svårläst 

och skriven med 

ett väldigt be-

gränsat ordför-

råd.  

 

Eleven produce-

rar texter som är 

förståeliga trots 

språkliga brister. 

Ordförrådet kan 

fortfarande vara 

begränsat.  

 

Elevens använd-

ning av skrift-

språksnormer är 

osäkert.   

Eleven produce-

rar koherenta 

texter och an-

vänder ända-

målsenliga ord 

och strukturer i 

dem. 

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna tämligen 

väl.  

 

Eleven produce-

rar texter som in-

nehållsmässigt 

och språkligt är 

mångsidiga.  

 

Eleven följer 

skriftspråksnor-

merna väl. 
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textproduktion 

samt skriver för 

hand och med 

hjälp av digitala 

verktyg.  

Eleven kan skriva 

för hand och 

med hjälp av di-

gitala verktyg. 

Eleven kan skriva 

flytande för hand 

och med hjälp av 

digitala verktyg.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att för-

djupa sin språk-

liga medveten-

het och intres-

sera sig för 

språkliga feno-

men, hjälpa ele-

ven att känna 

igen språkliga 

strukturer, olika 

register, stildrag 

och nyanser och 

förstå betydelser 

och följder av 

olika språkliga 

val 

I4 Eleven blir intres-

serad av språk-

liga fenomen. 

Eleven känner 

igen språkliga 

strukturer och 

använder for-

mellt och infor-

mellt språk som 

en resurs för 

språkanvänd-

ningen samt an-

vänder språkliga 

stildrag och ny-

anser. Eleven 

förstår betydel-

ser och följder av 

olika språkliga 

val. 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet 

Eleven observe-

rar att språkbru-

ket varierar i 

olika situationer. 

 

Eleven identifie-

rar skillnaderna 

mellan skrivet 

och talat språk. 

 

Eleven uppfattar 

gränserna mellan 

satser och kän-

ner igen verbet i 

centrum av sat-

sen. 

Eleven reflekte-

rar över textens 

språkliga och 

textuella drag 

och deras bety-

delser tillsam-

mans med andra.  

 

Eleven känner 

igen formellt och 

informellt språk-

bruk och skillna-

derna mellan 

olika språkliga 

stilar.  

 

Eleven kan dela 

in satsen i sats-

konstruktionens 

olika delar. 

Eleven uppfattar 

och skiljer mellan 

språkliga och 

textuella drag i 

texter och deras 

betydelser med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Eleven förstår 

formellt och in-

formellt språk-

bruk och effek-

terna av olika 

språkliga stilar.  

 

Eleven förstår 

betydelser och 

följder av olika 

språkliga val. 

Eleven drar slut-

satser om texters 

språkliga och 

textuella särdrag.  

 

Eleven utnyttjar 

formellt och in-

formellt språk i 

sitt språkbruk.  

 

Eleven förstår vil-

ken inverkan 

språkliga val har 

för hur betydel-

sen byggs upp i 

en text.   
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M9 inspirera ele-

ven att bekanta 

sig med olika lit-

teraturgenrer, 

den svenska och 

i synnerhet den 

finlandssvenska 

litteraturen, dess 

historia och 

kopplingar till 

världslitteraturen 

samt att hand-

leda eleven att 

känna till hur 

olika texter för-

håller sig till 

varandra   

I4 Eleven läser och 

tolkar svensk-

språkig litteratur, 

i synnerhet mo-

dern finlands-

svensk litteratur. 

Eleven bekantar 

sig med den fin-

landssvenska lit-

teraturens viktig-

aste skeden och 

deras kopplingar 

till världslittera-

turen. Eleven 

förstår hur litte-

raturgenren och 

andra texter på-

verkat ett verk.  

Förmåga att ana-

lysera och tolka 

skönlitteratur 

Eleven läser 

korta och lättför-

ståeliga svensk-

språkiga skönlit-

terära texter. 

Eleven skiljer 

mellan fiktiva 

texter och andra 

texter.  

 

Eleven förstår att 

olika texter har 

skrivits vid olika 

tidpunkter.  

 

Eleven identifie-

rar med hjälp av 

modeller kopp-

lingar mellan tex-

ter. 

Eleven läser 

svenskspråkiga, 

även finlands-

svenska, skönlit-

terära texter och 

diskuterar sina 

läsupplevelser 

med de andra.   

 

Eleven känner till 

några litteratur-

genrer och kan 

identifiera till vil-

ken genre en 

text hör.  

Eleven läser och 

kan analysera en 

skönlitterär text.  

 

Eleven kan 

nämna centrala 

verk i den fin-

landssvenska lit-

teraturen. 

 

Eleven kan sär-

skilja litteratur-

genrernas sär-

drag i texter som 

hen läser.  

Eleven läser 

mångsidig 

svenskspråkig lit-

teratur och ana-

lyserar och tolkar 

det hen läst ge-

nom att disku-

tera och skriva 

om sina upple-

velser.  

 

Eleven känner till 

den finlands-

svenska litteratu-

ren och dess för-

hållande till 

världslitteratu-

ren.  

M10 hjälpa ele-

ven att vidga sin 

kulturuppfatt-

ning och att re-

dogöra för fler-

språkighet och 

kulturell mång-

fald i skolan och i 

samhället samt 

I4 Eleven förstår 

betydelsen av 

språklig och kul-

turell mångfald i 

skolan och i sam-

hället. Eleven ser 

skillnader och lik-

heter mellan kul-

turer samt 

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

medvetenhet  

Eleven känner till 

att det förekom-

mer flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald i alla 

samhällen.  

 

Eleven kan iden-

tifiera och kan 

Eleven identifie-

rar flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald på indi-

vidnivå och i den 

nära omgiv-

ningen.  

 

Eleven redogör 

för vad flersprå-

kighet och kultu-

rell mångfald in-

nebär i sam-

hället.  

 

Eleven kan redo-

göra för sina 

Eleven framför 

synpunkter på 

vad flerspråkig-

het och kulturell 

mångfald bety-

der för hen själv 

och för sam-

hället.  
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att se kulturella 

likheter och kul-

turbundenheter i 

och mellan olika 

företeelser 

kulturbunden-

heter i och mel-

lan olika förete-

elser.  

beskriva kultu-

rella och kultur-

bundna företeel-

ser i sin närm-

aste omgivning.  

Eleven breddar 

sina kulturella er-

farenheter och 

kan berätta om 

dem.  

kulturella erfa-

renheter.  

 

Eleven observe-

rar att kulturen 

samt individers 

verksamhet och 

olika gruppbild-

ningar påverkar 

varandra. 

Eleven deltar ak-

tivt i att skapa 

gemensamma 

kulturella upple-

velser.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 handleda 

eleven att be-

fästa en positiv 

uppfattning om 

sig själv och sitt 

sätt att kommu-

nicera, läsa, pro-

ducera texter 

och lära sig 

språk, handleda 

eleven att iaktta 

och jämföra olika 

inlärningsstilar 

och sätt att lära 

sig samt att lära 

sig av andra 

I5 Eleven stärker en 

positiv uppfatt-

ning om sig själv 

och sitt sätt att 

lära sig och an-

vända språk. Ele-

ven jämför och 

använder olika 

sätt att lära sig 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att ut-

veckla sitt eget 

sätt att lära sig 

språk 

 

 

Eleven gör iaktta-

gelser om hur 

hen lär sig språk 

och sina egna 

sätt att lära sig. 

Eleven identifie-

rar sina styrkor 

och utvecklings-

områden när det 

gäller hens sätt 

att lära sig och 

använda språk 

samt ställer upp 

mål för sitt eget 

lärande. 

Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att lära sig språk 

och använder 

mångsidigt sin 

omgivning som 

en resurs för att 

lära sig språk.  

 

Eleven ställer 

upp utmanande 

mål för sitt eget 

lärande och 

främjar det ge-

mensamma lä-

randet. 
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M12 handleda 

eleven att lägga 

märke till hur 

språket används 

inom olika veten-

skapsområden 

I5 Elevens språk-

kunskap utveck-

las från ett var-

dagligt språk mot 

språket som an-

vänds inom olika 

vetenskapsområ-

den. 

Förmåga att ut-

veckla ett ab-

strakt språk 

Eleven behandlar 

teman som berör 

olika vetenskaps-

områden på ett 

vardagligt språk. 

Eleven förstår 

med stöd av en 

stark kontext 

språk som är rätt 

så kognitivt krä-

vande och lämp-

ligt med hänsyn 

till elevens ålder. 

Eleven förstår 

kognitivt krä-

vande språk som 

är lämpligt med 

hänsyn till hens 

ålder, men behö-

ver stöd från 

kontexten. 

Eleven känner till 

metoder för an-

vändningen av 

ett abstrakt 

språk och använ-

der dem för att 

tolka texter. 

M13 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla förmågan 

att söka inform-

ation samt att 

planera, struktu-

rera och utvär-

dera sitt arbete 

självständigt och 

i grupp 

 

 

I5 Eleven använder 

ändamålsenliga 

sätt att söka in-

formation och 

följer upphovs-

rättsliga normer. 

Eleven planerar, 

strukturerar 

samt utvärderar 

sitt eget arbete 

självständigt och 

i grupp. 

Förmåga att söka 

information samt 

förmåga att pla-

nera, strukturera 

och utvärdera 

sitt eget arbete 

 

Eleven söker en-

staka informa-

tion från givna 

källor.  

 

Eleven följer 

upphovsrätten 

och förstår bety-

delsen av per-

sonlig integritet 

på nätet.  

 

Eleven planerar 

och utvärderar 

sitt eget arbete 

endast i liten 

grad. 

Eleven söker in-

formation från 

bekanta källor el-

ler källor som 

hen fått, men 

upprepar inform-

ationen.  

 

Eleven utvärde-

rar sitt arbete. 

 

Eleven söker in-

formation från 

olika källor och 

planerar, struk-

turerar och ut-

värderar sitt eget 

arbete både 

självständigt och 

i grupp.  

 

Eleven bidrar 

med sin egen in-

sats i det gemen-

samma arbetet.  

Eleven söker och 

kombinerar 

mångsidigt in-

formation från 

olika källor samt 

jämför informat-

ionen och bedö-

mer dess tillför-

litlighet.  

 

Eleven främjar 

målmedvetet ge-

mensamt arbete.  

 

 

 

Finska som andraspråk och litteratur 
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Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7   

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti ja eetti-

sesti sekä vuoro-

vaikutussuhdetta 

rakentaen koulun 

ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

S1 Oppilas kehittää 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen kasvokkai-

sissa koulun ja 

yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus- 

suhteen rakenta-

minen 

Oppilas osallistuu 

ennakoitaviin 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin 

aktiivisesti kuun-

telemalla.  

Oppilas osallistuu 

suullisesti ja ra-

kentavalla tavalla 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin.  

Oppilas edistää 

omalla toiminnal-

laan vuorovaiku-

tuksen onnistu-

mista. 

  

Oppilas toimii 

vuorovaikutusti-

lanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhettaan 

tilanteen mu-

kaan.  

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään muodollis-

ten puhetilantei-

den, opetuspu-

heen ja median 

puhuttujen teks-

tien ymmärtä-

mistaitoja 

S1 Oppilas syventää 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja. 

Ymmärtämistai-

dot vuorovaiku-

tustilanteissa   

Oppilas ymmär-

tää selkeästi ha-

vainnollistettuja 

puhuttuja arki-

kielisiä tekstejä.  

Oppilas ymmär-

tää puhuttuja ar-

kikielisiä tekstejä 

ja selvittää niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmär-

tää pääkohdat 

opetuspuheesta 

ja tuttuja aiheita 

käsittelevistä me-

dian puhutuista 

teksteistä.    

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta 

ja median puhu-

tuista teksteistä 

sekä arvioi kuule-

maansa.  

 

Oppilas pystyy 

vastaanottamaan 
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tietoa muodolli-

sissa puhetilan-

teissa.  

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään esiintymis-

taitojaan ja taito-

aan ilmaista itse-

ään erilaisissa ti-

lanteissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisukei-

noja hyödyntäen 

S1 Oppilas kehittää 

esiintymistaito-

jaan ja taitoaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteel-

lisesti ja erilaisia 

ilmaisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistaidot Oppilas ilmaisee 

itseään erilaisissa 

arkisissa tilan-

teissa tai kertoo 

jostakin omakoh-

taisesta aiheesta 

kielitaitonsa 

mahdollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas täyden-

tää kielitaitonsa 

rajoitteita muilla 

ilmaisun kei-

noilla. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää pu-

heenvuoron tai 

puhe-esityksen 

itselleen lähei-

sestä aiheesta.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään ymmär-

rettävästi. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää sel-

keän esityksen 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa. 

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tilantee-

seen sopivalla ta-

valla.  

Oppilas valmiste-

lee ja pitää kohe-

rentin, sisällöl-

tään monipuoli-

sen ja havainnol-

lisen esityksen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tavoit-

teellisesti ja tar-

koituksenmukai-

sesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-

lasta hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkinnassa, 

laajentamaan 

sana- ja 

S2 Oppilas hyödyn-

tää tekstilajitie-

toutta puhuttu-

jen, kirjoitettujen 

ja monimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa, 

Tekstilajitaidot 

puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa 

Oppilas ymmär-

tää, miksi tekstit 

eroavat toisis-

taan.  

 

Oppilas tunnistaa 

joitakin piirteitä 

Oppilas tunnistaa 

tavallisimpia 

tekstilajeja.  

 

Oppilas ymmär-

tää tuttuja aihe-

piirejä 

Oppilas tunnistaa 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä.  

 

Oppilas laajentaa 

aktiivisesti sana- 

Oppilas erittelee 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen.  
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käsitevaranto-

aan, käyttämään 

tehokkaasti lu-

kustrategioita ja 

päättelemään 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalis-

ten, sanastollis-

ten ja kieliopillis-

ten vihjeiden pe-

rusteella  

laajentaa sana- ja 

käsitevaranto-

aan, käyttää te-

hokkaasti lukemi-

sen ja ymmärtä-

misen strategi-

oita ja päättelee 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalis-

ten, sanastollis-

ten ja kieliopillis-

ten vihjeiden pe-

rusteella.  

tavallisimmista 

tekstilajeista.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

töä puutteelli-

sesti. 

käsitteleviä teks-

tejä ja hahmot-

taa tekstin koko-

naisuuden.  

 

Oppilas selvittää 

avainsanat ym-

märtääkseen 

tekstin pääaja-

tuksen.  

 

Oppilas hyödyn-

tää tekstejä sana- 

ja käsitevaran-

tonsa laajentami-

sessa.   

ja käsitevaranto-

aan lukemalla 

erilaisia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia strategioita 

tekstien tulkin-

nassa.  

 

Oppilas kehittää 

sana- ja käsiteva-

rantoaan siten, 

että se riittää it-

senäiseen teks-

tien tulkintaan ja 

arviointiin. 

T5 ohjata oppi-

lasta kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan itsenäisesti 

ja ryhmässä 

  

S2 Oppilas harjaan-

tuu puhuttujen, 

kirjoitettujen ja 

monimediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediaisten 

tekstien tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yksin-

kertaisia, kielel-

tään konkreetti-

sia tekstejä tu-

tuissa tilanteissa.  

 

Oppilas esittää 

niistä kysymyksiä 

ja mielipiteitä yh-

dessä muiden 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää ikä-

kauden mukaisia, 

myös abstrakteja 

tekstejä.  

 

Oppilas tekee 

teksteistä päätel-

miä ja esittää nii-

den sisällöstä pe-

rusteltuja mielipi-

teitä.   

Oppilas käyttää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan op-

pimisen resurs-

sina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä 

kysymyksiä.  

 

Oppilas arvioi 

tekstien vaiku-

tuskeinoja.  

 

Oppilas havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityk-

siä, joita ei sa-

nota suoraan, ku-

ten tekstin aja-

tuskulkua, 
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kanssa ja itsenäi-

sesti. 

  Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin tulkin-

taan.  

asenteita ja nä-

kökulmia.  

 

Oppilas tulkitsee, 

miten muut teks-

tit vaikuttavat 

tekstin merkityk-

siin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoa 

suunnitella, tuot-

taa ja muokata 

tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

sekä hyödyntä-

mään eri tekstila-

jeja omien teks-

tien malleina ja 

lähteinä 

S3 Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä. Hän käyttää 

kertovia, kuvaa-

via ja kantaaotta-

via tekstejä 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä. 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa  

Oppilas tuottaa 

rakenteeltaan, 

kieleltään ja sisäl-

löltään yksinker-

taisia ja konk-

reettisia tekstejä 

itselleen tutuista 

aiheista. 

Oppilas suunnit-

telee ja tuottaa 

tekstejä eri aihe-

piireistä mallien 

avulla itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas ottaa 

vastaan pa-

lautetta teksteis-

tään.  

 

Oppilas tuottaa 

tekstilajiltaan 

tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sesti.  

Oppilas tuottaa 

itsenäisesti teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita teks-

tejä omien teks-

tien lähteinä. 
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tekstilajipiirtei-

den hyödyntämi-

nen on rajallista. 

T7 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan kirjoitetun 

yleiskielen nor-

mien ja eri teksti-

lajeissa tarvitta-

van sanaston ja 

kieliopillisten ra-

kenteiden hallin-

taa 

S3 Oppilas noudat-

taa kirjoittamis-

saan teksteissä 

yleiskielen nor-

meja ja hyödyn-

tää tekstilajille 

tyypillistä sanas-

toa ja kieliopilli-

sia rakenteita. 

Hän sujuvoittaa 

ja vahvistaa teks-

tien tuottamisen 

taitoaan käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa 

tekstejä tutuista 

aihepiireistä. 

Teksti voi olla 

epäkoherenttia, 

verrattain hanka-

lasti luettavaa ja 

sanastoltaan hy-

vin rajallista.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen.  

Oppilas kirjoittaa 

ymmärrettäviä 

tekstejä kieliopil-

lisista puutteista 

huolimatta. Sa-

nasto voi olla 

vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on hor-

juvaa. 

Oppilas kirjoittaa 

koherentteja 

tekstejä ja käyt-

tää niissä tarkoi-

tuksenmukaista 

sanastoa ja ra-

kenteita. Kirjoite-

tun kielen nor-

mien noudatta-

minen on melko 

vakiintunutta.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Oppilas kirjoittaa 

sisällöllisesti ja 

kielellisesti moni-

puolisia tekstejä. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on va-

kiintunutta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan 

S4 Oppilas kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä. Hän tunnis-

taa kielen raken-

teita ja 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen   

Oppilas tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihtelee 

eri tilanteissa. 

  

Oppilas pohtii 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden 

Oppilas havain-

noi ja erittelee 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

Oppilas tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä ja 

tekstuaalisista 

piirteistä.  
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kielen ilmiöistä 

sekä auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan kielen ra-

kenteita, eri re-

kistereitä, tyyli-

piirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

hyödyntää muo-

dollista ja epä-

muodollista 

kieltä kielenkäy-

tön resurssina 

sekä kielen tyyli-

piirteitä ja sävyjä. 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Oppilas tunnistaa 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen 

eroja.  

 

Oppilas hahmot-

taa lauserajat ja 

tunnistaa verbin 

lauseen keskuk-

sena. 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas tunnistaa 

muodollisen ja 

epämuodollisen 

kielenkäytön ja 

eri tyylien välisiä 

eroja.  

 

Oppilas osaa ja-

kaa lauseen ra-

kenneosiinsa. 

  

niiden merkityk-

siä tarkoituksen-

mukaisten käsit-

teiden avulla.  

 

Oppilas ymmär-

tää muodollisen 

ja epämuodolli-

sen kielenkäytön 

ja eri tyylien vai-

kutuksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

 

Oppilas hyödyn-

tää kielenkäytös-

sään muodollista 

ja epämuodol-

lista kieltä.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen vaiku-

tuksen merkitys-

ten rakentumi-

seen tekstissä. 

T9 innostaa oppi-

lasta tutustu-

maan kirjallisuu-

den lajeihin, suo-

malaiseen kirjalli-

suuteen, sen his-

toriaan ja yhteyk-

siin maailmankir-

jallisuuteen sekä 

ohjata tunnista-

maan tekstin 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, erityi-

sesti suomalaista 

nykykirjallisuutta. 

Hän tutustuu 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheisiin ja nii-

den yhteyksiin 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden 

tuntemus  

Oppilas lukee ly-

hyitä, helppota-

juisia suomenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia tekstejä.  

 

Oppilas erottaa 

fiktiivisen tekstin 

muista teks-

teistä.  

 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee lukuko-

kemuksestaan 

muiden kanssa.  

 

Oppilas on tutus-

tunut joihinkin 

suomalaisen 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja erittelee 

lukukokemus-

taan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä suomalai-

sen kirjallisuuden 

päävaiheita. 

 

Oppilas lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Oppilas tuntee 

suomalaisen 
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suhteita toisiin 

teksteihin 

maailmankirjalli-

suuteen sekä ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

vaikutuksen te-

okseen. 

Oppilas hahmot-

taa, että eri ai-

koina on kirjoi-

tettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla 

tekstien välisiä 

yhteyksiä.  

kirjallisuuden 

päävaiheita edus-

taviin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä niistä.  

 

Oppilas tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu.   

Oppilas osaa eri-

tellä kirjallisuu-

den lajien piir-

teitä lukemas-

taan tekstistä. 

kirjallisuuden 

päävaiheita ja nii-

den yhteyden eu-

rooppalaisiin vir-

tauksiin.   

T10 auttaa oppi-

lasta avartamaan 

kulttuurinäke-

mystään, eritte-

lemään koulun ja 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

sekä tunnista-

maan kult- tuu-

rien samanlai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden 

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yhteis-

kunnan merkityk-

sen. Hän tunnis-

taa kulttuurisia 

eroja ja saman-

kaltaisuuksia ja 

erilaisten ilmiöi-

den kulttuuri-

sidonnaisuutta. 

Kulttuurisen tie-

toisuuden kehit-

tyminen  

Oppilas tietää, 

että jokainen yh-

teiskunta on mo-

nikielinen ja kult-

tuurisesti moni-

muotoinen.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa kuvata 

kulttuurisia kyt-

köksiä omassa 

elämässään.  

Oppilas tunnistaa 

yksilön ja lähiym-

päristön monikie-

lisyyttä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas moni-

puolistaa kult-

tuurisia koke-

muksiaan ja osaa 

kertoa niistä.  

Oppilas erittelee 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä kulttuurisia 

kokemuksiaan. 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja siitä, 

että kulttuuri, yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten 

Oppilas esittää 

näkemyksiä kie-

lellisen ja kult-

tuurisen moni-

muotoisuuden 

merkityksestä it-

selleen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osallistuu 

aktiivisesti yh-

teisten kulttuu-

risten kokemus-

ten luomiseen. 
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kulttuurisidon-

naisuutta   

ryhmien muo-

dostuminen vai-

kuttavat toi-

siinsa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata oppi-

lasta vakiinnutta-

maan myönteistä 

käsitystä itses-

tään viestijänä, 

lukijana, tekstien 

tuottajana sekä 

kielenoppijana,  

näkemään ja ver-

taamaan erilaisia 

oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppi-

maan muilta 

S5 Oppilas vahvistaa 

myönteistä käsi-

tystä itsestään 

kielenoppijana ja 

kielen käyttäjänä. 

Hän vertailee ja 

hyödyntää erilai-

sia oppimisen ta-

poja itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

Oman kielenop-

pimisen kehittä-

minen  

Oppilas tekee ha-

vaintoja kie-

lenoppimises-

taan ja omista 

oppimisen ta-

voistaan.  

Oppilas tunnistaa 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä sekä 

asettaa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

Oppilas kehittää 

kielenoppimistai-

tojaan ja hyödyn-

tää monipuoli-

sesti ympäristö-

ään kielenoppi-

misen resurssina.  

Oppilas asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppimis-

tavoitteita ja 

edistää yhteistä 

oppimista.  

T12 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, miten 

kieltä käytetään 

eri tiedonaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy ar-

kikielestä kohti 

tiedonalojen 

kieltä. 

Abstraktin kielen 

rakentuminen 

Oppilas käsitte-

lee eri tiedonalo-

jen aiheita arki-

kielellä.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti melko 

vaativaa kieltä 

vahvan konteks-

tin tuen avulla.  

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti vaati-

vaa kieltä, mutta 

tarvitsee kon-

tekstin tukea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa.  
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T13 kannustaa 

oppilasta kehittä-

mään tiedonhan-

kintataitoja sekä 

oman työskente-

lyn suunnittelua, 

jäsentämistä ja 

arviointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedonhan-

kintakeinoja teki-

jänoikeuksia nou-

dattaen. Hän 

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

omaa työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen  

Oppilas etsii yk-

sittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

 

Oppilas suunnit-

telee ja arvioi 

työskentelyään 

vain vähän.  

Oppilas etsii tie-

toa tutuista tai 

annetuista läh-

teistä, mutta kä-

sittelee tietoa 

toistaen.  

 

Oppilas arvioi 

omaa työskente-

lyään.  

Oppilas etsii tie-

toa eri lähteistä 

sekä suunnitte-

lee, jäsentää ja 

arvioi työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä.  

 

Oppilas tuo 

oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn.  

Oppilas etsii ja 

yhdistelee moni-

puolisesti eri tie-

tolähteiden tie-

toa vertaillen ja 

tiedon luotetta-

vuutta arvioiden.  

 

Oppilas edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työsken-

telyä.  

 

Det andra inhemska språket, finska/svenska 
 

Finska, A -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 
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tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

   

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i A-finska då studierna avslutas. Då slutvits-

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

läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är 

en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 A-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i finska har två kunskapsnivåer B1.1 och 

B1.2 kombinerats till en mellannivå B1.1/B1.2 (förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter) och A2.2 och B1.1 till en mellannivå A2.2/B1.1 (förmåga att 

producera texter). Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats 

utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

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 
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Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

 

M1 utveckla ele-

vens förmåga att 

ge akt på och re-

flektera över fö-

reteelser som 

anknyter till na-

tionalspråkens 

ställning i Finland 

samt stärka ele-

vens förmåga 

och vilja att 

komma till rätta i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer 

I1 Eleven känner till 

det finska språ-

kets ställning i 

Finland. 

 

Eleven lägger 

märke till kultu-

rella skillnader 

mellan national-

språken. 

 

Eleven utvecklar 

sin förmåga och 

vilja att komma 

till rätta i finsk-

språkiga och fler-

språkiga miljöer. 

Förståelse för 

frågor som gäller 

språkens ställ-

ning och språ-

kens och kul-

turens betydelse 

 

Eleven känner till 

att man talar 

finska och 

svenska i Finland.  

 

Eleven är med-

veten om att det 

finns olika språk-

miljöer i Finland 

och kan reagera i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer. 

Eleven kan för-

klara varför man 

talar finska och 

svenska i  

Finland.  

 

Eleven är med-

veten om nation-

alspråkens bety-

delse för indivi-

den. 

 

Eleven kan 

komma till rätta i 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer. 

Eleven kan be-

rätta om rättig-

heter och skyl-

digheter i an-

knytning till  

Finlands nation-

alspråk.  

 

Eleven kan ta i 

beaktande språ-

kens betydelse 

för individen.  

 

Eleven kan agera 

i finskspråkiga 

och flerspråkiga 

miljöer. 

Eleven kan klar-

göra för rättig-

heter och skyl-

digheter i an-

knytning till  

Finlands 

nationalspråk.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

språkens bety-

delse för indivi-

den. 

 

Eleven kan agera 

flexibelt i finsk-

språkiga och fler-

språkiga miljöer 

enligt situation. 

M2 uppmuntra 

eleven att upp-

täcka möjligheter 

att vidga sin syn 

på omvärlden 

genom att an-

vända sig av sina 

kunskaper i 

I1 Eleven lär sig att 

hitta olika sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan utveckla sina 

kunskaper i 

finska. 

Förmåga att med 

hjälp av finska 

språket utveckla 

sina världsmed-

borgerliga färdig-

heter 

 

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

sammanhang 

och miljöer där 

finska kan använ-

das. 

Eleven kan be-

rätta om sam-

manhang och 

miljöer där finska 

kan användas för 

att främja det 

egna lärandet. 

Eleven kan jäm-

föra samman-

hang och miljöer 

där finska kan 

användas för att 

främja det egna 

lärandet. 

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen kan utnyttja 

finskspråkiga 

sammanhang 

och miljöer för 

att främja det 

egna lärandet. 
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finska i olika 

sammanhang 

och miljöer 

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och göra jämfö-

relser mellan 

finska och andra 

språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i det 

finska språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i det 

finska språket i 

jämförelse med 

andra språk. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.  

 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finska i jämfö-

relse med andra 

språk.  

 

Eleven kan be-

rätta om centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.   

Eleven kan utgå-

ende 

från sina iaktta-

gelser dra slut-

satser om regel-

bundenheter i 

det finska språ-

ket, tillämpa dem 

samt jämföra 

olika sätt att ut-

trycka samma sa-

ker i olika språk.  

 

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja olika sätt 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier och 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

Eleven kan ut-

nyttja de mest 

centrala och för 

hen själv 

Eleven kan 

mångsidigt ut-

nyttja varierande 

och för hen själv 
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för att lära sig 

finska och att re-

flektera över sitt 

lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande. 

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

reflektera över 

sitt lärande samt 

förmåga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

passande sätt att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan be-

skriva olika sätt 

att delta uppbyg-

gande  

i kommunikat-

ion. 

 

passande sätten 

att lära sig finska.  

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

 

passande sätt att 

lära sig finska. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

 

M5 stödja ele-

vens förmåga att 

kreativt tillämpa 

sina språkfärdig-

heter och ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper i 

olika situationer 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång.  

 

Förmåga att ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur hen kan 

utveckla sina fär-

digheter i finska. 

Eleven kan be-

skriva hur hen 

kan utveckla de 

egna färdighet-

erna i finska även 

efter avslutad 

skolgång.  

 

 

 

 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

färdigheter i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

 

 

Eleven kan reflek-

tera över och 

jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina fär-

digheter i finska 

även efter avslu-

tad skolgång.  
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Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som hen får i sin 

omgivning. 

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  

A1.3 

Kunskapsnivå  

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M6 uppmuntra 

eleven att öva sig 

i att delta i olika 

slag av vardag-

liga kommunika-

tionssituationer 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika bekanta 

kommunikations-

situationer. 

Kommunikaions-

förmåga i olika 

situationer 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssi- 

tuationer.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kom-

munikationssitu-

ation. 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskussio-

ner och uttrycka 

sina åsikter i var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven kan kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina 

åsikter också i 

vissa mer krä-

vande situatio-

ner som till ex-

empel då man 

diskuterar om en 

aktuell händelse. 

M7 handleda 

eleven att ta ini-

tiativ i kommuni-

kationssituatio-

ner och att för-

djupa sin 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i kom-

munikationssi-

tutioner och att 

använda olika 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel. 

 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation. 

 

Eleven använder 

vid behov 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika ske-

den av en kom-

munikationssitu-

ation och 

Eleven kan ta ini-

tiativ i en kom-

munikationssi- 

tuation där ett 

bekant ämne be-

handlas och kan 
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förmåga att på 

finska använda 

olika kommuni-

kationsformer, 

stående uttryck, 

omskrivningar, 

utfyllnader och 

andra kompen-

sationsstrategier  

kompensations-

strategier. 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud el-

ler liknande mini-

mal respons.  

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

standarduttryck 

för att be om 

precisering av 

nyckelord.  

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern 

upprepa eller 

förtydliga.  

 

Eleven använder 

till exempel ett 

närliggande eller 

allmännare be-

grepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet.  

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet. Kan 

rätta till missför-

stånd eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta och 

mer komplice-

rade uttryck. 

M8 hjälpa eleven 

att i kommuni-

kationssituat-

ioner gällande 

åsikter och ställ-

ningstaganden 

fästa uppmärk-

samhet vid 

I3 Eleven lär sig att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikation. 

 

Eleven lär sig att 

anpassa sin kom-

munikation en-

ligt situation.  

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala ända-

mål, till exempel 

för att utbyta in-

formation eller 

uttrycka sin åsikt 

eller ståndpunkt 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna.  

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna 

och kan ta hän-

syn till formell 

språkanvänd-

ning.  
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kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

 

 

på ett lämpligt 

sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 

kulturellt beting-

ade aspekter.  

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till vik-

tiga kulturellt be-

tingade aspekter. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A2.2 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M9 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att tolka olika 

slags texter för 

informationssök-

ning, även tyd-

liga faktatexter 

och att upp-

muntra hen att i 

tolkandet an-

vända sig av slut-

ledningsförmåga 

och förståelse av 

texternas cen-

trala innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

förstå budskapet 

i muntliga och 

skriftliga texter 

genom att an-

vända sin slutled-

ningsförmåga. 

 

Eleven lär sig att 

hitta det centrala 

innehållet i tex-

ter för sin in-

formationssök-

ning. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck.  

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information en-

ligt behov ur en 

kort text. 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med 

ett tydligt anfö-

rande, känner 

ofta igen ämnet i 

en pågående dis-

kussion och för-

står det väsent-

liga i en allmän-

språklig text eller 

långsamt tal som 

innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan här-

leda betydelsen 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 

eller i lättfattlig 

skriven text.  

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och flera detaljer 

i mer krävande 

allmänspråkligt 

tal i normalt 

tempo eller i all-

mänspråklig skri-

ven text.   

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 
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av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 

 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala in-

nehållet, nyckel-

ord och viktiga 

detaljer. 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala in-

nehållet, nyckel-

ord eller viktiga 

detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

A2.2 
Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M10 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera tal 

och skrift som 

berör en tillta-

gande mängd te-

maområden och 

med beaktande 

av centrala struk-

turer och grund-

regler för uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt ordför-

råd och centrala 

strukturer. 

 

Eleven lär sig att 

uttala förståeligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt.  

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen.  

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

och många cen-

trala strukturer.  

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

Eleven kan räkna 

upp och be-

skriva (för åldern 

typiska) saker 

som anknyter till 

vardagen med 

hjälp av vanliga 

ord, några idio-

matiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

också lite svårare 

strukturer.  

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga angå-

ende vardagliga 

ämnen, verkliga 

eller fiktiva, som 

intresserar hen. 

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och också 

krävande struk-

turer samt idio-

matiska uttryck.  

 

Eleven kan till-

lämpa grundläg-

gande uttalsreg-

ler också på 
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situationsbundna 

uttryck och en 

del av den ele-

mentära gram-

matiken. 

andra än inövade 

uttryck. 

 

Svenska, A-lärokurs 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoit-

teet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
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osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta 

ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia ruotsin kan-

salliskielen ase-

maan liittyviä il-

miöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan ruot-

sin kansalliskie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä. 

Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii kehittä-

mään kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyään. 

Kansalliskielten 

asemaan ja poh-

joismaiseen kieli- 

ja kulttuuriympä-

ristöön liittyvien 

kysymysten huo-

maaminen ja 

kulttuurien väli-

nen toimintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

Suomessa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kielen 

asemasta kansal-

liskielenä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja.  

      

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

asemasta kansal-

liskielenä ja jois-

takin siihen liitty-

vistä ilmiöistä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

ja siihen liittyviä 

ilmiöitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

Pohjoismaiden 
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kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

ja elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia kulttuurisia 

piirteitä vuoro-

vaikutuksessa. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via ruotsinkielisiä 

toimintaympäris-

töjä ja sisältöjä, 

jotka laajentavat 

oppilaan maail-

mankuvaa 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat maail-

mankuvaa. 

Maailmankansa-

laisen taitojen ke-

hittyminen ruot-

sin taitoa hyödyn-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

ruotsin kieltä. 

Oppilas osaa ni-

metä ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

Oppilas osaa ver-

tailla ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

 

 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsinkielisiä 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin kie-

len kielitiedon 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä, 

miten sama asia 

ilmaistaan 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia 
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kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

 

 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kieli-

taitonsa kehittä-

miseen. 

ruotsissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee ja 

osaa käyttää 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

myönteiseen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 
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vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti.  

 

T5 tukea oppi-

laan itsenäi-

syyttä ja taitoa 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan 

sekä kehittää jat-

kuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 



80 
 

monenlaisia jo-

kapäiväisiä vies-

tintätilanteita 

sekä toimimaan 

niissä aloitteelli-

sesti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

toistuvista, rutii-

ninomaisista 

viestintätilan-

teista tukeutuen 

vielä enimmäk-

seen viestintä-

kumppaniin. 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

jokapäiväisistä 

viestintätilan-

teista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan 

aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan mie-

lipiteitään melko 

vaivattomasti 

monenlaisissa jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.   

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko usein 

ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

omassa viestin-

nässään. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä 

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nässä eri vai-

heissa ja osaa 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 
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täsmällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki).  

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä.  

T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopivaa 

kieltä viestintäti-

lanteissa. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopivuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1  
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T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata oppilasta 

käyttämään tul-

kinnassa päätte-

lytaitoa ja kes-

keisen sisällön 

ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanas-

toa sisältävästä, 

ennakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen ja ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 
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T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta aihepiirejä 

laajentaen ja 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittamaan yk-

sinkertaisia vies-

tejä ja ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettä-

västi. 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia 

keskeisimpiä ra-

kenteita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

 

Finska, modersmålsinriktad A -lärokurs 
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Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i moders-

målsinriktad 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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i modersmålsinriktad 

finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen 

i modersmålsinriktad finska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda 

mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i 

modersmålsinriktad finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 A-lärokursen 

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

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i modersmåls-

inriktad finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska har två 

kunskapsnivåer B1.2 och B2.1 kombinerats till en mellannivå B1.2/B2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan 

för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 
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Mål för under-

visningen  

 

 

 

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 utveckla ele-

vens förmåga att 

reflektera över 

värderingar och 

företeelser som 

är förknippade 

med national-

språkens ställ-

ning i Finland 

samt stärka ele-

vens förmåga 

och vilja att ta 

del av och verka i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

miljöer 

I1 Eleven lär känna 

det finska språ-

kets ställning i 

Finland. 

     

Eleven lär sig att 

förstå kulturella 

skillnader mellan 

nationalspråken 

samt bakgrunden 

till dessa. 

 

Eleven lär sig att 

agera i olika 

språkmiljöer. 

Förståelse för 

frågor som gäller 

nationalspråkens 

ställning 

Eleven kan be-

rätta om våra 

nationalspråk 

och ge några ex-

empel på fler-

språkiga miljöer.  

Eleven kan rea-

gera i flersprå-

kiga miljöer. 

Eleven är med-

veten om värde-

ringar och före-

teelser som ank-

nyter till natio-

nalspråken. 

 

Eleven kan 

komma till rätta i 

flerspråkiga mil-

jöer. 

 

Eleven kan ta i 

beaktande värde-

ringar och förete-

elser som ankny-

ter till  

nationalspråken. 

 

Eleven kan agera i 

flerspråkiga mil-

jöer. 

 

Eleven kan ge-

nom sitt age-

rande beakta 

värderingar och 

företeelser som 

anknyter till     

nationalspråken. 

 

Eleven kan agera 

flexibelt enligt si-

tuation i flersprå-

kiga miljöer. 

 

M2 uppmuntra 

eleven att upp-

täcka möjligheter 

att mångsidigt 

använda finska i 

I1 Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att 

mångsidigt an-

vända finska i 

Förmåga att 

mångsidigt an-

vända sig av sina 

språkkunskaper 

för att utveckla 

sina 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

sammanhang 

och miljöer där 

hen kan använda 

finska. 

Eleven kan be-

rätta om sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan använda 

finska för att 

Eleven kan jäm-

föra olika sam-

manhang och 

miljöer där hen 

kan använda 

finska för att 

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen ändamålsen-

ligt kan använda 

finska i olika 

sammanhang 
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olika samman-

hang och miljöer  

olika samman-

hang och miljöer. 

världsmedbor-

gerliga färdig-

heter 

 

främja det egna 

lärandet. 

främja det egna 

lärandet. 

och miljöer för 

att främja det 

egna lärandet.  

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket, 

på vilket sätt 

man i olika språk 

uttrycker samma 

saker samt att 

använda sig av 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och likheter och 

olikheter i jämfö-

relse med andra 

språk.  

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

regelbunden-

heter och känner 

till några språk-

vetenskapliga 

begrepp i finska. 

 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finskans regel-

bundenheter i 

jämförelse med 

andra språk. 

 

Eleven känner till 

de vanligaste 

språkvetenskap-

liga begreppen i 

finska. 

Eleven kan  

dra slutsatser om 

finskans 

regelbunden-

heter och jäm-

föra olika sätt att 

uttrycka 

samma saker i 

olika språk. 

 

Eleven känner till 

centrala språkve-

tenskapliga 

begrepp i finska. 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

finskans regel-

bundenheter, 

tillämpa dem 

samt jämföra 

olika sätt att ut-

trycka samma sa-

ker i olika språk. 

  

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig 

finska och att 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja stu-

diestrategier och 

att reflektera 

över sitt lärande 

samt förmåga att 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk.  

Eleven kan ge 

några exempel 

Eleven kan an-

vända de vanli-

gaste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

Eleven kan ut-

nyttja de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan 

mångsidigt ut-

nyttja varierande 

och för hen själv 

passande sätt att 

lära sig språk. 
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reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

i samarbete med 

andra. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande. 

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

bilda sig en upp-

fattning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation  

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan be-

skriva olika sätt 

att delta uppbyg-

gande  

i kommunikat-

ion. 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i  

kommunikation. 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

M5 stödja ele-

vens egen aktivi-

tet och förmåga 

att kreativt till-

lämpa sina språk-

färdigheter och 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper i 

olika situationer 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

Förmåga att ut-

veckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande 

Eleven kan an-

vända sina fär-

digheter i finska i 

några situationer 

och ge exempel 

på hur hen kan 

utveckla de egna 

färdigheterna.  

Eleven kan be-

skriva olika möj-

ligheter att ut-

veckla sina fär-

digheter i finska 

även avslutad 

skolgång.  

 

Eleven kan an-

vända sina kun-

skaper i finska i 

olika situationer. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

färdigheter i 

finska även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

Eleven kan 

mångsidigt till-

lämpa sina 

Eleven kan   

reflektera över 

och jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina färdig-

heter i finska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

  

Eleven kan mål-

medvetet 
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som finns i hens 

omgivning. 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

kunskaper i 

finska i olika situ-

ationer.  

 

 

tillämpa sina kun-

skaper enligt 

situation. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M6 uppmuntra 

eleven att delta i 

olika kommuni-

kationssituatio-

ner, vilkas teman 

också kan vara 

relativt krävande 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven kan ut-

byta tankar 

eller information 

i bekanta och 

vardagliga situat-

ioner och stund-

tals hålla igång 

en konversation. 

 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsik-

ter i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

delta i kommuni-

kation också i 

vissa mer krä-

vande situat-

ioner som till ex-

empel då man in-

formerar om en 

aktuell händelse. 

Eleven kan kom-

municera relativt 

obehindrat också 

i nya och mer 

krävande situa-

tioner.  

M7 handleda 

eleven att öva sig 

i att föra ordet, 

att ta initiativ i 

muntlig eller 

skriftlig kommu-

nikation och att 

förhandla om be-

tydelser 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i kom-

munikationssitu-

ationer. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

kompensations-

strategier och 

omformulera sitt 

budskap. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation. 

Eleven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika ske-

den av en kom-

munikationssitu-

ation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet. 

 

Eleven kan ta ini-

tiativ och an-

vända lämpliga 

uttryck i en kom-

munikationssitu-

ation där ett be-

kant ämne be-

handlas.  

 

Eleven kan rela-

tivt naturligt 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

och diskutera be-

tydelsen också 

där mer krä-

vande ämnen be-

handlas. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

också 
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 samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga. 

 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

rätta till missför-

stånd. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

också av mera 

komplicerade ut-

tryck. 

av komplicerade 

uttryck och be-

grepp. 

 

Eleven kan na-

turligt rätta till 

missförstånd och 

korrigera sitt 

språk.  

M8 handleda 

eleven att i kom-

munikationen 

fästa uppmärk-

samhet vid hur 

formell situatio-

nen är, att öva 

sig i att använda 

olika slags texter 

(till exempel 

bloggar, inter-

vjuer) och att i 

sin kommunikat-

ion bli förtrogen 

med kraven på 

kulturell växel-

verkan 

I3 Eleven lär sig att 

anpassa sin kom-

munikation en-

ligt situation. 

 

Eleven lär sig att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikation. 

 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och till-

talsfraserna samt 

artigt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana. 

 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga kul-

turellt betingade 

aspekter. 

 

Eleven kan för 

olika ändamål 

använda ett 

språk som inte är 

för familjärt men 

inte heller för 

formellt. 

 

Eleven känner till 

de viktigaste    

artighetskutmer-

na och följer 

dem. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

Eleven kan för 

olika ändamål 

använda ett 

språk som inte är 

för familjärt men 

inte heller för 

formellt.  

 

Eleven kan ta 

hänsyn till sin 

samtalspartner 

och till de krav 

som olika situa-

tioner ställer.  
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viktiga kulturellt 

betingade 

aspekter. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M9 erbjuda ele-

ven och tillsam-

mans med hen 

söka mångsidiga 

och betydelse-

fulla texter vilka 

kräver slutled-

ningsförmåga 

och textförståel-

sestrategier 

I3 Eleven lär sig att 

förstå muntliga 

och skriftliga tex-

ter och att till-

lämpa olika stra-

tegier för att 

tolka dem. 

 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontext-

en. 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 

eller i lättfattlig 

skriven text. 

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbe-

redelse det cen-

trala innehållet, 

nyckelord och 

viktiga detaljer. 

Eleven förstår 

tydligt tal som in-

nehåller fakta 

om bekanta eller 

ganska allmänna 

ämnen och klarar 

också i någon 

mån av texter 

som förutsätter 

slutledning. 

 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och de viktigaste 

detaljerna i en 

pågående mera 

omfattande for-

mell eller infor-

mell diskussion i 

omgivningen. 

Eleven förstår 

muntlig och skri-

ven text som är 

mera invecklad 

till språk och in-

nehåll samt kla-

rar av texter som 

förutsätter slut-

ledning. 

 

Eleven kan följa 

med komplicerad 

argumentation 

samt redogöra 

för det centrala 

innehållet i olika 

texter. 

 

Eleven förstår en 

stor del av en på-

gående diskus-

sion i omgiv-

ningen. 
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Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A2.1 
Kunskapsnivå 

B1.1 
Kunskapsnivå 

B1.2 
Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M10 handleda 

eleven att produ-

cera, tolka och 

dela texter vars 

tema också kan 

vara något mer 

krävande och att 

i sammanhanget 

fästa uppmärk-

samhet vid tex-

ternas 

mångsidighet 

och användandet 

samt behärsk-

ningen av varie-

rande strukturer  

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt i olika 

sammanhang 

och för olika än-

damål genom att 

använda centralt 

ordförråd och 

centrala struk-

turer.  

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

och många cen-

trala strukturer.  

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga och även 

för vissa detaljer 

angående var-

dagliga ämnen, 

verkliga eller fik-

tiva, som intres-

serar hen. 

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och olika 

strukturer samt 

en del allmänna 

fraser och idiom. 

Eleven kan be-

rätta om vanliga 

konkreta ämnen 

genom att be-

skriva, specifi-

cera och jämföra.  

 

Eleven uttrycker 

sig relativt obe-

hindrat. 

 

Eleven kan skriva 

personliga och 

mera allmänna 

meddelanden 

och uttrycka sina 

tankar också om 

en del fiktiva äm-

nen.  

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd, vanliga 

idiom, olika 

strukturer och 

Eleven kan med 

rätt mångsidiga 

strukturer och 

ett omfattande 

ordförråd ut-

trycka sig klart 

och exakt om 

olika ämnen som 

hör till det egna 

erfarenhetsom-

rådet. 

 

Eleven kan ut-

trycka sina tan-

kar också om fik-

tiva ämnen. 

 

Eleven kan delta 

också i mer for-

mella diskussio-

ner. 
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även komplice-

rade meningar. 

 

Svenska, modersmålsinriktad A-lärokurs 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärälle 

asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoit-

teiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 

osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodos-

tetaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman 
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osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 

arviointi sisältyy äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.2 ja B2.1 

välitasoksi B1.2/B2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia ruotsin kan-

salliskielen ase-

maan liittyviä ar-

voja ja ilmiöitä 

sekä vahvistaa 

oppilaan taitoa ja 

halukkuutta toi-

mia monikieli-

sissä ja -kulttuu-

risissa ympäris-

töissä  

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan ruot-

sin kielen ase-

man kansalliskie-

lenä sekä siihen 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä. Hän op-

pii tuntemaan 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

Oppilas oppii toi-

mimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa ympä-

ristöissä. 

Kansalliskielten 

asemaan liittyvät 

ilmiöt, pohjois-

maiseen kieli- ja 

kulttuuriympäris-

töön liittyvien ky-

symysten huo-

maaminen ja 

kulttuurien väli-

nen toimintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kie-

len asemasta 

kansalliskielenä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja.   

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

 Oppilas osaa 

kertoa ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

ja joistakin sii-

hen liittyvistä il-

miöistä.  

 

 Oppilas osaa 

vertailla 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa. 

  

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia  
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kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia 

ruotsin kielellä. 

 

 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja.   

 

Oppilas osaa 

kertoa tavoista 

toimia ruotsin 

kielellä.  

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja.    

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia tapoja toimia 

ruotsin kielellä.  

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä eri-

laisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä  

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään taito-

aan käyttää ruot-

sin kieltä moni-

puolisesti erilai-

sissa yhteisöissä 

ja toimintaympä-

ristöissä. 

Kielitaidon hyö-

dyntäminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin yhtei-

söistä ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi hyö-

dyntää ruotsin 

kielen taitoaan.  

Oppilas osaa ni-

metä yhteisöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, joissa voi 

hyödyntää ruot-

sin kielen taito-

aan.  

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

ruotsin kielen 

taitoa voi hyö-

dyntää ruotsin-

kielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsin kielen 

taitoaan ruotsin-

kielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin.  

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin 

kielen kielitiedon 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

siitä, miten sama 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja 

 Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista 

ja soveltaa niitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 
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käsitteitä oppi-

misensa tukena 

 

käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja nii-

den käytöstä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  

 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä ja arvi-

oimaan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta myöntei-

seen vuorovaiku-

tukseen, jossa 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä it-

selleen 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

  

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 
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tärkeintä on vies-

tin välittyminen 

tehokkaimmat. 

Oppilas oppii ta-

poja toimia vuo-

rovaikutuksessa 

rakentavasti. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäisyyttä 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan ja 

jatkuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan eri tilan-

teissa itsenäisesti 

myös koulun 

päätyttyä. Hän 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyt-

tyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

 

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

T6 rohkaista op-

pilasta toimi-

maan monissa 

erilaisissa 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko 
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viestintätilan-

teissa, joissa ai-

heet voivat olla 

jo melko vaativia 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä 

toisinaan ylläpi-

tämään viestintä-

tilannetta. 

 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

melko vaivatto-

masti jokapäiväi-

sissä viestintäti-

lanteissa. 

 

vaivattomasti 

myös joissakin 

vaativammissa 

viestintätilan-

teissa kuten vies-

tittäessä ajan-

kohtaisesta ta-

pahtumasta. 

vaivattomasti 

myös uusissa ja 

vaativammissa 

viestintätilan-

teissa. 

  

T7 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan puheen-

vuoron ottamista 

ja keskusteluun 

tai kirjalliseen 

viestintään liitty-

mistä sekä neu-

vottelemaan 

merkityksestä 

 

 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään turvautuen 

harvemmin ei-

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

 

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen ja käyt-

tämään tuttua ai-

hetta käsittele-

vässä vuorovai-

kutustilanteessa 

käyttäen sopivaa 

ilmausta.  

 

Oppilas pystyy 

korjaamaan vää-

rinymmärryksiä 

melko luonte-

vasti ja neuvotte-

lemaan myös 

melko mutkikkai-

den asioiden 

merkityksestä. 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

myös mutkikkai-

den asioiden ja 

käsitteiden mer-

kityksestä. 

 

 Oppilas pystyy 

tarkkailemaan 

omaa ymmärtä-

mistään ja vies-

tintäänsä sekä 

korjaamaan kiel-

tään. 
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tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

 T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

viestinnän muo-

dollisuusastee-

seen, harjoittele-

maan viestintää 

käyttäen erilaisia 

tekstilajeja 

 (kuten blogit, 

haastattelut) 

sekä ottamaan 

viestinnässä huo-

mioon kulttuu-

rienvälisen vuo-

rovaikutustaidon 

vaatimukset 

 

S3 Oppilas oppii 

viestimään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. Hän oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopi-

vaa kieltä viestin-

tätilanteissa. 

. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelu-

muotoja sekä 

osaa esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdo-

tuksia ja anteek-

sipyyntöjä ja vas-

tata niihin. 

 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista.  

 

Oppilas tuntee 

tärkeimmät koh-

teliaisuussäännöt 

ja toimii niiden 

mukaisesti.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risiin käytäntei-

siin liittyviä näkö-

kohtia. 

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista. 

 

Oppilas pyrkii il-

maisemaan aja-

tuksiaan asian-

mukaisesti ja 

viestintäkumppa-

nia kun9ittaen 

ottaen huomioon 

erilaisten tilan-

teiden asettamat 

vaatimukset.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 
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 T9 tarjota oppi-

laalle ja etsiä yh-

dessä oppilaiden 

kanssa monipuo-

lisia ja merkityk-

sellisiä tekstejä, 

jotka edellyttävät 

päättelyä ja eri-

laisia tekstinym-

märtämisstrate-

gioita 

  

 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Hän oppii teks-

tien ymmärtä-

misstrategioita.  

 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä 

puheesta tai 

yleistajuisesta 

kirjoitetusta 

tekstistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä.  

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

Oppilas ymmär-

tää selväpiir-

teistä asiatietoa 

sisältävää pu-

hetta tutuista tai 

melko yleisistä 

aiheista ja selviää 

myös jonkin ver-

ran päättelyä 

vaativista teks-

teistä. 

 

 Oppilas ymmär-

tää pääkohdat ja 

tärkeimmät yksi-

tyiskohdat ympä-

rillään käytävästä 

laajemmasta 

muodollisesta tai 

epämuodolli-

sesta keskuste-

lusta. 

Oppilas ymmär-

tää asiallisesti ja 

kielellisesti 

kompleksista pu-

hetta tai kirjoi-

tettua tekstiä.  

 

Oppilas pystyy 

seuraamaan laa-

jaa puhetta ja 

monimutkaista 

argumentointia 

sekä ilmaise-

maan kuulemas-

taan pääkohdat. 

 

 Oppilas ymmär-

tää suuren osan 

ympärillään käy-

dystä keskuste-

lusta.  

 

Oppilas ymmär-

tää monenlaisia 

kirjoitettuja teks-

tejä, jotka voivat 

käsitellä myös 

abstrakteja 
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aiheita ja joissa 

on tosiasioita, 

asenteita ja mie-

lipiteitä 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

  

Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

 T10 ohjata oppi-

lasta tuotta-

maan, tulkitse-

maan ja jaka-

maan tekstejä 

melko vaativista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

tekstilajien moni-

puolisuuteen 

(myös pienet esi-

telmät, mielipi-

dekirjoitukset, 

tarinat), raken-

teiden monipuo-

lisuuteen ja hy-

vään hallintaan.   

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa.  

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan yk-

sityiskohtia eri-

laisista jokapäi-

väiseen elämään 

liittyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai ku-

vitteellisista ai-

heista.  

 

Oppilas käyttää 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa tavallisista, 

konkreeteista ai-

heista kuvaillen, 

eritellen ja ver-

taillen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen vaivatto-

masti ja pystyy 

kirjoittamaan 

henkilökohtaisia 

ja julkisempiakin 

viestejä ja ilmai-

semaan ajatuksi-

aan myös joista-

kin kuvitteelli-

sista aiheista.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen vaivatto-

masti ja pystyy 

kirjoittamaan 

henkilökohtaisia 

ja julkisempiakin 

viestejä sekä il-

maisemaan aja-

tuksiaan myös 

joistakin kuvit-

teellisista ai-

heista. 

 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

myös melko 

muodollisiin kes-

kusteluihin. 
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perussääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa.  

Oppilas käyttää 

kohtalaisen laa-

jaa sanastoa ja 

tavallisia 

idiomeja sekä 

monenlaisia ra-

kenteita ja mut-

kikkaitakin lau-

seita.   

 

Oppilas hallitsee 

ääntämisen pe-

russäännöt muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa.  

 

Finska, B1 -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i finska. 
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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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i B1-finska då studierna avslutas. Då slutvits-

ordet 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är 

en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) 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  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5  

Kunskapskrav 

för vitsordet 7  

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9  

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

 

M1 uppmuntra 

eleven att lägga 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

Förståelse för 

frågor som 

Eleven känner till 

att man talar 

Eleven kan be-

rätta varför man 

Eleven känner till 

olika 

Eleven kan jäm-

föra olika 
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märke till språk-

miljön och lik-

heter och olik-

heter i jämfö-

relse med det 

andra national-

språket  

 

kulturella skillna-

der mellan nat-

ionalspråken. 

 

Eleven lär känna 

språkmiljön.  

 

anknyter till 

språkets och kul-

turens betydelse 

 

 

finska och 

svenska i Finland.  

 

Eleven lägger 

märke till olika 

språkmiljöer i 

Finland. 

talar finska och 

svenska i Finland. 

 

Eleven är med-

veten om olika 

språkmiljöer och 

att de har bety-

delse för indivi-

den. 

språkmiljöer och 

kan beskriva 

särdrag i dessa. 

 

Eleven förstår 

språkets bety-

delse för indivi-

den. 

språkmiljöer och 

särdragen i 

dessa. 

 

Eleven kan ta 

språkens bety-

delse i beak-

tande i olika 

språkmiljöer. 

M2 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att göra jäm-

förelser mellan 

finska och andra 

språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i det 

finska språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i det finska 

språket i jämfö-

relse med andra 

språk. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på 

några språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska 

och använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper.  

Eleven kan dra 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

finska i jämfö-

relse med andra 

språk. 

 

Eleven kan be-

rätta om centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska och an-

vända dem för att 

utveckla sina 

språkkunskaper. 

 

Eleven kan  

dra slutsatser om 

regelbunden-

heter i finska 

språket, tillämpa 

dem samt jäm-

föra olika sätt att 

uttrycka samma 

saker i olika 

språk. 

 

Eleven känner till 

och kan använda 

centrala språkve-

tenskapliga be-

grepp i finska för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

Färdigheter för språkstudier 
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M3 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja olika sätt 

för att lära sig 

finska och reflek-

tera över sitt lä-

rande självstän-

digt och i samar-

bete med andra 

samt handleda 

eleven att delta 

på ett uppbyg-

gande sätt i kom-

munikation där 

det viktigaste är 

att man når fram 

med sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven 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 för-

måga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan be-

skriva olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i  

kommunikation. 

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända sig av va-

rierande och för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig finska.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  

M4 uppmuntra 

eleven att lägga 

märke till möjlig-

heterna att an-

vända sina språk-

färdigheter och 

handleda hen att 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sina 

kunskaper ge-

nom att modigt 

utnyttja språket i 

olika situationer i 

Förmåga att ut-

veckla sina 

färdigheter för 

kontinuerligt 

språklärande 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla kun-

skaperna i finska. 

Eleven kan be-

skriva möjlig-

heter att ut-

veckla kunskap-

erna i finska även 

efter avslutad 

skolgång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla kun-

skaperna i 

Eleven kan reflek-

tera över och 

jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla kunskaper-

na i finska även 
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modigt använda 

språket i olika   

situationer i och 

utanför skolan 

och utanför sko-

lan. 

 

 

 

finska även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

 

efter avslutad 

skolgång. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1 
Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M5 erbjuda ele-

ven tillfällen att 

öva sig i muntlig 

och skriftlig kom-

munikation med 

hjälp av olika 

medier 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituatio-

ner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av, 

med stöd av sin 

samtalspartner, 

några ofta åter-

kommande och 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situatio-

ner. 

M6 handleda 

eleven i att an-

vända sig av 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

använda olika 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del (till exempel 

gester, teck-

ningar, lexikon, 

internet). 

 

Eleven kan ibland 

gissa eller här-

leda enskilda 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion. 

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

Eleven deltar i 

kommunikation 

och behöver 

endast spora-

diskt hjälpmedel. 

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck.  

 



106 
 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten, all-

män kunskap el-

ler sina andra 

språkkunskaper. 

 

Eleven kan ut-

trycka om hen 

har förstått. 

 

Eleven kan be 

samtalspartnern 

att upprepa eller 

tala långsam-

mare. 

exempel genom 

att nicka), ljud el-

ler liknande mini-

mal respons. 

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

Eleven måste re-

lativt ofta be om 

förtydligande el-

ler upprepning 

och behöver 

mera sällan 

stödja sig på 

non-verbala ut-

tryck. 

 

Eleven kan ut-

nyttja samtals-

partnerns uttryck 

i sin egen kom-

munikation. 

M7 hjälpa eleven 

att öka sin kän-

nedom om ut-

tryck som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig ett 

lämpligt och ar-

tigt språkbruk. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska ar-

tighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste artighetsfra-

serna typiska för 

språket i rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven klarar av 

några korta soci-

ala situationer 

och kan använda 

några artiga häls-

nings- och till-

talsfraser samt 

framföra till ex-

empel önskemål, 

invitationer, för-

slag och ursäkter 

och besvara såd-

ana.  
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Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 
Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M8 uppmuntra 

eleven att tolka 

för sig själv och 

sin åldersgrupp 

lämpliga och in-

tressanta munt-

liga och skriftliga 

texter 

I3 Eleven lär sig att 

förstå för åldern 

lämpliga munt-

liga och skriftliga 

texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd talade 

och skrivna ord 

och uttryck.  

 

Eleven känner till 

teckensystemet 

eller ett mycket 

begränsat antal 

skrivtecken. 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck.  

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information hen 

behöver ur en 

kort text. 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 
Kunskapsnivå 

A1.3 
Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M9 ge eleven 

många möjlig-

heter att öva sig i 

att tala och 

skriva i för åldern 

lämpliga situat-

ioner och i detta 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt 

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 kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 
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sammanhang 

fästa uppmärk-

samhet vid uttal 

och vid struk-

turer som är re-

levanta för text-

ens innehåll 

ordförråd och 

centrala struk-

turer. 

  

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

 

Eleven uttalar 

några inövade 

uttryck begrip-

ligt.  

 

Eleven kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen. 

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt.  

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situat-

ionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

grundläggande 

satsstrukturer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

saker som är vik-

tiga för hen.  

 

Eleven behärskar 

ett centralt ord-

förråd och struk-

turer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler. 

 

Svenska, B1-lärokurs 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen 
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arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut ta-

voitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 

kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättö-

arvosanaan. 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 
A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan pohjois-

maiseen kieliym-

päristöön sekä 

Pohjoismaita yh-

distäviin arvoihin 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan suo-

menruotsalaista 

ja pohjoismaista 

kieliympäristöä 

sekä suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maita yhdistäviä 

arvoja.  

Pohjoismaisen 

kieli- ja kulttuu-

riympäristön 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä suo-

menruotsalai-

sista ja pohjois-

maisista kulttuu-

reista ja elämän-

muodoista.  

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas tietää, 

että ruotsia pu-

hutaan eri tavoin 

Suomessa ja 

Ruotsissa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa suomenruot-

salaisista ja poh-

joismaisista kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

T2 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 
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muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sin kielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan op-

pimistaan itse-

näisesti ja 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä 

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia yleisimpiä 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia 

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia keskeisim-

piä kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toi-

mia rakentavasti 

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia monipuoli-

sia tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia 
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yhteistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

tapojen hahmot-

taminen 

 

 

tavoista toimia 

rakentavasti vuo-

rovaikutuksessa. 

rakentavasti vuo-

rovaikutuksessa. 

vuorovaikutuk-

sessa.  

rakentavasti vuo-

rovaikutuksessa.  

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin 

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa ja 

koulun ulkopuo-

lella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä 

omassa elämäs-

sään.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään ruot-

sia erilaisissa ti-

lanteissa kou-

lussa ja koulun 

ulkopuolella.  

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää ruotsin 

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

ruotsin kielen tai-

toa.  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää ruot-

sin kielen taito-

aan myös koulun 

ulkopuolella ja 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka ruot-

sin kielen taitoa 

voi hyödyntää 

omassa elämässä 

koulun ulkopuo-

lella ja koulun 

päätyttyä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 
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T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

 

 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin.   

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, netti). 

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas osaa 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauk-

sin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa melko usein 

turvautuen 
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ilmaista, onko 

ymmärtänyt.  

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

 

 

harvemmin ei-

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa jonkin ver-

ran viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas selviytyy 

joistakin lyhyistä 

sosiaalisista tilan-

teista ja osaa 

käyttää joitakin 

kohteliaita ter-

vehdyksiä ja pu-

huttelumuotoja 

sekä esittää esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 
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T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

  

  

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.   

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä hi-

dasta puhetta si-

sältäviä tekstejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 
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kirjoittamista eri-

laisista aiheista 

kiinnittäen huo-

miota myös ään-

tämiseen ja teks-

tin sisällön kan-

nalta oleellisim-

piin rakenteisiin 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

 

 

opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittaa muu-

taman lyhyen 

lauseen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi. 

 

 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa kes-

keistä perussa-

nastoa ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissa kuin har-

joitelluissa il-

mauksissa. 

  

 

 

Främmande språk 
 

Engelska, A -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i engelska i årskurs 7–9  
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Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons 

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven 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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i engelska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i A-engelska då studierna avslutas. Då slut-

vitsordet 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i engelska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vits-

orden 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 A-lärokursen i engelska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedöm-

ningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av 

elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i engelska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) 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  

 

 

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 
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Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

 

M1 utveckla ele-

vens förmåga att 

reflektera över 

värderingar och 

företeelser som 

anknyter till eng-

elskans ställning 

och olika varian-

ter samt ge ele-

ven beredskap 

att utveckla sin 

förmåga att 

agera i mångkul-

turella miljöer 

I1 Eleven lär känna 

värderingar som 

anknyter till det 

engelska språ-

kets ställning och 

varianter. 

 

Eleven lär sig om 

länders kulturer 

och levnadssätt 

inom språkområ-

det. 

 

Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer. 

Förståelse för 

frågor som an-

knyter till språ-

kets ställning och 

varianter och för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer 

Eleven kan 

nämna några län-

der där engelska 

talas.  

 

Eleven kan be-

rätta något om 

länders kulturer 

och levnadssätt 

inom språkområ-

det. 

Eleven kan be-

rätta var eng-

elska talas och 

att det talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan be-

skriva ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt i språk-

området. 

 

Eleven kan 

nämna kulturella 

drag som ankny-

ter till kommuni-

kation.  

 

Eleven kan be-

rätta om engels-

kans ställning 

som världsspråk.   

 

Eleven kan jäm-

föra ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt i språk-

området.  

 

Eleven kan be-

rätta om kultu-

rella drag i kom-

munikationen. 

Eleven kan re-

flektera över 

engelskans ställ-

ning som världs-

språk samt därtill 

hörande förete-

elser.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över länder-

nas kulturer och 

levnadssätt inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över kultu-

rella drag i kom-

munikation. 

M2 uppmuntra 

eleven att hitta 

intressanta eng-

elskspråkiga in-

nehåll och sam-

manhang som 

I1 Eleven lär sig att 

hitta engelsk-

språkiga innehåll 

och samman-

hang som vidgar 

bilden av den 

Förmåga att med 

hjälp av engelska 

språket utveckla 

sina världsmed-

borgerliga färdig-

heter 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

engelskspråkiga 

innehåll och 

sammanhang där 

Eleven kan 

nämna engelsk-

språkiga innehåll 

och samman-

hang, som främ-

jar hens lärande. 

Eleven kan jäm-

föra engelsksprå-

kiga innehåll och 

sammanhang, 

som främjar hens 

lärande. 

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen kan utnyttja 

engelskspråkiga 

innehåll och 

sammanhang för 
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vidgar uppfatt-

ningen om den 

globaliserade 

världen och möj-

ligheterna att ta 

del av den 

globaliserade 

världen. 

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

agera i en språk-

ligt och kulturellt 

mångskiftande 

värld på eng-

elska. 

engelska språket 

kan användas.  

 

 

 

 

att främja det 

egna lärandet. 

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

engelska språket 

och sätt att i 

olika språk        

uttrycka samma 

saker samt att 

använda sig av 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

regelbunden-

heter i engelska 

språket och göra 

jämförelser mel-

lan engelska och 

andra språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i eng-

elska språket. 

 

 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i engelska 

språket.  

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur samma 

sak uttrycks i 

engelska och i 

något annat 

språk.   

 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

språkvetenskap-

liga begrepp i det 

engelska språket 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

engelska språ-

kets regelbun-

denheter. 

 

Eleven kan be-

rätta hur samma 

sak uttrycks i 

engelska och i 

något annat 

språk. 

 

Eleven kan be-

rätta om det 

engelska språ-

kets centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp och 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

engelska språ-

kets regelbun-

denheter och till-

lämpa dem.  

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i 

engelska och i 

något annat 

språk.  

 

Eleven känner till 

och kan använda 

det engelska 

språkets centrala 
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och använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper.  

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

språkvetenskap-

liga begrepp för 

att utveckla sina 

språkkunskaper.  

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig 

engelska och att 

reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt att 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och att reflektera 

över sin lärpro-

cess självständigt 

och i samarbete 

med andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja stu-

diestrategier, att 

reflektera över 

sitt lärande samt 

förmåga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig engelska. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

engelska. 

 

Eleven kan be-

skriva några sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig engelska. 

  

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation.  

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig engelska. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  
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M5 stödja ele-

vens egen aktivi-

tet och förmåga 

att kreativt till-

lämpa sina språk-

kunskaper samt 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande   

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som hen får i den 

omgivande värl-

den.  

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i eng-

elska. 

Eleven kan be-

skriva olika möj-

ligheter att ut-

veckla sina kun-

skaper i engelska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

kunskaper i eng-

elska även efter 

avslutad skol-

gång. 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i engelska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

 

Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
B1.1 

Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M6 uppmuntra 

eleven att delta i 

olika kommuni-

kationssituatio-

ner som är lämp-

liga med hänsyn 

till elevens ålder 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssi- 

tuationer och 

kan i allt högre 

grad ta initiativ i 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsik-

ter i vardagliga 

Eleven kan kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina 

åsikter också i 

vissa mer krä-

vande 
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och livserfaren-

het och som 

även kan be-

handla åsikter  

en kommunika-

tionssituation 

kommunikations-

situationer. 

situationer som 

till exempel då 

man diskuterar 

en aktuell hän-

delse. 

M7 stödja eleven 

att ta initiativ i 

kommunikations-

situationer, i an-

vändandet av 

kompensations-

strategier och i 

betydelseför-

handlingar 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i kom-

munikationssitu-

ationer.  

 

Eleven lär sig att 

använda kommu-

nikationsstrate-

gier.  

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel. 

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud el-

ler liknande mini-

mal respons. 

  

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation 

genom att vid 

behov använda 

standarduttryck 

för att be om 

precisering av 

nyckelord.  

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern 

upprepa eller 

förtydliga. 

 

Eleven använder 

till exempel ett 

närliggande eller 

allmännare be-

grepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika ske-

den av en kom-

munikationssi- 

tuation och kan 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

Eleven kan ta ini-

tiativ i en kom-

munikationssitu-

ation där ett be-

kant ämne be-

handlas och kan 

försäkra sig om 

att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet, rätta 

till missförstånd. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck och också 

av relativt kom-

plicerade uttryck.  
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(hund/djur eller 

hus/stuga). 

M8 hjälpa eleven 

att känna igen 

kulturella drag i 

kommunikatio-

nen och stödja 

elevernas för-

måga att delta 

på ett uppbyg-

gande sätt i kul-

turell växelver-

kan  

I3 Eleven lär sig att 

känna igen kultu-

rella drag i kom-

munikation.  

 

Eleven lär sig att 

använda språket 

i kulturell växel-

verkan. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala ända-

målen, till exem-

pel för att utbyta 

information eller 

uttrycka sin åsikt 

eller ståndpunkt 

på ett lämpligt 

sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga kul-

turellt betingade 

aspekter. 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna 

och kan fästa vikt 

vid språkets for-

malitet.   

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till de 

viktigaste kultu-

rellt betingade 

aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

  

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M9 erbjuda ele-

ven möjlighet att 

lyssna till och 

läsa många olika 

för hen själv be-

tydelsefulla 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga 

och skriftliga tex-

ter.  

 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med 

ett tydligt anfö-

rande, känner 

ofta igen ämnet i 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och många detal-

jer i lite mer krä-

vande allmän-

språkligt och 
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allmänna och 

lättfattliga texter 

samt att tolka 

texterna med 

hjälp av olika 

strategier 

Eleven lär sig 

strategier för att 

förstå texter. 

bekanta ord och 

uttryck.  

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information en-

ligt behov ur en 

kort text.  

en pågående dis-

kussion och för-

står det väsent-

liga i en allmän-

språklig text eller 

långsamt tal som 

innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan här-

leda betydelsen 

av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 

eller i lättfattlig 

skriven text. Ele-

ven förstår tal el-

ler skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbe-

redelse det cen-

trala innehållet, 

nyckelord och 

viktiga detaljer. 

relativt långsamt 

tal eller i lättfatt-

lig skriven text.  

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbe-

redelse 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 

M10 handleda 

eleven att för 

olika ändamål 

producera både 

muntliga och 

skriftliga texter 

med allmänna el-

ler för hen bety-

delsefulla teman 

och att samtidigt 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda det 

engelska språ-

kets centrala 

ordförråd och 

strukturer.  

 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer.  

 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för sin ålder ty-

piska) saker som 

anknyter till var-

dagen med hjälp 

av vanliga ord, 

några idioma-

tiska uttryck 

samt 

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga och även 

för vissa detaljer 

angående var-

dagliga ämnen, 

verkliga eller fik-

tiva, som intres-

serar hen. 

 

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga och 

många detaljer 

angående olika 

vardagliga äm-

nen, verkliga el-

ler fiktiva, som 

intresserar hen. 
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hjälpa eleven att 

fästa vikt vid ett 

gott uttal och ett 

mångsidigt bruk 

av strukturer  

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

grundläggande 

och ibland också 

lite svårare struk-

turer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck.  

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och olika 

strukturer samt 

en del allmänna 

fraser och idiom. 

 

Eleven kan till-

lämpa flera 

grundläggande 

uttalsregler 

också på andra 

än inövade ut-

tryck. 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och olika 

strukturer samt 

allmänna fraser 

och idiom. 

 

Eleven kan till-

lämpa flera 

grundläggande 

uttalsregler 

också på andra 

än inövade ut-

tryck.  

 

Annat främmande språk, A -lärokurs  
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i annat främmande språk i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven 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.  
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Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i annat främmande språk avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda 

mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i 

annat främmande språk. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 A-lärokursen 

i annat främmande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 

kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i annat främ-

mande språk och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) 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  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

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 utveckla ele-

vens förmåga att 

I1 Eleven lär känna 

värderingar som 

Förståelse för 

frågor som 

Eleven kan 

nämna några 

Eleven kan be-

rätta var 

Eleven kan be-

rätta om 

Eleven kan re-

flektera över 
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reflektera över 

företeelser och 

värderingar som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

samt ge eleven 

beredskap att ut-

veckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer 

anknyter till mål-

språkets ställning 

och varianter.  

 

Eleven lär sig om 

ländernas kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

 

Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer. 

anknyter till mål-

språkets ställning 

och varianter och 

förmåga att 

agera i mångkul-

turella miljöer 

länder där mål-

språket talas. 

 

Eleven kan be-

rätta något om 

ländernas kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

målspråket talas 

och att det talas 

på olika sätt. 

 

Eleven kan be-

skriva ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt i språk-

området. 

 

Eleven kan 

nämna kulturella 

drag som ankny-

ter till kommuni-

kation.  

 

målspråkets 

ställning i värl-

den.   

 

Eleven kan jäm-

föra ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt i språk-

området.  

 

Eleven kan be-

rätta om kultu-

rella drag i kom-

munikationen. 

företeelser som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

i världen.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över länder-

nas kulturer och 

levnadssätt inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över kultu-

rella drag i kom-

munikationen. 

M2 uppmuntra 

eleven att på 

målspråket hitta 

intressanta inne-

håll och sam-

manhang som 

vidgar elevens 

världsbild 

I1 Eleven lär sig att 

hitta målspråk-

liga innehåll och 

sammanhang 

som vidgar ele-

vens världsbild. 

Förmåga att med 

hjälp av målsprå-

ket utveckla sina 

världsmedbor-

gerliga färdig-

heter 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

innehåll och 

sammanhang där 

målspråket kan 

användas. 

Eleven kan 

nämna målspråk-

liga innehåll och 

sammanhang, 

som främjar hens 

lärande. 

Eleven kan jäm-

föra målspråkliga 

innehåll och 

sammanhang 

som främjar hens 

lärande.  

Eleven kan re-

flektera över hur 

hen kan utnyttja 

målspråkliga in-

nehåll och sam-

manhang för att 

främja det egna 

lärandet. 

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

regelbunden-

heter i 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

målspråkets re-

gelbundenheter. 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

målspråkets re-

gelbundenheter 
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målspråket och 

sätt att i olika 

språk uttrycka 

samma saker 

samt att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande 

målspråket och 

göra jämförelser 

mellan målsprå-

ket och andra 

språk.  

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp i mål-

språket som stöd 

för sitt lärande. 

regelbunden-

heter i målsprå-

ket. 

regelbunden-

heter i målsprå-

ket. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på språkveten-

skapliga begrepp 

och använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 

 

Eleven kan be-

rätta hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk.  

 

Eleven kan be-

rätta om mål-

språkets centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp och 

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

och tillämpa 

dem.  

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk.  

 

Eleven känner till 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

målspråket och 

kan använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig 

målspråket och 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att re-

flektera över sitt 

lärande själv-

ständigt och i 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja stu-

diestrategier, att 

reflektera över 

sitt lärande samt 

förmåga att bilda 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig målsprå-

ket. 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig målsprå-

ket.  
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att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra samt att 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest   

effektiva för 

hens eget lrande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan be-

skriva några sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

M5 stödja ele-

vens egen aktivi-

tet och förmåga 

att kreativt till-

lämpa sina språk-

kunskaper samt 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande   

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som hen får i den 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i mål-

språket. 

Eleven kan be-

skriva möjlig-

heter att ut-

veckla sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

kunskaper i mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång. 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång. 
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omgivande värl-

den. 

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M6 uppmuntra 

eleven att öva sig 

i att delta i 

många olika slag 

av vardagliga 

kommunikations-

situationer samt 

ta initiativ i dem 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i var-

dagliga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situat-

ioner och stund-

tals hålla igång 

en konversation. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssi- 

tuationer.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kom-

munikationssi- 

tuation. 

Eleven reder sig 

relativt obehind-

rat i många var-

dagliga kommu-

nikationssituatio-

ner.  

 

Eleven kan ta ini-

tiativ i många 

olika kommuni-

kationssituatio-

ner. 

M7 handleda 

eleven att vara 

aktiv i kommuni-

kationssituat-

ioner och att för-

djupa sin för-

måga att på mål-

språket använda 

I3 Eleven lär sig att 

vara aktiv i kom-

munikationssi-

tuationer. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja 

Användning av  

kommunikations-

strategier 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation 

och använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation 

och använder vid 

behov standard-

uttryck för att be 

om precisering 

av nyckelord. 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation, 

kan be om preci-

sering av nyckel-

ord och försäkra 

sig om att sam-

talspartnern har 
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olika kommuni-

kationsformer, 

stående uttryck, 

omskrivningar, 

utfyllnader och 

andra kompen-

sationsstrategier 

kommunikations-

strategier. 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del. 

 

Eleven kan be 

samtalspartnern 

att upprepa eller 

tala långsam-

mare. 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga och 

kan i någon mån 

utnyttja samtals-

partnerns uttryck 

i sin egen kom-

munikation. 

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern 

upprepa eller 

förtydliga och 

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). 

förstått bud-

skapet. 

 

Eleven kan spo-

radiskt omskriva 

eller byta ut obe-

kanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap. 

M8 handleda 

eleven att i kom-

munikation som 

berör åsikter och 

ställningstagan-

den fästa upp-

märksamhet vid 

kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda mål-

språket på ett 

kulturellt lämp-

ligt sätt i kom-

munikation. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste artighetsfra-

serna typiska för 

språket i rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven klarar av 

korta sociala si-

tuationer och 

kan använda de 

vanligaste artiga 

hälsnings- och 

tilltalsfraserna 

samt artigt fram-

föra till exempel 

önskemål, invi-

tationer, förslag 

och ursäkter och 

besvara sådana. 

Eleven kan an-

vända 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.   

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

Eleven kan an-

vända språket 

för olika ända-

mål.   

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 
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hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M9 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att tolka olika 

slags texter för 

informationssök-

ning, även tyd-

liga faktatexter 

och att upp-

muntra hen att i 

tolkandet an-

vända sig av slut-

ledningsförmåga 

och förståelse av 

texternas centra-

la innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga 

och skriftliga tex-

ter.  

 

Eleven lär sig 

strategier för att 

förstå texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med 

ett tydligt anfö-

rande, känner 

ofta igen ämnet i 

en pågående dis-

kussion och för-

står det väsent-

liga i en allmän-

språklig text eller 

långsamt tal som 

innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan här-

leda obekanta 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten. 

Eleven kan följa 

med huvudtan-

ken i ett tydligt 

anförande, kän-

ner ofta igen  

ämnet i en på-

gående diskuss-

ion och förstår 

det väsentliga i 

en allmänspråk-

lig text eller lång-

samt tal som in-

nehåller bekanta 

ord. 

  

Eleven kan här-

leda betydelsen 

av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 
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hjälp av kontext-

en. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

M10 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera tal 

och skrift som 

berör en tillta-

gande mängd te-

maområden och 

med beaktande 

av centrala struk-

turer och grund-

regler för uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig på 

olika sätt munt-

ligt och skriftligt 

genom att an-

vända målsprå-

kets centrala 

ordförråd och 

centrala struk-

turer. 

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

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 

uttryck begripligt 

och kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden 

och uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

och många cen-

trala strukturer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för sin ålder ty-

piska) saker som 

anknyter till var-

dagen med hjälp 

av vanliga ord, 

några idioma-

tiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

också lite svårare 

strukturer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck 
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Främmande språk, B1 -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i främmande språk i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i 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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i främmande språk avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits 

och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B1-lärokursen i främmande språk då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-lärokursen i främ-

mande språk som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts 

upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i främmande 

språk. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 B1-lärokursen i främmande 

språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en under-

känd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i främmande språk och i slutvits-

ordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 
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I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M5-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-lärokursen i främmande språk har två kunskapsni-

våer 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 språk-

kunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

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 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

målspråket och 

sätt att i olika 

språk uttrycka 

samma saker 

samt att använda 

sig av språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande  

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

målspråkets re-

gelbundenheter 

och att jämföra 

målspråket med 

andra språk. 

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i mål-

språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i målsprå-

ket. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk.   

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

målspråkets re-

gelbundenheter. 

 

Eleven kan be-

rätta hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk.   

 

Eleven kan be-

rätta om mål-

språkets centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp och 

Eleven kan dra 

slutsatser om 

målspråkets re-

gelbundenheter 

och tillämpa 

dem. 

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i 

målspråket och i 

något annat 

språk. 

 

Eleven känner till 

språkvetenskap-

liga begrepp i 
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språkvetenskap-

liga begrepp och 

använda dem för 

att utveckla sina 

språkkunskaper. 

kan använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 

målspråket och 

kan använda 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper.  

M2 utveckla ele-

vens förmåga att 

reflektera över 

företeelser och 

värderingar som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

samt ge eleven 

beredskap att ut-

veckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer 

I1 Eleven lär känna 

värderingar som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

och varianter. 

 

Eleven lär sig om 

ländernas kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

 

Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer. 

Förståelse för 

frågor som ank-

nyter till mål-

språkets ställning 

och varianter och 

förmåga att 

agera i mångkul-

turella miljöer 

Eleven kan 

nämna några län-

der där målsprå-

ket talas.  

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på länders kul-

turer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet. 

Eleven kan be-

rätta var mål-

språket talas och 

känner till att 

språket talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan be-

rätta om länder-

nas kulturer och 

levnadssätt inom 

språkområdet. 

 

Eleven kan 

nämna kulturella 

drag som ankny-

ter till kommuni-

kation.  

Eleven kan be-

rätta om mål-

språkets ställning 

i världen.   

 

Eleven kan be-

skriva ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan be-

rätta om kultu-

rella drag som 

anknyter till 

kommunikation. 

Eleven kan re-

flektera över 

målspråkets 

ställning i värl-

den samt därtill 

hörande förete-

elser.  

 

Eleven kan jäm-

föra ländernas 

kulturer och lev-

nadssätt inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan jäm-

föra kulturella 

drag som ankny-

ter till kommuni-

kation. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M3 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 
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utnyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig 

målspråket och 

att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

och att reflektera 

över sin lärpro-

cess självständigt 

och i samarbete 

med andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

studiestrategier, 

att reflektera 

över sitt lärande 

samt förmåga att 

bilda sig en upp-

fattning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

passande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

själv passande 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan be-

skriva några sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation.  

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig målsprå-

ket.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

M4 uppmuntra 

och handleda 

eleven att lägga 

märke till möjlig-

heterna att an-

vända målsprå-

ket i sitt eget liv 

och att modigt 

använda språket 

i olika situationer 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång. 

 

Eleven lär sig att 

använda mål-

språket i olika 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i mål-

språket. 

Eleven kan be-

skriva olika möj-

ligheter att ut-

veckla sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

kunskaper i mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång. 

Eleven kan re-

flektera över och 

jämföra olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång. 
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i och utanför sko-

lan 

situationer i och 

utanför skolan. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M5 erbjuda ele-

ven tillfällen att 

öva muntlig och 

skriftlig kommu-

nikation med 

hjälp av olika 

kommunikations-

medel 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika 

kommunikations-

situationer. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av, 

med stöd av sin 

samtalspartner, 

några ofta åter-

kommande och 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situatio-

ner. 

M6 stödja eleven 

i att använda sig 

av språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikations-

strategier. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del (till exempel 

gester, teck-

ningar, lexikon, 

internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller här-

leda enskilda 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten, 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunika-

tion. 

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be 

samtalspartnern 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud 

Eleven deltar i 

kommunikation 

och behöver 

endast spora-

diskt hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck.  

 

Eleven måste be 

om förtydligande 

eller upprepning. 
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allmän kunskap 

eller sina andra 

språkkunskaper. 

 

Eleven kan ut-

trycka om hen 

har förstått. 

att upprepa eller 

tala långsam-

mare. 

eller liknande mi-

nimal respons. 

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

 

M7 hjälpa eleven 

att öka sin kän-

nedom om ut-

tryck som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda olika ar-

tighetsfraser som 

hör till målsprå-

kets kultur.  

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska ar-

tighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang 

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste artighetsfra-

serna typiska för 

språket i rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven använder 

vanliga uttryck 

som känneteck-

nar artigt språk-

bruk i sociala 

sammanhang. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3  

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M8 uppmuntra 

eleven att tolka 

för hens ålder 

lämpliga och för 

hen själv intres-

santa muntliga 

och skriftliga tex-

ter 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga 

och skriftliga tex-

ter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd talade 

och skrivna ord 

och uttryck. 

 

Eleven känner till 

teckensystemet 

eller ett mycket 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt lång-

samt tal. 

 

Eleven kan 

plocka ut 
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begränsat antal 

skrivtecken. 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information hen 

behöver ur en 

kort text. 

information hen 

behöver ur korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M9 erbjuda ele-

ven rikligt med 

möjligheter att 

öva sig i att tala 

och skriva kort-

fattat om olika 

ämnen och i 

detta samman-

hang även fästa 

uppmärksamhet 

vid uttal och vid 

de strukturer 

som är mest re-

levanta för text-

ens innehåll  

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda mål-

språkets centrala 

ordförråd och 

strukturer.  

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

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 

uttryck begripligt 

och kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt och behärs-

kar ett mycket 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett rela-

tivt begränsat ut-

trycksförråd be-

rätta om vardag-

liga och för hen 

viktiga saker 
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begränsat ord-

förråd, några si-

tuationsbundna 

uttryck och en 

del av den ele-

mentära gram-

matiken. 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

samt skriva rela-

tivt enkla med-

delanden.  

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck  

relativt bra. 

 

Främmande språk, B2 -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B2-lärokursen i främmande språk i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B2-lärokursen i 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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B2-lärokursen i främmande språk avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits 

och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B2-lärokursen i främmande språk då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B2-lärokursen i främ-

mande språk som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts 
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upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B2-lärokursen i främmande 

språk. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 B2-lärokursen i främmande 

språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en under-

känd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B2-lärokursen i främmande språk och i slutvits-

ordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 7 som gäller målen för undervisningen (M7) och som anknyter till växande språkkunskap i B2-lärokursen i främmande språk har två kunskapsnivåer 

A1.1 och A1.2 kombinerats till en mellannivå A1.1/A1.2. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkun-

skap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

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 

relationen mel-

lan det nya språ-

ket och språk 

hen studerat tidi-

gare, bekanta sig 

med området 

där målspråket 

I1 Eleven lär känna 

målspråkets 

ställning i relat-

ion till andra 

språk. 

 

Eleven lär känna 

målspråkets 

språkområde 

samt dess 

Kännedom om 

målspråkets re-

lation till andra 

språk samt 

språkområdets 

kulturer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem 

 

Eleven kan be-

rätta var mål-

språket talas. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på målspråkets 

kulturer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

Eleven kan be-

rätta var mål-

språket talas 

samt ge några 

exempel på mål-

språkets relation 

till andra språk. 

 

Eleven kan be-

rätta om 

Eleven kan be-

rätta var mål-

språket talas och 

jämföra målsprå-

kets relation till 

andra språk. 

 

Eleven kan be-

skriva målsprå-

kets kulturer och 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över mål-

språkets relation 

till andra språk. 

 

Eleven kan ut-

nyttja målsprå-

kets mest 
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talas och några 

centrala drag i 

levnadssätten 

samt stödja ut-

vecklingen av 

elevens språkliga 

slutledningsför-

måga, nyfikenhet 

och flerspråkig-

het 

kulturer och lev-

nadssätt. 

 

Eleven lär sig att 

utveckla sin 

språkliga slutled-

ningsförmåga 

och sin flersprå-

kighet. 

Språklig förmåga 

och flerspråkig-

het 

 

målspråkets kul-

turer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

levnadssätt som 

anknyter till 

dem. 

centrala särdrag i 

sitt lärande. 

 

Eleven kan jäm-

föra målspråkets 

kulturer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M2 uppmuntra 

eleven att se 

kunskaperna i 

målspråket som 

en del av det 

kontinuerliga lä-

randet och bred-

dade språkresur-

ser, handleda 

eleven att hitta 

sätt att lära sig 

språk som bäst 

lämpar sig för 

hen själv och 

hens ålder samt 

uppmuntra hen 

att använda även 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta sätt som är 

mest effektiva 

för hen själv. 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna och studie-

strategierna för 

kontinuerligt 

språklärande  

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att använda mål-

språket. 

 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan be-

rätta om möjlig-

heter att an-

vända sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

målspråket. 

Eleven kan be-

rätta för vilka än-

damål hen kan 

använda sina 

kunskaper i mål-

språket även ef-

ter avslutad skol-

gång.   

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig målsprå-

ket.  

Eleven kan be-

rätta hur hen kan 

utnyttja sina kun-

skaper i målsprå-

ket även efter 

avslutad skol-

gång.  

 

Eleven kan an-

vända mångsi-

diga och för hen 

själv passande 

sätt att lära sig 

målspråket. 
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begränsade 

språkfärdigheter 

utanför lektion-

erna  

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

M3 erbjuda ele-

ven tillfällen att 

öva sig i muntlig 

och skriftlig kom-

munikation med 

hjälp av olika 

medier 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika 

muntliga och 

skriftliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av, 

med stöd av sin 

samtalspartner, 

några ofta åter-

kommande och 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner, men tar 

för det mesta 

ännu stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situat-

ioner och stund-

tals hålla igång 

en konversation. 

M4 stödja eleven 

i att använda sig 

av språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikations-

strategier i kom-

munikationssitu-

ationer. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del (till exempel 

gester, teck-

ningar, lexikon, 

internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller här-

leda enskilda 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten, 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion. 

  

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be 

samtalspartnern 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation.  

Eleven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga. 
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allmän kunskap 

eller sina andra 

språkkunskaper. 

Kan uttrycka om 

hen har förstått. 

att upprepa eller 

tala långsam-

mare. 

eller liknande mi-

nimal respons.  

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

M5 hjälpa eleven 

att öka sin kän-

nedom om ut-

tryck som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda för mål-

språket och 

språkområdets 

kultur typiska ar-

tighetsfraser. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska ar-

tighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang.  

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste artighetsfra-

serna typiska för 

språket i rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven klarar av 

korta sociala si-

tuationer.  

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och till-

talsfraserna samt 

artigt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

M6 uppmuntra 

eleven att tolka 

för hens ålder 

lämpliga och för 

I3 Eleven lär sig att 

tolka olika munt-

liga och skriftliga 

texter.  

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd talade 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och 
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hen själv intres-

santa muntliga 

och skriftliga tex-

ter 

och skrivna ord 

och uttryck. 

 

Eleven känner till 

teckensystemet 

eller ett mycket 

begränsat antal 

skrivtecken. 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information hen 

behöver ur en 

kort text. 

uttryck samt tyd-

ligt tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontext-

en. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.2  

Kunskapsnivå 

A1.3 

M7 erbjuda ele-

ven rikligt med 

möjligheter att 

öva sig i att tala 

och skriva kort-

fattat i för åldern 

lämpliga 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

språkets centrala 

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 kan under 

handledning be-

rätta om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

med hjälp av ett 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och 
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situationer och i 

detta samman-

hang fästa upp-

märksamhet vid 

uttal och vid 

strukturer som är 

relevanta för  

textens innehåll 

ordförråd och 

strukturer.  

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

 

Eleven uttalar 

några inövade 

uttryck begripligt 

och kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

begränsat ut-

trycksförråd. 

 

Eleven kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situat-

ionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

samt skriva några 

korta meningar 

om inövade äm-

nen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situat-

ionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

grundläggande 

satsstrukturer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

 

Samiska, A -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i samiska i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 
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tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

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

 

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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i samiska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i samiska då studierna avslutas. Då slut-

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

för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsor-

den 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 A-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedöm-

ningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av 

elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i samiska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen 

  

 

 

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 utveckla ele-

vens förmåga att 

I1 Eleven lär känna 

det samiska 

Förståelse för 

frågor som gäller 

Eleven kan 

nämna några 

Eleven kan 

nämna några 

Eleven kan 

nämna några 

Eleven kan re-

flektera över de 
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reflektera över 

värderingar och 

företeelser som 

anknyter till det 

samiska språkets 

ställning som ur-

folksspråk samt 

stärka elevens 

färdigheter och 

vilja att agera i 

miljöer där man 

talar samiska och 

värnar om den 

samiska kulturen 

språkets ställning 

som urfolksspråk 

samt värderingar 

och företeelser 

som anknyter till 

språket. 

 

Eleven lär känna 

de samiska kul-

turerna och de 

levnadssätt som 

anknyter till 

dem. 

 

Eleven lär sig att 

agera i miljöer 

där man talar sa-

miska och där 

man värnar om 

den samiska kul-

turen. 

det samiska språ-

kets ställning och 

varianter, känne-

dom om de sa-

miska kulturerna 

samt agerande i 

miljöer där man 

talar samiska och 

värnar om den 

samiska kulturen 

länder där sa-

miska talas som 

urfolksspråk.  

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på samiska kul-

turer och de lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

samiska språk 

och berätta var 

de talas som ur-

folksspråk. 

 

Eleven kan be-

skriva de samiska 

kulturerna och 

de levnadssätt 

som anknyter till 

dem samt det sa-

miska språkets 

ställning. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på sätt att agera 

på det samiska 

språket. 

samiska språk 

och berätta var 

de talas som ur-

folksspråk samt 

känner till att de 

talas på olika 

sätt. 

 

Eleven kan jäm-

föra de samiska 

kulturerna och 

de levnadssätt 

som anknyter till 

dem. 

 

Eleven kan be-

rätta om sätt att 

agera på det sa-

miska språket. 

samiska språken 

och deras ställ-

ning som urfolks-

språk. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över de sa-

miska kulturerna 

och de levnads-

sätt som ankny-

ter till dem. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att agera på 

det samiska språ-

ket. 

M2 uppmuntra 

eleven att hitta 

möjligheter att 

använda samiska 

i olika samman-

hang och miljöer 

samt att hitta så-

dana innehåll 

I1 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sa-

miska i olika 

sammanhang 

och miljöer. 

 

Förmåga att ut-

nyttja kunskap-

erna i samiska 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att använda det 

samiska språket i 

olika samman-

hang och miljöer. 

Eleven kan be-

rätta om möjlig-

heter att an-

vända det sa-

miska språket i 

olika samman-

hang och miljöer. 

 

Eleven kan jäm-

föra möjligheter 

att använda det 

samiska språket i 

olika samman-

hang och miljöer. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över möjlig-

heter att an-

vända det sa-

miska språket i 

olika samman-

hang och miljöer. 
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och företeelser i 

den samiska kul-

turen och det  

samiska levnads-

sättet som in-

tresserar hen 

själv               

Eleven lär sig att 

hitta innehåll och 

företeelser som 

intresserar hen i 

den samiska kul-

turen och det sa-

miska levnads-

sättet. 

Eleven kan 

nämna några in-

nehåll och före-

teelser som in-

tresserar hen i 

den samiska kul-

turen och det sa-

miska levnads-

sättet. 

Eleven kan be-

rätta om innehåll 

och företeelser 

som intresserar 

hen i den sa-

miska kulturen 

och det samiska 

levnadssättet. 

 

Eleven kan be-

skriva innehåll 

och företeelser 

som intresserar 

hen i den sa-

miska kulturen 

och det samiska 

levnadssättet. 

M3 handleda 

eleven att lägga 

märke till regel-

bundenheter i 

det samiska språ-

ket och sätt att i 

olika språk ut-

trycka samma sa-

ker samt att an-

vända sig av 

språkvetenskap-

liga begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

regelbunden-

heter i det sa-

miska språket 

och att göra jäm-

förelser mellan 

samiska och 

andra språk. 

  

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig förmåga Eleven kan göra 

iakttagelser om 

några regelbun-

denheter i det 

samiska språket. 

Eleven kan dra 

några slutsatser 

om regelbunden-

heter i det sa-

miska språket. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på hur samma 

sak uttrycks i sa-

miska och i något 

annat språk.   

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på språkveten-

skapliga begrepp 

i det samiska 

språket och an-

vända dem för 

Eleven kan dra 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

det samiska språ-

ket. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

samma sak ut-

trycks i det sa-

miska språket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan be-

rätta om centrala 

språkvetenskap-

liga begrepp i det 

samiska språket 

och använda 

Eleven kan dra 

slutsatser om re-

gelbundenheter i 

det samiska språ-

ket och tillämpa 

dem. 

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i det 

samiska språket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven känner till 

och kan använda 

språkvetenskap-

liga begrepp i det 

samiska språket 

och använda 
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att utveckla sina 

språkkunskaper. 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 

dem för att ut-

veckla sina 

språkkunskaper. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp mål, att ut-

nyttja 

mångsidiga sätt 

för att lära sig  

samiska och att 

reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att re-

flektera över sitt 

lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra.  

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och 

hittar de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

att utnyttja stu-

diestrategier, att 

reflektera över 

sitt lärande samt 

förmåga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig samiska. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

samiska. 

 

Eleven kan be-

skriva några sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig samiska. 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig samiska. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 
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M5 utveckla ele-

vens förmåga att 

på egen hand 

och kreativt till-

lämpa sina språk-

kunskaper samt 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande   

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

samt utveckla 

sina färdigheter 

självständigt 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som finns i hens 

omgivning. 

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i sa-

miska. 

Eleven kan be-

skriva möjlig-

heter att ut-

veckla sina kun-

skaper i samiska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

kunskaper i sa-

miska även efter 

avslutad skol-

gång. 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i samiska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

M6 uppmuntra 

eleven att öva sig 

i att delta i 

många olika slag 

av vardagliga 

kommunikations-

situationer samt 

ta initiativ i dem 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i var-

dagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutinmäs-

siga kommunika-

tionssituationer, 

men tar för det 

mesta ännu stöd 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situatio-

ner och stundtals 

hålla igång en 

konversation. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssi- 

tuationer. Eleven 

kan i allt högre 

grad ta initiativ i 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsik-

ter i vardagliga 
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av sin samtals-

partner. 

en kommunikat-

ionssituation. 

kommunikations-

situationer. 

M7 handleda 

eleven att vara 

aktiv i kommuni-

kationssituat-

ioner och att för-

djupa sin för-

måga att an-

vända olika kom-

munikationsfor-

mer, stående ut-

tryck, omskriv-

ningar, utfyllna-

der och andra 

kompensations-

strategier i sa-

miska 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

kommunikations-

situationer. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

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 långsam-

mare. 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation 

och använder 

mer sällan non-

verbala uttryck. 

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga och 

kan i någon mån 

utnyttja samtals-

partnerns uttryck 

i sin egen kom-

munikation. 

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation 

och använder vid 

behov standard-

uttryck för att be 

om precisering 

av nyckelord. 

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern 

upprepa eller 

förtydliga och 

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). 

Eleven kan i nå-

gon mån ta ini-

tiativ i olika ske-

den av en kom-

munikationssitu-

ation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta 

ut obekanta ord 

eller omformu-

lera sitt budskap. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

M8 handleda 

eleven att i kom-

munikationssitu-

ationer gällande 

I3 Eleven lär sig att 

använda mål-

språket på ett 

kulturellt 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanlig-

aste 

Eleven klarar av 

korta sociala si-

tuationer. 

 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna. 
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åsikter och ställ-

ningstaganden 

fästa uppmärk-

samhet vid kultu-

rellt lämpligt 

språkbruk 

lämpligt sätt i 

kommunikation. 

artighetsfraserna 

typiska för språ-

ket i rutinmäss-

iga sociala sam-

manhang. 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och till-

talsfraserna samt 

artigt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitatio-

ner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana. 

ändamål, till ex-

empel för att ut-

byta information 

eller uttrycka sin 

åsikt eller stånd-

punkt på ett 

lämpligt sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation 

ta hänsyn till 

några viktiga kul-

turellt betingade 

aspekter. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

M9 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att tolka olika 

slags texter för 

informationssök-

ning, även tyd-

liga faktatexter 

och uppmuntra 

hen att i tolkan-

det använda sig 

av slutlednings-

förmåga och 

I3 Eleven lär sig att 

tolka olika munt-

liga och skriftliga 

texter.  

 

Eleven lär sig 

olika strategier 

för att förstå tex-

ter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med 

ett tydligt anfö-

rande, känner 

ofta igen ämnet i 

en pågående dis-

kussion och för-

står det väsent-

liga i en allmän-

språklig text eller 

långsamt tal som 

Eleven förstår 

det väsentliga 

och vissa detaljer 

i tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 

eller i lättfattlig 

skriven text. 

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på 
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förståelse av tex-

ternas centrala 

innehåll 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontext-

en. 

innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan här-

leda betydelsen 

av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 

gemensam erfa-

renhet eller all-

män kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbe-

redelse det cen-

trala innehållet, 

nyckelord och 

viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå 

A2.2 

M10 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att producera tal 

och skrift som 

berör en tillta-

gande mängd te-

maområden och 

med beaktande 

av centrala struk-

turer och grund-

regler för uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

centralt ordför-

råd och centrala 

strukturer i sa-

miska. 

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

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 

uttryck begripligt 

och kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och grundläg-

gande satsstruk-

turer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och konkreta 

saker som är vik-

tiga för hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd 

och många cen-

trala strukturer.  

 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för sin ålder ty-

piska) saker som 

anknyter till var-

dagen med hjälp 

av vanliga ord, 

några idioma-

tiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

också lite svårare 

strukturer. 
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och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler 

också i andra än 

inövade uttryck. 

 

Samiska, B2 -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B2-lärokursen i samiska i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B2-lärokursen i samiska. 

 

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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B2-lärokursen i samiska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B2-lärokursen i samiska då studierna avslutas. Då 

slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B2-lärokursen i samiska som fastställts i 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 
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Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B2-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i läro-

kursen 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 B2-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kun-

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

mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B2-lärokursen i samiska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 7 som gäller mål för undervisningen (M7) och som anknyter till växande språkkunskap i B2-lärokursen i samiska har två kunskapsnivåer A1.1 och 

A1.2 kombinerats till en mellannivå A1.1/A1.2. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och 

språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

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 

förhållandet mel-

lan det samiska 

språket hen stu-

derar och andra 

samiska språk, 

finska samt de 

språk eleven tidi-

gare studerat, 

I1 Eleven lär känna 

det samiska språ-

kets relation till 

andra språk. 

 

Eleven lär känna 

de områden där 

samiska talas 

samt sameområ-

den, samiska kul-

turer och 

Förmåga att 

bilda sig en upp-

fattning om det 

samiska språket i 

relation till andra 

språk och om 

språkområdet 

samt känna till 

samiska kulturer 

och levnadssätt 

Eleven kan be-

rätta var samiska 

talas. 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på samiska kul-

turer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

Eleven kan be-

rätta var samiska 

talas och ge 

några exempel 

på det samiska 

språkets relation 

till det finska 

språket.  

 

Eleven kan be-

rätta om de 

Eleven kan be-

rätta var samiska 

talas samt om 

det samiska språ-

ket i relation till 

det finska språ-

ket. 

 

Eleven kan be-

skriva samiska 

kulturer och 

Eleven kan be-

rätta var samiska 

talas samt om 

det samiska språ-

ket i relation till 

det finska språ-

ket och de språk 

hen har tidigare 

studerat. 
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och att bekanta 

sig med områden 

där samiska ta-

las, sameområ-

det samt vissa 

centrala delar av 

den samiska kul-

turen och det sa-

miska levnads-

sättet 

levnadssätt som 

anknyter till 

dem. 

 

samiska kul-

turerna och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

levnadssätt som 

anknyter till 

dem. 

Eleven kan jäm-

föra samiska kul-

turer och lev-

nadssätt som an-

knyter till dem. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M2 uppmuntra 

eleven att se 

kunskaperna i sa-

miska som en del 

av det kontinuer-

liga lärandet och 

breddade språk-

resurser, hand-

leda eleven att 

hitta sätt att lära 

sig språk som 

bäst lämpar sig 

för hen själv och 

hens ålder samt 

uppmuntra hen 

att använda även 

begränsade 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda det 

samiska språket 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta sätt som är 

mest effektiva 

för hen själv. 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna och studie-

strategierna för 

kontinuerligt 

språklärande  

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att använda det 

samiska språket. 

 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig samiska. 

Eleven kan be-

rätta om möjlig-

heter att an-

vända kunskap-

erna i samiska 

även efter avslu-

tad skolgång. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

sätten att lära sig 

samiska. 

Eleven kan be-

rätta för vilka än-

damål hen kan 

använda sina 

kunskaper i sa-

miska även efter 

avslutad skol-

gång.   

 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv pas-

sande sätten att 

lära sig samiska. 

Eleven kan be-

rätta hur kun-

skaperna i sa-

miska kan utnytt-

jas även efter av-

slutad skolgång. 

  

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 

för hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig samiska. 
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språkfärdigheter 

utanför lektion-

erna 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2  

Kunskapsnivå 

A1.3  

Kunskapsnivå 

A2.1 

M3 erbjuda ele-

ven tillfällen att 

öva sig i muntlig 

och skriftlig kom-

munikation med 

hjälp av olika 

medier 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika 

muntliga och 

skriftliga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

Kommunikat-

ionsförmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar 

sporadiskt av, 

med stöd av sin 

samtalspartner, 

några ofta åter-

kommande och 

rutinmässiga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven klarar 

sporadiskt av 

ofta återkom-

mande rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituatio-

ner men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situatio-

ner och stundtals 

hålla igång en 

konversation. 

M4 stödja eleven 

i att använda sig 

av språkliga kom-

munikationsstra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikations-

strategier i kom-

munikationssitu-

ationer. 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del (till exempel 

gester, teck-

ningar, lexikon, 

internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller här-

leda enskilda 

ords betydelse 

utgående från 

kontexten, all-

män kunskap 

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 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver 

fortfarande ofta 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck, 

små gester (till 

exempel genom 

att nicka), ljud el-

ler liknande mini-

mal respons.  

Eleven deltar i 

allt högre grad i 

kommunikation. 

Eleven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller 

förtydliga. 
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eller sina andra 

språkkunskaper. 

Kan uttrycka om 

hen har förstått. 

tala långsam-

mare. 

 

Eleven måste 

ofta be samtals-

partnern att för-

tydliga eller upp-

repa. 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

M5 hjälpa eleven 

att öka sin kän-

nedom om ut-

tryck som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda för det 

samiska språket 

och språkområ-

dets kultur ty-

piska artighets-

fraser. 

Kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska ar-

tighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang.  

Eleven kan an-

vända några av 

de allra vanli-

gaste artighets-

fraserna typiska 

för språket i ru-

tinmässiga soci-

ala samman-

hang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i 

många rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven klarar av 

korta sociala si-

tuationer. 

 

Eleven kan an-

vända de vanli-

gaste artiga häls-

nings- och till-

talsfraserna samt 

artigt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.3 

Kunskapsnivå 

A2.1 

M6 uppmuntra 

eleven att tolka 

för hens ålder 

lämpliga och för 

hen själv intres-

santa muntliga 

I3 Eleven lär sig att 

förstå olika 

muntliga och 

skriftliga texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd talade 

och skrivna ord 

och uttryck. 

 

Eleven förstår 

skriven text be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler inövade, 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten skri-

ven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 
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och skriftliga tex-

ter 

Eleven känner till 

teckensystemet 

eller ett mycket 

begränsat antal 

skrivtecken. 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information hen 

behöver ur en 

kort text. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontext-

en. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1 

Kunskapsnivå 

A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå 

A1.2 

 

Kunskapsnivå 

A1.3 

M7 erbjuda ele-

ven rikligt med 

möjligheter att 

öva sig i att tala 

och skriva kort-

fattat i för åldern 

lämpliga situatio-

ner och i detta 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

språkets centrala 

ordförråd och 

strukturer.  

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 kan under 

handledning be-

rätta om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

med hjälp av ett 

begränsat ut-

trycksförråd. 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om några be-

kanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, in-

övade uttryck, 

det mest cen-

trala ordförrådet 

och 
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sammanhang 

fästa uppmärk-

samhet vid uttal 

och vid struk-

turer som är re-

levanta för text-

ens innehåll 

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

Eleven uttalar 

några inövade 

uttryck begripligt 

och kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

 

Eleven kan skriva 

några enskilda 

ord och uttryck. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situa-

tionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

korta meningar 

om inövade äm-

nen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begrip-

ligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket be-

gränsat ordför-

råd, några situa-

tionsbundna ut-

tryck och en del 

av den elemen-

tära grammati-

ken. 

grundläggande 

satsstrukturer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck 

begripligt. 

 

Latin, B2 -lärokurs 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B2-lärokursen i latin i årskurs 7–9  

 

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

som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att 

tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den 

summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B2-lärokursen i latin. 
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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 elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, 

ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B2-lärokursen i latin avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits 

i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B2-lärokursen i latin då studierna avslutas. Då slutvits-

ordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B2-lärokursen i latin som fastställts i grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är 

en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B2-lärokursen i latin. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 B2-lärokursen i latin och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i B2-lärokursen i latin och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

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 

eleven att struk-

turera sin upp-

fattning om sam-

bandet mellan 

I1 Eleven lär sig att 

strukturera sin 

uppfattning om 

relationen 

Kännedom om 

latinets ställning 

och betydelse 

Eleven kan ge 

några exempel 

på latinets ställ-

ning och 

Eleven kan ge ex-

empel på relat-

ionen mellan de 

språk hen kan. 

 

Eleven kan be-

rätta om relat-

ionen mellan de 

språk hen kan. 

 

Eleven kan jäm-

föra relationen 

mellan de olika 

språk hen kan. 
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de språk hen kan 

samt förstå lati-

nets betydelse 

som europeiskt 

språk och som 

grund för de ro-

manska språken 

mellan de språk 

hen kan och la-

tin. 

 

Eleven lär sig att 

förstå latinets 

ställning och be-

tydelse som 

europeiskt språk 

och som grund 

för de romanska 

språken. 

betydelse som 

europeiskt språk. 

Eleven kan ge ex-

empel på latinets 

ställning och be-

tydelse som 

europeiskt språk 

och som grund 

för de romanska 

språken. 

Eleven kan be-

rätta om latinets 

ställning och be-

tydelse som 

europeiskt språk 

och som grund 

för de romanska 

språken. 

Eleven kan re-

flektera över lati-

nets ställning och 

betydelse som 

europeiskt språk 

och som grund 

för de romanska 

språken. 

M2 hjälpa eleven 

att identifiera 

och förstå före-

teelser i det la-

tinska språket 

och antikens kul-

tur och hur de 

påverkat genom 

medeltiden till 

nutiden 

I1 Eleven lär sig att 

bilda sig en upp-

fattning om före-

teelser i det la-

tinska språket 

och antikens kul-

tur och hur de 

påverkat genom 

medeltiden till 

nutiden. 

Kännedom om 

det latinska språ-

ket och den an-

tika kulturens be-

tydelse 

Eleven kan ge 

några exempel 

på företeelser i 

antikens kultur. 

Eleven kan be-

rätta om några 

företeelser som 

anknyter till det 

latinska språket 

och antikens kul-

tur och deras på-

verkan. 

Eleven kan be-

rätta om förete-

elser som ankny-

ter till det la-

tinska språket 

och antikens kul-

tur och deras på-

verkan.  

Eleven kan re-

flektera över fö-

reteelser som 

anknyter till det 

latinska språket 

och antikens kul-

tur och bedöma 

deras påverkan. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M3 uppmuntra 

eleven att ställa 

upp egna mål för 

sina språkstu-

dier, att utnyttja 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att re-

flektera över sin 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

utnyttja studie-

strategier och re-

flektera över sitt 

Eleven kan an-

vända några för 

hen själv pas-

sande sätt att 

lära sig språk. 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste och för hen 

själv passande 

Eleven kan an-

vända de mest 

centrala och för 

hen själv 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga och 

för hen själv 
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olika sätt att lära 

sig språk och att 

reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra samt 

handleda eleven 

att delta på ett 

uppbyggande 

sätt i kommuni-

kation där det 

viktigaste är att 

man når fram 

med sitt budskap 

lärprocess själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande.  

 

Eleven lär sig 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

lärande samt för-

måga att bilda 

sig en uppfatt-

ning om olika 

sätt att delta i 

kommunikation 

 

 

Eleven kan ge 

några exempel 

på olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

sätten att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan be-

skriva några sätt 

att delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

passande sätten 

att lära sig latin. 

 

Eleven kan jäm-

föra olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i kommu-

nikation. 

passande sätt att 

lära sig latin. 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

M4 utveckla ele-

vens förmåga att 

på egen hand 

och kreativt till-

lämpa sina språk-

kunskaper samt 

utveckla sina fär-

digheter för kon-

tinuerligt språk-

lärande     

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

och att självstän-

digt utveckla 

dem även efter 

avslutad skol-

gång. 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja de 

Förmåga att ut-

veckla färdighet-

erna för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan ge 

några exempel 

på möjligheter 

att utveckla sina 

kunskaper i latin. 

Eleven kan be-

skriva olika möj-

ligheter att ut-

veckla sina kun-

skaper i latin 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Eleven kan jäm-

föra olika möjlig-

heter att tillämpa 

och utveckla sina 

kunskaper i latin 

även efter avslu-

tad skolgång. 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över olika 

möjligheter att 

tillämpa och ut-

veckla sina kun-

skaper i latin 

även efter avslu-

tad skolgång. 
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språkliga intryck 

som finns i hens 

omgivning.  

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

 

M5 handleda 

eleven att be-

kanta sig med 

huvuddragen i la-

tinets form- och 

satslära, basord-

förråd, principer 

för uttal samt 

hjälpa hen att 

strukturera det 

språkstoff som 

studeras 

l3 Eleven lär sig om 

det latinska språ-

ket, centralt ord-

förråd och uttal. 

Kännedom om 

språket 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd av lati-

nets ordförråd 

samt form- och 

satslära 

Eleven behärskar 

i någon mån lati-

nets form- och 

satslära, ordför-

råd och några 

grundregler för 

uttal.  

Eleven behärskar 

det centrala i la-

tinets form- och 

satslära. 

 

Eleven behärskar 

relativt bra det 

centrala latinska 

ordförrådet och 

grundreglerna 

för uttal. 

Eleven behärskar 

det centrala i la-

tinets form- och 

satslära. 

 

Eleven behärskar 

bra det centrala 

latinska ordförrå-

det och grund-

reglerna för ut-

tal. 

M6 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att mångsidigt 

öva kortfattad 

muntlig och 

skriftlig kommu-

nikation i 

l3 Eleven lär sig 

muntlig och 

skriftlig kommu-

nikation. 

Förmåga att an-

vända språket i 

olika situationer 

Eleven behärskar 

i någon mån be-

kanta ord och 

fasta uttryck. 

Eleven kan agera 

i några situat-

ioner där språket 

används genom 

att använda be-

kanta ord och 

fasta uttryck. 

Eleven kan agera 

i situationer som 

anknyter till be-

kanta ämnen och 

förutsätter an-

vändning av 

Eleven kan agera 

i många olika si-

tuationer som 

anknyter till be-

kanta eller all-

männa ämnen 

genom att 
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sammanhang 

som är typiska 

för latinet  

bekanta ord och 

fasta uttryck. 

använda bekanta 

ord och fasta ut-

tryck. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka och producera texter 

 

M7 uppmuntra 

eleven att med 

hjälp av kontext-

en förstå inne-

börden i tal eller 

text som är för-

utsägbara 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga 

och skriftliga tex-

ter med hjälp av 

kontexten. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad 

mängd enskilda 

muntliga och 

skriftliga ord och 

uttryck. 

Eleven förstår 

skrivna texter be-

stående av några 

ord och långsamt 

tal som innehål-

ler bekanta ord 

och uttryck. 

 

Eleven kan ur-

skilja enskilda 

fakta i en text. 

Eleven förstår 

skrivna texter 

och långsamt tal 

som innehåller 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan 

plocka ut enkel 

information som 

hen behöver ur 

en kort text. 

Eleven förstår 

med hjälp av 

kontexten mer 

omfattande 

skrivna texter 

och långsamt tal 

som i huvudsak 

innehåller be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text 

som innehåller 

ett bekant ord-

förråd. 

M8 erbjuda ele-

ven möjligheter 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan ut-

trycka sig 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

Eleven kan med 

ett begränsat 

Eleven kan med 

ett begränsat 
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att öva sig i att 

tala och skriva 

kortfattat och i 

detta samman-

hang fästa upp-

märksamhet vid 

uttal och vid 

strukturer som är 

relevanta för  

textens innehåll 

muntligt och 

skriftligt. 

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

muntligt och 

skriftligt med 

några ord. 

begränsat i tal 

med hjälp av be-

kanta och inö-

vade ord och in-

lärda standardut-

tryck samt skriva 

några meningar. 

 

Eleven uttalar i 

huvudsak begrip-

ligt. 

ordförråd munt-

ligt berätta eller 

mycket kort 

skriva om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

som behandlar 

inövade ämnen. 

 

Eleven uttalar 

begripligt. 

ordförråd be-

rätta eller skriva 

om vardagliga 

och för hen vik-

tiga saker och 

skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven kan uttala 

väl. 

 

Matematik 
 

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

 

Med mångsidig bedömning och uppmuntrande respons stöder man utvecklingen av det matematiska tänkandet och självförtroendet samtidigt som studiemo-

tivationen stärks. Responsen stöder elevens positiva självbild i matematiklärandet. Eleverna ska regelbundet informeras om sina framsteg och prestationer i 

relation till de uppställda målen i matematik. Bedömningen vägleder varje elev att utveckla sina kunskaper och sin förståelse i matematik. Dessutom utvecklas 

färdigheterna att arbeta långsiktigt.  Responsen ska hjälpa eleverna att iaktta vilka kunskaper och färdigheter som borde utvecklas och hur.  

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

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

Eleverna ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Föremål för bedömning är elevens matematiska kunskaper och färdigheter och hur de tillämpas. 

I bedömningen fästs även vikt vid prestationssättet, hur eleverna motiverar sina lösningar, hur lösningarna är strukturerade och hur korrekta de är. I bedöm-

ningen beaktas därtill elevernas förmåga att använda hjälpmedel, inklusive digitala verktyg.  
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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 eleverna lär sig förstå betydelsen av varje gruppmedlems arbete och 

utveckling. Eleverna handleds att själva utvärdera arbetet och resultatet. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i matematik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i matematik då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i matematik som fast-

ställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala 

läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för matematik. Eleven har uppnått målen i lärokur-

sen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhets-

bedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i matematik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav 

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

Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i matematik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

Men handledning av arbetet avses i matematiken exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder konkretiserings-

material eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 stärka 

elevens 

motivation, 

positiva självbild 

I1–I6 Eleven lär sig att 

identifiera de sa-

ker och studie-

metoder som 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven 
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och 

självförtroende 

som elev i 

matematik 

motiverar hen. 

Eleven strävar ef-

ter att förstärka 

sin positiva själv-

bild och sitt själv-

förtroende som 

elev i matematik.  

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

M2 uppmuntra 

eleven att ta 

ansvar för sitt 

matematiklärand

e både i 

självständigt 

arbete och i 

arbete 

tillsammans med 

andra 

I1–I6 Eleven påbörjar 

arbetet, håller i 

gång det och be-

dömer när arbe-

tet blivit slutfört. 

Eleven deltar på 

eget initiativ i 

gruppens arbete. 

Förmåga att ta 

ansvar för läran-

det 

Eleven förmår 

påbörja arbetet 

under handled-

ning och hålla i 

gång det under 

handledning. 

Eleven arbetar 

delvis självstän-

digt och slutför 

arbetet under 

handledning.  

Eleven deltar i 

varierande grad i 

gruppens arbete. 

Eleven tar ansvar 

för sitt lärande 

och deltar kon-

struktivt i grup-

pens arbete. 

Eleven tar ansvar 

för gruppens ar-

bete och strävar 

efter att för-

bättra hela grup-

pens kunskaper. 

Arbetsfärdigheter 

 

M3 handleda 

eleven att 

upptäcka och 

förstå samband 

mellan det som 

hen lär sig 

I1–I6 Eleven observe-

rar och förstår 

samband mellan 

det som hen lär 

sig. Eleven kan 

beskriva, förklara 

och tillämpa det 

som hen förstår. 

Sambanden mel-

lan det man lärt 

sig  

Eleven observe-

rar under hand-

ledning samband 

mellan olika sa-

ker hen lärt sig 

under handled-

ning. 

Eleven observe-

rar och beskriver 

samband mellan 

det som hen lär 

sig.  

Eleven finner 

samt förklarar 

och motiverar 

samband mellan 

det som hen lärt 

sig. 

Eleven kombine-

rar de saker hen 

lärt sig och be-

skriver vad sam-

banden mellan 

dem beror på.  

M4 uppmuntra 

eleven att få 

I1–I6 Eleven uttrycker 

sitt matematiska 

Matematisk ut-

trycksförmåga  

Eleven uttrycker 

under 

Eleven uttrycker 

sitt matematiska 

Eleven uttrycker 

sitt matematiska 

Eleven uttrycker 

och motiverar 
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rutin i att 

uttrycka sig 

matematiskt på 

ett exakt sätt 

både muntligt 

och i skrift 

tänkande på ett 

exakt sätt genom 

att använda olika 

uttrycksmedel. 

handledning sitt 

matematiska 

tänkande på nå-

got sätt. 

tänkande an-

tingen muntligt 

eller skriftligt. 

tänkande både 

muntligt och 

skriftligt. 

sitt matematiska 

tänkande. 

M5 stödja eleven 

då hen löser 

uppgifter som 

kräver logiskt 

och kreativt 

tänkande och 

utvecklar de 

färdigheter som 

behövs för detta 

I1–I6 Eleven strukture-

rar problem, 

identifierar ma-

tematisk inform-

ation i proble-

men och löser 

dem genom att 

använda mate-

matiska meto-

der. 

Problemlösnings-

förmåga 

Eleven strukture-

rar problem un-

der handledning 

och löser delar 

av problem. 

Eleven kan ta 

fram den mate-

matiska inform-

ationen ur ett gi-

vet problem och 

löser problem 

under handled-

ning.  

Eleven strukture-

rar och löser pro-

blem som kräver 

logiskt och krea-

tivt tänkande.  

Eleven undersö-

ker om det finns 

andra lösningsal-

ternativ. 

M6 handleda 

eleven att 

utvärdera och 

utveckla sina 

matematiska 

lösningar och att 

kritiskt granska 

resultatets 

rimlighet 

I1–I6 Eleven utvärde-

rar och utvecklar 

sin matematiska 

lösning och 

granskar kritiskt 

resultatets rim-

lighet. 

Förmåga att ut-

värdera och ut-

veckla matema-

tiska lösningar 

Eleven beskriver 

under handled-

ning en lösning 

som hen produ-

cerat och reflek-

terar under 

handledning över 

resultatets rim-

lighet. 

Eleven beskriver 

en lösning som 

hen utarbetat, 

reflekterar över 

resultatets rim-

lighet och utvär-

derar sin lösning 

under handled-

ning. 

Eleven granskar 

kritiskt sin mate-

matiska lösning 

och resultatets 

rimlighet. 

Eleven utvärde-

rar och utvecklar 

vid behov sin lös-

ning. 

M7 uppmuntra 

eleven att 

tillämpa 

matematik också 

I1–I6 Eleven identifie-

rar matematik i 

olika omgiv-

ningar och i 

Tillämpning av 

matematik 

Eleven inser 

matematikens 

användningsmöj-

ligheter i sin 

Eleven tillämpar 

matematik ge-

nom att uttrycka 

problem på 

Eleven tillämpar 

matematik i olika 

miljöer genom 

att uttrycka 

Eleven ger exem-

pel på hur mate-

matiken tilläm-

pas i samhället. 
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i övriga 

läroämnen och 

det omgivande 

samhället 

andra läroäm-

nen, uttrycker 

problem med 

matematikens 

språk. 

närhet och kän-

ner till nödvän-

digheten att ut-

trycka problem 

matematiskt. 

matematikens 

språk med hjälp 

av givna exem-

pel.  

problem i den 

verkliga världen 

på matematikens 

språk.  

Eleven utnyttjar 

sina matema-

tiska färdigheter 

i olika situat-

ioner. 

M8 handleda 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att 

hantera och 

analysera 

information samt 

vägleda eleven 

att granska 

information 

kritiskt 

I1, I4, I6 Eleven hämtar 

och analyserar 

information och 

reflekterar över 

dess sanningsen-

lighet och bety-

delse. 

Analys och kritisk 

granskning av in-

formation 

Eleven kan under 

handledning jäm-

föra information 

på matematisk 

grund. 

Eleven behandlar 

och presenterar 

information en-

ligt ett givet ex-

empel.  

Eleven hämtar, 

behandlar och 

presenterar in-

formation samt 

reflekterar över 

dess tillförlitlig-

het. 

Eleven tillämpar 

sina färdigheter i 

att hantera och 

analysera in-

formation, tolkar 

information och 

bedömer inform-

ationens tillförlit-

lighet. 

M9 handleda 

eleven att 

använda digitala 

verktyg i 

studierna i 

matematik och 

för att lösa 

matematiska 

problem 

I1–I6 Eleven tillämpar 

ändamålsenliga 

digitala verktyg i 

studierna i mate-

matik och då hen 

löser problem. 

Användning av 

digitala verktyg 

Eleven bekantar 

sig med en pro-

gramvara som 

stöder lärandet i 

matematik och 

använder den 

under handled-

ning. 

Eleven använder 

lämplig program-

vara för att pro-

ducera egna ar-

beten och för 

studier i mate-

matik. 

Eleven använder 

digitala verktyg 

för att granska 

och lösa mate-

matiska problem. 

Eleven tillämpar 

och förenar digi-

tala verktyg i un-

dersökande ar-

bete. 

Begreppsliga och ämnesspecifika mål 
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M10 handleda 

eleven att stärka 

sin slutlednings- 

och 

huvudräknings-

förmåga samt 

uppmuntra 

eleven att 

använda sin 

räknefärdighet i 

olika 

sammanhang 

I1, I2 Eleven drar slut-

satser och gör 

beräkningar som 

stöd för vardag-

liga aktiviteter. 

Hen blir modi-

gare på att an-

vända sin huvud-

räkningsförmåga. 

Slutledningsför-

måga och räkne-

färdighet 

Eleven gör korta 

beräkningar med 

hjälp av huvud-

räkning och fin-

ner matematiska 

regelbunden-

heter under 

handledning. 

Eleven gör beräk-

ningar med hjälp 

av huvudräkning 

och finner mate-

matiska regel-

bundenheter.  

Eleven använder 

aktivt sin slutled-

nings- och hu-

vudräkningsför-

måga. 

Eleven utför be-

räkningar i flera 

steg med hjälp 

av huvudräkning 

och tillämpar sin 

slutledningsför-

måga i olika situ-

ationer. 

M11 handleda 

eleven att 

utveckla 

förmågan att 

utföra 

grundläggande 

räkneoperatio-

ner med 

rationella tal 

I2 Eleven utför 

grundläggande 

räkneoperat-

ioner med rat-

ionella tal. 

Grundläggande 

räkneoperatio-

ner med ratio-

nella tal 

Eleven beräknar 

additioner och 

subtraktioner av 

positiva bråk 

som har samma 

nämnare.  

 

Eleven multipli-

cerar ett bråk 

med ett heltal. 

Eleven beräknar 

additioner och 

subtraktioner av 

positiva bråk.  

Eleven multipli-

cerar och divide-

rar ett bråk med 

ett heltal. 

Eleven kan obe-

hindrat utföra 

grundläggande 

räkneoperat-

ioner med ratio-

nella tal. 

Eleven använder 

grundläggande 

räkneoperatio-

ner med ratio-

nella tal i pro-

blemlösning.   

M12 stödja 

eleven att 

utvidga  

förståelsen av 

talbegreppet till 

reella tal 

I2 Eleven förstår al-

gebraiska egen-

skaper samt ord-

nings- och nog-

grannhetsegen-

skaper hos reella 

tal samt 

Förståelse av tal-

begreppet 

Eleven placerar 

ut ett givet dec-

imaltal på tallin-

jen. Eleven kän-

ner igen situatio-

ner där avrund-

ning behövs. 

Eleven beskriver 

hurudana tal 

som finns i olika 

talmängder och 

placerar dem på 

tallinjen. Eleven 

avrundar ett tal 

Eleven känner till 

skillnaden mellan 

rationella och ir-

rationella tal. 

Eleven avrundar 

ett tal med 

Eleven förstår 

skillnaden mellan 

exakt värde och 

närmevärde 

samt bestämmer 

talens inbördes 

storleksordning. 
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bekantar sig med 

talet pi och 

kvadratroten.  

till en given nog-

grannhet. 

korrekt nog-

grannhet. 

M13 stödja 

eleven att 

utveckla sin 

förståelse av 

procenträkning 

I2, I6 Eleven förstår 

begreppen pro-

cent och procen-

tenhet och be-

rättar om hur de 

används i olika 

situationer. Ele-

ven beräknar 

procentuell an-

del, den mängd 

som ett procent-

tal anger samt 

förändrings- och 

jämförelsepro-

cent. 

Begreppet pro-

cent och pro-

centräkning 

Eleven förklarar, 

slutleder eller 

beräknar procen-

tuell andel och 

den mängd som 

ett procenttal 

anger. 

Eleven beräknar 

procentuell an-

del, mängden av 

den helhet som 

ett procenttal 

anger samt be-

räknar föränd-

ringens storlek 

och förändringen 

i procent.  

Eleven kan an-

vända procent-

räkningens olika 

metoder. Eleven 

förstår skillnaden 

mellan procent 

och procenten-

het. 

Eleven gör rela-

tiva jämförelser 

och använder 

procenträkning i 

olika situationer. 

M14 handleda 

eleven att förstå 

begreppet 

obekant och 

utveckla 

förmågan att 

lösa ekvationer 

I3, I4 Eleven förstår 

begreppen obe-

kant och uttryck 

samt löser 

förstagrads-

ekvationer och 

ofullständiga an-

dragradsekvat-

ioner genom 

slutledning och 

symboliskt. 

Begreppet obe-

kant och färdig-

heter att lösa ek-

vationer 

Eleven förenar 

likformiga ter-

mer.  

 

Eleven löser 

förstagrads-

ekvationer under 

handledning och 

resonerar sig 

fram till någon av 

lösningarna till 

Eleven förenklar 

uttryck.  

 

Eleven förstår att 

en likhet bevaras 

och löser en 

förstagrads-

ekvation symbo-

liskt och en and-

ragradsekvation 

antingen genom 

Eleven förstår 

begreppet likhet 

och löser en 

ofullständig and-

ragradsekvation 

symboliskt. 

Eleven använder 

obehindrat en 

obekant som   

variabel och kan 

utnyttja sina ek-

vationslösnings-

färdigheter i pro-

blemlösning. 
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en ofullständig 

andragradsekvat-

ion.  

slutledning eller 

symboliskt. 

M15 handleda 

eleven att förstå 

variabelbegrep-

pet och 

introducera 

funktionsbegrep-

pet, samt att öva 

sig att tolka och 

producera 

funktionsgrafer 

I3, I4 Eleven utvidgar 

sin förståelse av 

variabler till att 

omfatta ekvatio-

ner med två     

variabler och ri-

tar grafer till 

funktioner av 

första och andra 

graden.  

Eleven drar slut-

satser om sam-

bandet mellan 

en funktion och 

dess graf. 

Begreppen varia-

bel och funktion 

samt förmåga att 

tolka och produ-

cera grafer 

Eleven beräknar 

värdet av ett ut-

tryck och avläser 

koordinater för 

skärningspunk-

ter.  

 

Eleven känner 

utgående från 

linjens ekvation 

igen en stigande 

och en fallande 

linje.   

 

Eleven ritar un-

der handledning 

grafen till en 

funktion av 

första graden i 

ett koordinatsy-

stem.  

Eleven sätter in 

talvärden för en 

variabel och pla-

cerar ut de punk-

ter som erhållits i 

koordinatsyste-

met.  

 

Eleven ritar gra-

fen av en funk-

tion av första 

graden och löser 

under handled-

ning ett ekva-    

tionspar grafiskt 

eller algebraiskt. 

Eleven förstår 

begreppen varia-

bel och funktion 

och kan rita gra-

fen till funkt-

ioner.  

 

Eleven kan tolka 

grafer på ett 

mångsidigt sätt.  

 

Eleven löser ett 

givet ekvations-

par grafiskt och 

algebraiskt. 

Eleven använder 

ekvationspar i 

problemlösning 

och förstår den 

geometriska be-

tydelsen av ek-

vationslösningen.  

 

Eleven kan tolka 

grafer på ett 

mångsidigt sätt. 

M16 stödja 

eleven att förstå 

geometriska 

begrepp och 

I5 Eleven känner till 

begreppen 

punkt, linje, vin-

kel, sträcka och 

stråle och 

Förmåga att upp-

fatta geomet-

riska begrepp 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner vinklar och 

månghörningar 

och utför under 

Eleven ritar sym-

metriska figurer 

som speglas med 

avseende på en 

punkt.  

Eleven använder 

och kan motivera 

egenskaper hos 

geometriska 

grundbegrepp 

Eleven använder 

likformighet och 

analogi i pro-

blemlösning. 
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samband mellan 

dem 

egenskaper i an-

knytning till 

dessa.  

 

Eleven benäm-

ner månghör-

ningar, känner 

till deras egen-

skaper och be-

räknar deras om-

krets.  

 

Eleven förstår 

egenskaper i   

anknytning till 

symmetri och lik-

formighet samt 

proportionalitet. 

och samband 

mellan dem 

handledning be-

räkningar i an-

knytning till dem.  

 

Eleven ritar sym-

metriska figurer 

som speglas med 

avseende på en 

linje. 

 

Eleven tar fram 

motsvarande de-

lar i likformiga fi-

gurer och använ-

der analogi samt 

kan bestämma 

en skala. 

och likformighet.  

 

Eleven använder 

analogi och för-

står begreppet 

skala.  

M17 handleda 

eleven att förstå 

och utnyttja 

egenskaper hos 

rätvinkliga 

triangeln och 

cirkeln 

I5 Eleven förstår 

egenskaperna 

hos den rätvink-

liga triangeln 

samt använder 

Pythagoras sats 

och trigonomet-

riska funktioner. 

Eleven känner till 

begrepp och 

egenskaper i 

Förmåga att upp-

fatta rätvinkliga 

triangelns och 

cirkelns egen-

skaper 

Eleven beräknar 

hypotenusans 

längd genom att 

använda Pyt-

hagoras sats. 

 

Eleven kan un-

dersöka rätvink-

ligheten hos en 

triangel.  

Eleven löser ut 

en sida i en rät-

vinklig triangel 

med Pythagoras 

sats.  

 

Eleven finner 

den närliggande 

och den mot-

satta kateten 

samt 

Eleven kan be-

räkna vinklarnas 

storlek och sidor-

nas längder i en 

given rätvinklig 

triangel.  

 

Eleven förstår 

begreppen båg-

vinkel och me-

delpunktsvinkel 

Eleven använder 

Pythagoras sats 

och den om-

vända satsen till 

Pythagoras sats 

samt trigonome-

tri i problemlös-

ning. 
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anknytning till 

cirkeln samt kan 

beräkna omkret-

sen av en cirkel. 

 

Eleven känner 

igen begrepp i 

anknytning till 

cirkeln och be-

räknar omkret-

sen av en cirkel 

under handled-

ning.  

hypotenusan till 

en vinkel och vet 

hur dessa an-

knyts till trigono-

metriska funktio-

ner.  

 

Eleven beräknar 

omkretsen av en 

cirkel.  

samt beräknar 

längden på den 

båge som svarar 

mot medel-

punktsvinkeln.  

M18 uppmuntra 

eleven att 

utveckla sin 

färdighet att 

beräkna areor 

och volymer 

I5 Eleven känner till 

benämningar och 

egenskaper i an-

knytning till 

rymdkroppar. 

Hen kan beräkna 

areor av planfi-

gurer, volymer 

av kroppar samt 

mantelytans 

area. Eleven till-

lämpar sina kun-

skaper i praktiska 

situationer samt 

utför byten mel-

lan areaenheter, 

volymenheter 

och rymdmått. 

Förmåga att be-

räkna areor och 

volymer 

 

Eleven utför de 

mest allmänna 

enhetsbytena för 

areor och voly-

mer.  

 

Eleven kan be-

räkna arean av 

en rektangel och 

volymen av ett 

rätblock. 

Eleven utför en-

hetsbyten för 

areor och voly-

mer.  

 

Eleven beräknar 

areorna av de 

vanligaste planfi-

gurerna och voly-

merna av de van-

ligaste krop-

parna.  

Eleven utför en-

hetsbyten för 

areor och voly-

mer.  

 

Eleven beräknar 

arean av enstaka 

planfigurer, voly-

men av en kropp 

samt arean av en 

mantelyta.  

 

Eleven beräknar 

arean av en sek-

tor som svarar 

mot en medel-

punktsvinkel. 

Eleven beräknar 

arean av en plan-

figur bestående 

av flera delar,  

volymen av en 

kropp och arean 

av en mantelyta 

samt utnyttjar 

sina kunskaper i 

problemlösning.  
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M19 handleda 

eleven att 

bestämma 

statistiska 

nyckeltal och 

beräkna 

sannolikheter 

I6 Eleven behärskar 

insamling, klassi-

ficering, analys 

och rapportering 

av material. Ele-

ven avläser och 

tolkar diagram 

samt gör progno-

ser som baseras 

på dem. Eleven 

beräknar medel-

värde, bestäm-

mer typvärde 

och median samt 

drar slutsatser 

utifrån dessa. 

Eleven beräknar 

klassisk och stat-

istisk sannolikhet 

samt förstår in-

formationen i sitt 

resultat. 

Statistiska nyck-

eltal och beräk-

ning av sannolik-

het 

Eleven avläser in-

formation ur ett 

stapel-, linje- och 

cirkeldiagram 

samt ur en ta-

bell.  

 

Eleven beräknar 

medelvärde och 

bestämmer un-

der handledning 

typvärde och 

median.  

 

Eleven drar un-

der handledning 

slutsatser om 

klassiska sanno-

likheter. 

Eleven kan pre-

sentera inform-

ation med hjälp 

av ett lämpligt 

diagram eller en 

lämplig tabell.  

 

Eleven beräknar 

de vanligaste lä-

gesmåtten, be-

stämmer variat-

ionsbredden och 

kan under hand-

ledning redogöra 

för resultaten i 

en undersökning 

och för slutsat-

serna.  

 

Eleven beräknar 

klassiska sanno-

likheter. 

Eleven behärskar 

de centrala sta-

tistiska nyckelta-

len.  

Eleven kan ge-

nomföra en 

mindre under-

sökning, där stat-

istiska beräk-

ningar används.  

 

Eleven bestäm-

mer klassiska och 

statistiska sanno-

likheter. 

Eleven observe-

rar och jämför 

undersökningar 

genom att an-

vända statistiska 

nyckeltal.  

 

Eleven använder 

sannolikhetskal-

kyl i problemlös-

ning. 

M20 handleda 

eleven att 

utveckla sitt 

algoritmiska 

tänkande och 

sina färdigheter 

att tillämpa 

I1 Eleven förstår 

principerna för 

algoritmiskt tän-

kande. Eleven 

kan läsa, kom-

mentera, tolka, 

testa, planera 

Algoritmiskt tän-

kande och pro-

grammeringsfär-

digheter 

Eleven känner 

igen stegen i en 

enkel algoritm 

och testar under 

handledning fär-

diga program. 

Eleven använder 

villkor och upp-

repning i pro-

grammering 

samt testar och 

tolkar program. 

Eleven tillämpar 

principerna för 

algoritmiskt tän-

kande och pro-

grammerar enkla 

program. 

Eleven använder 

programmering 

då hen löser pro-

blem. Eleven mo-

difierar och ut-

vecklar program. 
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matematik och 

programmering 

för att lösa 

problem 

och program-

mera små pro-

gram med vilka 

man löser mate-

matiska problem. 

 

Biologi 
 

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

Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna dvs. formativ bedömning i biologi stöder elevernas motivation, utvecklar forskningsfärdigheterna och hjäl-

per dem att hitta sina styrkor. Eleverna ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen i biologi. Med hjälp av respons upp-

muntras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina biologikunskaper i praktiken. I bedömningen i biologi ska eleverna ges 

möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Den summativa bedömningen ska fokusera på såväl elevens teoretiska kunskaper som biologiska 

färdigheter i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Läraren iakttar elevens 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 elevernas arbetsfärdigheter. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i biologi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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 grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för biologi. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 biologi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven 

uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska 

ingå i slutbedömningen i biologi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 
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I biologi utvecklas i allmänhet elevens kunskaper inom de olika målområdena fram till slutskedet av lärokursen. Med handledning av arbetet avses i biologi 

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  

 

 

 

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 

Biologisk kunskap och förståelse 

 

M1 handleda 

eleven att förstå 

grundstrukturen 

i ekosystemet 

och hur det fun-

gerar samt att 

jämföra olika 

ekosystem och 

identifiera arter 

I1-I4, I6 Eleven fördjupar 

sina färdigheter 

om ekosyste-

mens grund-

struktur och 

funktion.  

 

Eleven lär sig att 

jämföra olika 

ekosystem. Ele-

ven lär sig att 

identifiera arter.  

Kännedom om 

ekosystemets 

struktur och 

funktion 

Eleven kan klassi-

ficera skogseko-

systemets delar i 

levande och icke-

levande.  

 

Eleven bygger 

upp en enkel nä-

ringskedja med 

exempelarter. 

 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner några arter.  

Eleven kan klassi-

ficera och be-

nämna skogseko-

systemets delar 

och berätta om 

deras funktion. 

 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner olika ekosy-

stem. 

 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner arter.  

Eleven kan be-

skriva och be-

rätta om skogs-

ekosystemets 

grundstruktur 

och hur det fun-

gerar. 

Eleven identifie-

rar, benämner 

och jämför olika 

ekosystem.  

Eleven identifie-

rar och benäm-

ner arter från 

olika ekosystem.  

Eleven kan för-

klara och moti-

vera skogseko-

systemets grund-

struktur och hur 

det fungerar. 

 

Eleven jämför 

olika ekosystem 

och redogör för 

de faktorer som 

bidragit till att de 

uppstått.  

 

Eleven identifie-

rar och benäm-

ner mångsidigt 
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arter i olika eko-

system.  

M2 hjälpa eleven 

att beskriva org-

anismers struk-

tur och livsfunkt-

ioner samt att 

förstå organism-

samhällets struk-

tur  

I1–I5 Eleven lär sig att 

beskriva organ-

ismers struktur 

och livsfunkt-

ioner. 

 

Eleven lär sig att 

klassificera org-

anismer i olika 

organismgrupper 

och att ge exem-

pel på typiska 

drag för varje 

grupp.  

Kännedom om 

organismsam-

hällets och org-

anismernas 

struktur och livs-

funktioner 

Eleven kan be-

nämna rikena 

och gemen-

samma grund-

strukturer och 

funktioner för 

olika organism-

grupper.  

Eleven kan be-

nämna rikena. 

 

Eleven benämner 

och jämför orga-

nismernas grund-

strukturer och 

beskriver  deras 

livsfunktioner.  

 

 

Eleven kan be-

nämna rikena 

och beskriva 

principerna för 

organismernas 

indelning i riken 

med hjälp av ex-

empelarter.   

 

Eleven benämner 

och jämför org-

anismernas 

grundstrukturer 

samt berättar 

om organismer-

nas livsfunkt-

ioner och deras 

uppgift.  

 

Eleven kan be-

nämna rikena 

och motivera 

principerna för 

organismernas 

indelning i riken. 

 

Eleven identifie-

rar, klassificerar 

och jämför de 

mest centrala 

organismgrup-

perna. 

 

Eleven benämner 

och jämför org-

anismernas 

strukturer samt 

förklarar organ-

ismernas livs-

funktioner och 

deras uppgift.  

M3 handleda 

eleven att under-

söka hur organ-

ismer anpassar 

sig till olika 

I1–I4, I6 Eleven lär sig att 

granska organ-

ismernas anpass-

ning till olika livs-

miljöer och 

Förmåga att upp-

fatta organismer-

nas anpassning 

och livsmiljöer-

nas variation 

Eleven kan känna 

igen egenskaper 

hos organismer 

som lever i olika 

livsmiljöer.  

Eleven kan be-

skriva hur ar-

terna anpassar 

sig till olika livs-

miljöer.  

Eleven kan be-

rätta och ge ex-

empel på före-

komster av arter 

och arters 

Eleven kan för-

klara organis-

mernas anpass-

ning till olika livs-

miljöer och 
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livsmiljöer och 

att förstå vilken 

betydelse olika 

livsmiljöer har 

för naturens 

mångfald 

förstå hur an-

passningen syns 

exempelvis som 

olika strukturer.  

 

Eleven lär sig att 

olika livsmiljöer 

ökar naturens 

mångfald. 

  

Eleven ger några 

exempel på org-

anismer som le-

ver i olika livsmil-

jöer.  

 

Eleven berättar 

vad mångfald be-

tyder.  

anpassning till 

olika livsmiljöer. 

Eleven ger exem-

pel på livsmiljö-

ernas betydelse 

för naturens 

mångfald. 

Eleven berättar 

varför mångfald 

är viktigt.  

berättar om sam-

band mellan or-

sak och verkan 

gällande anpass-

ning.  

 

Eleven motiverar 

livsmiljöernas 

betydelse för na-

turens mångfald.  

Eleven motiverar 

varför mångfald 

är viktigt. 

M4 handleda 

eleven att förstå 

grundprinciperna 

för ärftlighet och 

evolution 

I1, I4, I5 Eleven lär sig 

grundprinciperna 

för ärftlighet och 

evolution. 

Förmåga att upp-

fatta grundprin-

ciperna för ärft-

lighet och evolut-

ion 

Eleven kan be-

rätta att indivi-

dens egenskaper 

påverkas både av 

arvet och miljön.  

 

Eleven berättar 

att organismerna 

har utvecklats 

som ett resultat 

av evolutionen.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur ar-

vet och miljön 

påverkar indivi-

dens egenskaper. 

 

Eleven vet vad 

bioteknik bety-

der.  

 

Eleven beskriver 

hur livet och 

mångfalden har 

Eleven kan ge ex-

empel på hur ar-

vet och miljön 

påverkar indivi-

dens egenskaper. 

Eleven ger prak-

tiska exempel på 

hur bioteknik an-

vänds.   

Eleven beskriver 

hur livet och 

mångfalden har 

utvecklats 

Eleven kan för-

klara hur ärftlig-

heten och miljön 

tillsammans på-

verkar uppkoms-

ten av individens 

egenskaper samt 

tillämpar sitt 

kunnande genom 

praktiska exem-

pel. 

 

Eleven ger exem-

pel på hur bio-

teknik används 
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utvecklats ge-

nom evolut-

ionen.  

 

genom evolut-

ionen.  

Eleven förklarar 

sambandet mel-

lan ärftlighet och 

evolution.  

 

och på biotekni-

kens möjligheter 

och utmaningar. 

  

Eleven beskriver 

hur livet och 

mångfalden har 

utvecklats ge-

nom evolution 

och ger exempel 

på evolution som 

en kontinuerlig 

process.  

Eleven förklarar 

sambandet mel-

lan ärftlighet och 

evolution med 

hjälp av exempel.  

M5 handleda 

eleven att förstå 

människans ut-

veckling och 

kroppens grund-

läggande funkt-

ioner 

I5 

 

Eleven lär sig 

skedena i männi-

skans tillväxt och 

utveckling.  

 

Eleven lär sig 

kroppens grund-

läggande funkt-

ioner.  

Förmåga att upp-

fatta människo-

kroppens struk-

tur och funktion 

Eleven kan be-

nämna männi-

skans mest cen-

trala organ och 

organsystem.  

 

Eleven beskriver 

de mest centrala 

organsystemens 

uppgift. 

Eleven kan be-

nämna männi-

skans mest cen-

trala organ och 

organsystem.  

 

Eleven beskriver 

människans cen-

trala livsfunkt-

ioner.  

Eleven kan be-

nämna männi-

skans organ och 

organsystem.  

 

Eleven beskriver 

de centrala livs-

funktionerna och 

regleringssyste-

men.  

Eleven kan be-

nämna och be-

skriva männi-

skans organ och 

organsystem.  

 

Eleven beskriver 

de centrala livs-

funktionerna och 



184 
 

 

Eleven beskriver 

de centrala ske-

dena i männi-

skans tillväxt och 

utveckling.  

 

Eleven redogör 

för de centrala 

skedena i männi-

skans tillväxt och 

utveckling.  

regleringssyste-

men samt förkla-

rar hur de bildar 

funktionella hel-

heter.  

 

Eleven förklarar 

och motiverar de 

centrala skedena 

i människans till-

växt och utveckl-

ing.  

M6 handleda 

eleven att be-

döma föränd-

ringar i naturen 

och människans 

påverkan på mil-

jön samt att för-

stå betydelsen av 

ekosystemtjäns-

ter 

I6 Eleven lär sig om 

hur mänsklig 

verksamhet på-

verkar de föränd-

ringar som sker i 

miljön.  

 

Eleven förstår bi-

ologins betydelse 

i byggandet av 

en hållbar fram-

tid.  

 

Eleven förstår 

betydelsen av 

bioekonomi och 

Förmåga att upp-

fatta människans 

och naturens 

samspel samt 

förståelse för en 

hållbar framtid 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

mänsklig verk-

samhet påverkar 

miljön.  

 

Eleven räknar 

upp delområden 

inom hållbar ut-

veckling.  

Eleven kan be-

skriva och ge ex-

empel på hur 

den mänskliga 

verksamheten 

påverkar miljön.  

 

Eleven berättar 

om delområdena 

inom hållbar ut-

veckling och ger 

några exempel 

på hur man ur 

ett biologiskt 

perspektiv kan 

bygga en hållbar 

framtid.  

Eleven kan redo-

göra för och ge 

exempel på hur 

den mänskliga 

verksamheten 

påverkar miljön.  

 

Eleven beskriver 

delområdena 

inom hållbar ut-

veckling och ger 

exempel på hur 

man ur ett biolo-

giskt perspektiv 

kan bygga en 

hållbar framtid.  

 

Eleven kan moti-

vera hur den 

mänskliga verk-

samheten påver-

kar miljön och 

granskar följ-

derna av dessa 

förändringar.  

 

Eleven förklarar 

samband mellan 

orsak och verkan 

kring byggandet 

av en hållbar 

framtid och argu-

menterar för sin 

ståndpunkt 
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ekosystemtjäns-

ter.  

 

Eleven ger exem-

pel på bioeko-

nomi och eko-

systemtjänster.  

Eleven berättar 

om bioekonomi 

och ekosystem-

tjänster.  

utgående från 

kunskaperna i  

biologi.  

 

Eleven bedömer 

betydelsen av 

bioekonomi och 

ekosystemtjäns-

ter med tanke på 

en hållbar fram-

tid.  

Biologiska färdigheter 

 

M7 handleda 

eleven att ut-

veckla naturve-

tenskapligt tän-

kande och att 

förstå samband 

mellan orsak och 

verkan 

I1–6 Eleven lär sig 

samband mellan 

orsak och verkan 

inom biologin  

Naturvetenskap-

ligt tänkande  

 

Eleven kan an-

vända några 

grundbegrepp 

inom biologin 

samt förknippa 

dessa till givna 

biologiska feno-

men.  

 

Eleven berättar 

enkelt och med 

egna ord om bio-

logiska fenomen 

som hen lärt sig.  

Eleven kan an-

vända biologiska 

grundbegrepp.  

 

Eleven presente-

rar ett biologiskt 

fenomen som 

hen lärt sig med 

egna ord och väl-

jer ett lämpligt 

sätt att presen-

tera informat-

ionen.  

 

Eleven ställer 

enkla frågor om 

Eleven kan an-

vända biologiska 

grundbegrepp på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.  

Eleven presente-

rar något som 

hen lärt sig med 

egna ord på ett 

för biologin ut-

märkande sätt 

och väljer ett 

lämpligt sätt att 

presentera in-

formationen.  

Eleven kan an-

vända biologiska 

begrepp på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Eleven presente-

rar något som 

hen lärt sig med 

egna ord och på 

ett strukturerat 

och för biologin 

utmärkande sätt 

samt väljer ett 

lämpligt sätt att 
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naturen och na-

turfenomen.  

 

Eleven presente-

rar några me-

ningsfulla frågor 

om naturen och 

naturfenomen 

samt redogör för 

biologiska sam-

band mellan or-

sak och verkan.  

presentera in-

formationen.  

 

Eleven presente-

rar meningsfulla 

frågor om natu-

ren och naturfe-

nomen samt re-

dogör för biolo-

giska samband 

mellan orsak och 

verkan.  

M8 handleda 

eleven att an-

vända utrustning 

som behövs vid 

biologisk under-

sökning samt    

digitala verktyg 

I1–I5 Eleven lär sig att 

använda utrust-

ning som behövs 

vid biologisk 

undersökning.  

 

Eleven lär sig att 

använda digitala 

verktyg samt 

olika informat-

ionskällor i biolo-

gistudierna. 

Användning av 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersök-

ning samt av tek-

nologi och in-

formation 

Eleven deltar i 

undervisningen i 

laboratorium och 

i fält.  

 

Eleven använder 

under handled-

ning några typer 

av utrustning 

som behövs vid 

biologisk under-

sökning.  

 

Eleven söker un-

der handledning 

biologisk 

Eleven kan under 

handledning ar-

beta på ett sä-

kert sätt i labora-

torium och i fält.  

 

Eleven använder 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersök-

ning enligt anvis-

ningar.  

 

Eleven söker bio-

logisk informat-

ion från några 

Eleven kan        

arbeta på ett   

säkert sätt i labo-

ratorium och i 

fält.  

 

Eleven använder 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersök-

ning på ett ända-

målsenligt sätt.  

 

Eleven söker bio-

logisk informat-

ion från olika 

Eleven kan ar-

beta självstän-

digt och målinrik-

tat i laborato-

rium och i fält.  

 

Eleven använder 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersök-

ning och bedö-

mer utrustning-

ens lämplighet 

för arbetet. 
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information från 

olika informat-

ionskällor.  

olika informat-

ionskällor. 

informations-

källor och väljer 

ut några tillförlit-

liga informat-

ionskällor.  

Eleven söker bio-

logisk informat-

ion från olika    

informations-

källor och bedö-

mer informa-

tionskällornas 

tillförlitlighet och 

lämplighet.  

M9 handleda 

eleven att sam-

manställa en 

samling organis-

mer och att odla 

växter för att för-

stå biologiska fe-

nomen 

I1–I4, I6 Eleven lär sig att 

sammanställa en 

samling organ-

ismer. 

 

Eleven lär sig att 

odla växter för 

att förstå biolo-

giska fenomen. 

Förmåga att 

sammanställa en 

samling organis-

mer och odla 

växter experi-

mentellt 

Eleven kan sam-

manställa en li-

ten samling orga-

nismer under 

handledning.  

 

Eleven deltar i 

växtodling.  

Eleven kan enligt 

anvisningar sam-

manställa ett 

mindre, tradit-

ionellt eller digi-

talt, herbarium 

eller en annan di-

gital samling org-

anismer. 

Eleven utför un-

der handledning 

ett odlingsexpe-

riment och be-

rättar om experi-

mentets resultat.  

Eleven kan enligt 

anvisningar sam-

manställa ett 

traditionellt eller 

digitalt herba-

rium eller en an-

nan digital sam-

ling organismer. 

Eleven utför ett 

odlingsexperi-

ment och drar 

slutsatser i an-

knytning till det 

biologiska feno-

men som grans-

kas.  

Eleven kan med 

hjälp av instrukt-

ioner samman-

ställa ett större 

och noggrant ut-

fört traditionellt 

eller digitalt her-

barium eller en 

annan digital 

samling organ-

ismer. 

Eleven planerar 

och utför ett od-

lingsexperiment, 

bedömer de er-

hållna resulta-

tens tillförlitlig-

het samt förkla-

rar hur 
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odlingsexperi-

mentet anknyter 

till det granskade 

biologiska feno-

menet. 

M10 handleda 

eleven att ge-

nomföra under-

sökningar både i 

och utanför sko-

lan 

I1–I6 Eleven lär sig att 

utföra biologiska 

undersökningar. 

Förmåga att ut-

föra biologiska 

undersökningar 

Eleven deltar i 

utförandet av en 

biologisk under-

sökning och be-

rättar vad som 

gjorts i undersök-

ningen.  

Eleven kan göra 

iakttagelser i la-

boratorium och i 

fält.  

 

Eleven utför en 

mindre biologisk 

undersökning.  

Eleven kan göra 

observationer 

och registrera 

den information 

som hen inför-

skaffat i labora-

torium och i fält.  

Eleven planerar 

och utför en 

mindre biologisk 

undersökning 

och rapporterar 

om resultaten.  

Eleven kan göra 

iakttagelser och 

lagra den inform-

ation som hen 

samlat in i labo-

ratorium och i 

terräng.  

Eleven planerar 

och utför själv-

ständigt en egen 

undersökning 

och rapporterar 

om resultaten på 

ett tydligt sätt.  

M11 uppmuntra 

eleven att till-

lämpa kunskaper 

och färdigheter i 

biologi i sitt eget 

liv samt i sam-

hällsdebatten 

I6 Eleven lär sig att 

ge exempel på 

hur kunskaper 

och färdigheter i 

biologi kan ut-

nyttjas i det egna 

livet, i 

Tillämpning av 

kunskaper och 

färdigheter i bio-

logi i vardagen 

Eleven kan ge ex-

empel på hur de 

egna valen på-

verkar hälsan 

och miljön.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur de 

egna valen på-

verkar hälsan 

och miljön utgå-

ende från biolo-

gisk kunskap.  

Eleven kan be-

skriva och ge ex-

empel på hur 

kunskaper och 

färdigheter i bio-

logi kan tillämpas 

i det egna livet 

Eleven kan re-

flektera över och 

motivera hur 

kunskaper i bio-

logi kan tillämpas 

i det egna livet, i 
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och beslutsfat-

tandet 

samhällsdebat-

ten och besluts-

fattandet. 

och i samhällsde-

batten. 

samhällsdebat-

ten och besluts-

fattandet. 

Attityder och värderingar 

 

M12 inspirera 

eleven att för-

djupa sitt in-

tresse för natu-

ren och naturfe-

nomen samt 

stärka elevens 

förhållande till 

naturen och hens 

miljömedveten-

het 

I1–6 Eleven lär sig att 

intressera sig för 

naturen och na-

turfenomen. Ele-

vens förhållande 

till naturen 

stärks.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M13 handleda 

eleven att göra 

etiskt motive-

rade val 

I6 Eleven lär sig att 

göra etiskt moti-

verade val. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M14 inspirera 

eleven att på-

verka och agera 

I6 Eleven inspireras 

att påverka och 

agera för att 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 
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för att bygga en 

hållbar framtid  

bygga en hållbar 

framtid. 

vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

Geografi 
 

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

 

Uppmuntrande och konstruktiv respons i studierna, dvs. formativ bedömning, i geografi stöder elevernas motivation, utvecklar undersökningsfärdigheterna 

och hjälper eleverna att hitta sina styrkor. Eleverna ska få veta hur lärandet framskrider och hur de klarar sig i förhållande till målen i geografi. Med hjälp av 

respons uppmuntras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt i sin närmiljö och att tillämpa sina kunskaper i praktiken. I den summativa bedömningen i geografi 

ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl elevernas teoretiska kunskaper och geografiska 

färdigheter som på geomediala färdigheter och förmåga att kritiskt granska information. Dessutom bedöms förmågan att använda informations- och kommu-

nikationsteknik samt utrustning som är typisk för geografin. Syftet med bedömningen och responsen är att utveckla varje elevs arbetsfärdigheter.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i geografi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i  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 grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 

Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för geografi. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 geografi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i geografi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 
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I geografi utvecklas i allmänhet elevens kunskaper inom de olika målområdena fram till slutskedet av lärokursen. 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. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

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 

Geografisk kunskap och förståelse 

  

M1 stödja eleven 

att skapa en 

strukturerad 

kartbild av jord-

klotet 

I1-I6  

 

Eleven lär sig att 

uppfatta kartbil-

den av jordklotet 

och dess grund-

läggande karak-

täristiska drag.  

 

Eleven lär sig lä-

get och namnen 

på centrala plat-

ser.  

Förmåga att upp-

fatta jordklotets 

kartbild och 

känna till cen-

trala ortnamn 

 

Eleven kan be-

rätta om skillna-

den mellan en 

världsdel och ett 

land.  

 

Eleven benämner 

världshaven och 

världsdelarna på 

kartan.  

Eleven kan be-

nämna några stä-

der och centrala 

platser i Finland 

samt länder i 

Europa och öv-

riga världen samt 

känner till de 

nämnda platser-

nas och länder-

nas geografiska 

läge.  

Eleven kan hu-

vuddragen i en 

kartbild av jord-

klotet, såsom 

bergskedjor, 

halvöar, sund, 

havsområden 

samt känner till 

de centrala plat-

sernas geogra-

fiska läge och 

ortnamn. 

Eleven kan an-

vända huvuddra-

gen i en kartbild 

ändamålsenligt, 

som att tillämpa 

platsernas geo-

grafiska läge och 

namn för att be-

skriva och för-

klara geografiska 

fenomen. 

M2 handleda 

eleven att under-

söka naturgeo-

grafiska fenomen 

samt att jämföra 

naturlandskap i 

I1–I4, I6  

 

Eleven lär sig ef-

fekterna av na-

turgeografiska 

fenomen.  

 

Kännedom om 

naturgeografiska 

fenomen 

 

Eleven kan ge ex-

empel på feno-

men som orsakas 

av jordklotets 

form och rörel-

ser. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

berätta om feno-

men som orsakas 

av jordklotets 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

förklara fenomen 

som orsakas av 

jordklotets form 

och rörelser.  

Eleven förstår 

Jordens planeta-

riska egenskaper 

och kan förklara 

fenomen som or-

sakas av 
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Finland och på 

andra håll i värl-

den  

Eleven lär sig att 

känna igen och 

beskriva natur-

landskap i Fin-

land och på 

andra håll i värl-

den. 

 

Eleven benämner 

olika naturland-

skap.  

form och rörel-

ser. 

 

Eleven benämner 

och ger exempel 

på några klimat- 

och vegetations-

zoner. 

 

Eleven känner 

igen och beskri-

ver naturland-

skap i Finland 

och på jordklo-

tet.  

 

Eleven benämner 

och placerar 

jordklotets mest 

centrala klimat- 

och vegetations-

zoner på kartan 

och berättar om 

några faktorer 

som bidragit till 

att zonerna upp-

stått.  

 

Eleven ger exem-

pel på faktorer i 

Finland och på 

jordklotet som 

bidragit till att 

naturlandskapen 

uppstått. 

jordklotets form 

och rörelser 

samt berättar 

hur dessa påver-

kar människans 

verksamhet. 

 

Eleven kan jäm-

föra jordklotets 

mest centrala kli-

mat- och vege-

tationszoner och 

förklara de fak-

torer som bidra-

git till att zo-

nerna uppstått.  

 

Eleven förklarar 

de faktorer i    

Finland och på 

jordklotet som 

bidragit till att 

naturlandskapen 

uppstått. 

M3 handleda 

eleven att under-

söka kulturgeo-

grafiska fenomen 

och 

I1-I6  

 

Eleven lär sig ef-

fekterna av kul-

turgeografiska 

fenomen.  

 

Kännedom om 

kulturgeografiska 

fenomen 

Eleven kan be-

nämna några kul-

turgeografiska 

fenomen som 

befolkning, 

Eleven kan be-

nämna och ge 

exempel på kul-

turgeografiska 

fenomen i 

Eleven kan be-

rätta om kultur-

geografiska feno-

men i Finland 

Eleven kan för-

klara olika kultur-

geografiska feno-

men i Finland 

och i andra delar 
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kulturlandskap 

samt att förstå 

olika kulturer, 

näringsgrenar 

och människors 

liv i Finland och i 

olika områden i 

världen  

Eleven lär sig va-

riationerna i kul-

turella drag och 

kulturlandskap i 

Finland och i 

olika områden i 

världen.  

näringar, trafik-

former och tur-

ism i Finland och 

i övriga världen. 

Finland och i öv-

riga världen.  

 

Eleven nämner 

några faktorer 

som inverkar på 

kulturernas sär-

drag.  

 

Eleven beskriver 

olika kulturland-

skap.  

och i andra delar 

av världen.  

 

Eleven berättar 

om vilka faktorer 

som påverkar 

kulturernas sär-

drag på olika om-

råden.  

 

Eleven jämför 

kulturlandskap i 

olika områden.  

av världen samt 

motivera de fak-

torer som bidra-

git till deras upp-

komst.  

 

Eleven beskriver 

variationen i kul-

turernas särdrag 

i Finland och i 

andra delar av 

världen.  

 

Eleven förklarar 

vilka faktorer 

som bidrar till 

uppkomsten av 

kulturlandskap i 

Finland och i 

andra delar av 

världen.  

M4 uppmuntra 

eleven att reflek-

tera över sam-

spelet mellan 

människan och 

naturen samt att 

förstå betydelsen 

av en hållbar 

I1-I6  

 

 

Eleven lär sig 

samspelet mel-

lan människans 

verksamhet och 

naturen. 

 

Eleven förstår 

betydelsen av att 

Insikt om sam-

spelet mellan na-

turen och männi-

skan samt håll-

bart bruk av na-

turresurser 

Eleven kan känna 

igen hur natur-

miljön påverkar 

mänsklig verk-

samhet såsom 

näringar. 

 

Eleven kan be-

skriva hur natur-

miljön påverkar 

människans verk-

samhet.  

 

Eleven klassifice-

rar naturresurser 

Eleven kan be-

rätta hur natur-

miljön påverkar 

människans verk-

samhet i Finland 

och på olika håll i 

världen. 

 

Eleven kan för-

klara hur natur-

miljön påverkar 

människans verk-

samhet samt 

nämner regio-

nala exempel på 

det. 
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användning av 

naturresurser  

bruka naturre-

surser hållbart.  

Eleven nämner 

olika naturresur-

ser.  

ur ett hållbar-

hetsperspektiv.  

Eleven berättar 

varför det är vik-

tigt att använda 

naturresurser på 

ett hållbart sätt.  

 

Eleven motiverar 

hur mänsklig 

verksamhet orsa-

kar olika miljö-

problem.  

 

Eleven kan för-

klara hur hållbar 

användning av 

naturresurser 

och miljöpro-

blem förhåller sig 

till varandra och 

motivera en håll-

bar användning 

av naturresurser.  

Geografiska färdigheter 

 

M5 handleda 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att tänka 

geografiskt och 

att ställa geogra-

fiska frågor  

I1-I6 

 

Eleven lär sig att 

tänka geogra-

fiskt. 

 

Eleven lär sig att 

ställa geografiska 

frågor.  

Geografiskt tän-

kande 

Eleven kan be-

rätta om inne-

börden av cen-

trala geografiska 

grundbegrepp. 

 

Eleven beskriver 

ett område utgå-

ende från kartor 

och bilder.  

Eleven kan defi-

niera geografiska 

grundbegrepp.  

 

Eleven identifie-

rar olika regio-

nala nivåer, 

såsom den egna 

närmiljön, kom-

munen, Finland, 

Eleven kan be-

skriva fenomen 

genom att an-

vända geogra-

fiska grundbe-

grepp.  

 

Eleven beskriver 

skillnader mellan 

olika områden på 

Eleven kan för-

klara fenomen 

genom att an-

vända sig av 

ändamålsenliga 

geografiska be-

grepp.  

 

Eleven jämför 

geografiska 
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Europa och hela 

världen.  

 

Eleven beskriver 

ett område på 

basis av kartor 

och bilder.  

 

Eleven skapar 

enkla geografiska 

frågor som hän-

för sig till det 

granskade tema-

området.  

några regionala 

nivåer.  

 

Eleven ställer 

geografiska frå-

gor och funderar 

ut svar på dem.  

fenomen på olika 

regionala nivåer 

och beskriver or-

saker till skillna-

derna mellan 

områdena.  

 

Eleven ställer 

motiverade geo-

grafiska frågor 

och funderar ut 

svar på dem.  

M6 handleda 

eleven att ut-

veckla sin rums-

uppfattning samt 

förståelsen för 

symboler, pro-

portioner, rikt-

ningar och av-

stånd 

I1-I6  

 

 

Eleven lär sig att 

tillämpa kartfär-

digheter i prakti-

ken.  

 

Eleven lär sig att 

använda symbo-

ler och skalor på 

en karta samt att 

ta ut riktningar 

och mäta av-

stånd. 

Utveckling av 

rumsuppfatt-

ningen 

Eleven kan vä-

derstrecken.  

 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner några sym-

boler på en 

karta.  

Eleven kan ut-

trycka var ett ob-

jekt befinner sig 

med hjälp av vä-

derstreck.  

 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner symboler på 

en karta.  

 

Eleven mäter av-

stånd med hjälp 

av kartans gra-

fiska skala.  

Eleven kan rikta 

en terrängkarta 

riktigt enligt ter-

rängen och röra 

sig där med hjälp 

av kartan.  

 

Eleven mäter av-

stånd på kartan 

med hjälp av ska-

lan uttryckt i ett 

förhållande.  

Eleven kan på ett 

ändamålsenligt 

sätt använda 

olika karttyper, 

flyg- och satellit-

bilder.  
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M7 handleda 

eleven att träna 

geomediala fär-

digheter i varda-

gen och att läsa, 

tolka och sam-

manställa kartor 

och andra mo-

deller över geo-

grafiska fenomen 

I1-I6  

 

Eleven lär sig 

geomediafärdig-

heter.  

 

Eleven lär sig att 

läsa, tolka och 

göra kartor och 

andra modeller 

av geografiska 

fenomen.  

 

Geomediafärdig-

heter 

Eleven kan känna 

igen enkla objekt 

på kartor, dia-

gram och bilder.  

Eleven kan tolka 

bilder, diagram, 

kartor och kart-

tjänster över 

geografiska feno-

men. 

 

Eleven gör enkla 

kartor och dia-

gram.  

Eleven kan tolka 

bilder, diagram, 

kartor, karttjäns-

ter och annan 

geomedia över 

geografiska feno-

men.  

 

Eleven gör kar-

tor, diagram och 

andra geogra-

fiska modeller.  

Eleven kan dra 

slutsatser utgå-

ende från de kar-

tor, diagram, an-

nan geomedia 

och andra geo-

grafiska modeller 

hen gjort.  

M8 handleda 

eleven att ut-

veckla geogra-

fiska undersök-

ningsfärdigheter 

I1-I6 

 

 

Eleven lär sig 

geografiska 

undersöknings-

färdigheter.  

Geografiska 

undersöknings-

färdigheter 

Eleven deltar i 

genomförandet 

av en mindre 

undersökning 

och kan berätta 

vad man gjort i 

den.  

Eleven kan för-

verkliga en 

mindre geogra-

fisk undersök-

ning. 

 

Eleven kan välja 

ett lämpligt sätt 

att presentera 

resultaten från 

undersökningen.  

Eleven kan ge-

nomföra en geo-

grafisk undersök-

ning.  

 

Eleven åskådlig-

gör sina resultat 

med hjälp av 

geomedia och 

presenterar re-

sultaten på ett 

för geografin ut-

märkande sätt. 

Eleven kan ge-

nomföra en till 

sin struktur tydlig 

geografisk 

undersökning.  

 

Eleven åskådlig-

gör och presen-

terar sina resul-

tat mångsidigt 

med hjälp av 

geomedia och 

sammankopplar 

undersökningsre-

sultaten med 

geografiska feno-

men.  
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M9 lära eleven 

att öva sig i att 

iaktta miljön och 

förändringar i 

miljön samt akti-

vera eleven att 

följa med aktu-

ella händelser i 

sin närmiljö, i 

Finland och i hela 

världen 

I1-I6 

 

 

Eleven lär sig att 

iaktta miljön och 

de förändringar 

som sker där, 

särskilt klimatför-

ändringen och 

försvagningen av 

biodiversiteten.  

 

Eleven lär sig att 

följa med aktu-

ella händelser i 

den egna närmil-

jön, i Finland och 

i hela världen.  

Miljölitteracitet 

och förmåga att 

bedöma föränd-

ringar i miljön 

Eleven deltar un-

der handledning i 

fältundersök-

ningar.  

 

Eleven känner 

igen förändringar 

i miljön.  

Eleven deltar 

självständigt i 

fältundersök-

ningar enligt an-

visning.  

 

Eleven kan iaktta 

miljöföränd-

ringar, såsom kli-

matförändring 

och att biodiver-

siteten försvagas 

i Finland och på 

andra håll i värl-

den samt ge ex-

empel på dessa. 

 

Eleven följer ak-

tuella händelser i 

anknytning till 

geografiska feno-

men.  

Eleven deltar i 

fältundersök-

ningar och sam-

mankopplar un-

der lärarens 

handledning ob-

servationerna 

med det feno-

men som be-

handlas. 

 

Eleven kan be-

rätta om föränd-

ringar i miljön 

och nämner or-

saker till de mest 

centrala miljö-

förändringarna.  

 

Eleven följer ak-

tuella händelser i 

anknytning till 

geografiska feno-

men och förkla-

rar bakgrunden 

till några av hän-

delserna.  

Eleven deltar i 

fältundersök-

ningar och kopp-

lar samman ob-

servationerna 

med det feno-

men som be-

handlas. 

 

Eleven kan för-

klara orsaker 

som ligger 

bakom miljö-  

förändringar.  

 

Eleven bedömer 

kritiskt hur geo-

grafiska händel-

ser som hen föl-

jer med påverkar 

den egna närmil-

jön, Finland eller 

hela världen.  

M10 stödja ele-

ven att utveckla 

I1-I6 

 

Eleven lär sig 

kommunikations- 

Förmåga att ar-

beta i grupp, att 

Eleven kan under 

handledning 

Eleven kan fun-

gera som en 

Eleven kan fun-

gera konstruktivt 

Eleven kan fun-

gera 
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sin förmåga att 

kommunicera 

och arbeta i 

grupp samt att 

argumentera och 

presentera geo-

grafiska data på 

ett tydligt sätt 

 och grupparbe-

tesfärdigheter 

samt att reflek-

tera över sin ak-

tivitet som en 

medlem i grup-

pen.  

 

Eleven lär sig att 

argumentera och 

framföra geogra-

fisk information 

på ett tydligt 

sätt.  

presentera geo-

grafisk informa-

tion och att argu-

mentera 

fungera som en 

del av gruppen.  

 

Eleven kan skilja 

geografisk in-

formation från 

åsikter.  

medlem i grup-

pen.  

 

Eleven framför 

geografisk in-

formation med 

egna ord.  

 

Eleven lyssnar på 

andras åsikter 

och framför sina 

egna åsikter 

kring geografiska 

frågor.  

som medlem i en 

grupp.  

 

Eleven framför 

geografisk in-

formation på ett 

för läroämnet ut-

märkande sätt.  

 

Eleven framför 

argument för 

sina åsikter i geo-

grafiska frågor.  

uppmuntrande 

som en medlem i 

gruppen.  

 

Eleven motiverar 

den geografiska 

information som 

hen framför.  

 

Eleven motiverar 

utgående från 

sina geografiska 

kunskaper kon-

sekvent sina 

egna åsikter 

kring geografiska 

frågor.  

M11 handleda 

eleven att värna 

om naturen, den 

byggda miljön 

och mångfalden i 

dem samt stärka 

elevens förmåga 

att delta och på-

verka 

I1-I6 

 

Eleven lär sig fär-

digheter i att 

delta och på-

verka på olika 

regionala nivåer. 

Förmåga att till-

lämpa färdighet-

erna att delta 

och påverka på 

olika regionala 

nivåer 

Eleven deltar un-

der handledning i 

att värna om 

närmiljön, som 

att förbättra triv-

seln och säker-

heten eller att 

bevara miljöns 

mångfald.  

Eleven deltar i 

att värna om 

närmiljön.  

 

Eleven ger exem-

pel på sätt att 

delta och att på-

verka närmiljön, 

globala fenomen 

och regionala ut-

vecklingsfrågor.  

Eleven kan under 

handledning pla-

nera och deltar i 

att värna om 

närmiljön.  

 

Eleven förklarar 

hur man kan 

delta och på-

verka närmiljön, 

globala fenomen 

Eleven kan pla-

nera metoder för 

att värna om 

närmiljön och 

förverkligar nå-

got av dem.  

 

Eleven jämför 

och bedömer 

olika sätt att 

delta och på-

verka närmiljön, 
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och regionala ut-

vecklingsfrågor.   

globala fenomen 

och regionala ut-

vecklingsfrågor.  

Attityder och värderingar i geografi 

 

M12 stödja ele-

ven att växa till 

en aktiv och an-

svarsfull medbor-

gare som tilläg-

nar sig en hållbar 

livsstil 

I1-I6 

 

Eleven lär sig att 

växa till en aktiv 

medborgare som 

handlar ansvars-

fullt och tillägnar 

sig en hållbar 

livsstil.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

    

M13 handleda 

eleven att värde-

sätta sin region-

ala identitet 

samt naturens, 

mänsklig och kul-

turell mångfald 

och att respek-

tera mänskliga 

rättigheter över-

allt i världen 

I1-I6 

 

Eleven lär sig att 

värdesätta sin 

regionala identi-

tet och naturens, 

mänsklig och kul-

turell mångfald 

samt att respek-

tera mänskliga 

rättigheter över-

allt i världen.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

.   

 

Fysik 
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Bedömning av elevens lärande och kunnande i fysik i årskurs 7–9 

 

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. Eleverna 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 eleverna har nått de uppställda målen och uppmärksamheten riktas mot nya utvecklingsområden. Bedömningen ska 

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

eleverna formulerar frågor, avgränsar ämnet, söker information, motiverar åsikter, använder begrepp, hur tydligt de uttrycker sig och hur de slutför arbetet. 

Elevernas färdigheter i självvärdering och förmåga att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. Diskussioner 

mellan läraren och eleven kan användas som stöd för bedömningen. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i fysik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för fysik. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 fysik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår 

en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i 

slutbedömningen i 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. 
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Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 uppmuntra 

och inspirera ele-

ven att studera 

fysik 

I1-I6 Eleven upplever 

studierna i fysik 

meningsfulla. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M2 handleda och 

uppmuntra ele-

ven att analysera 

sina kunskaper i 

fysik, att ställa 

upp mål för sitt 

arbete och att 

arbeta långsiktigt 

I1-I6 Eleven utvärde-

rar sina egna 

kunskaper i fysik, 

lägger upp mål 

för sitt arbete 

och arbetar lång-

siktigt. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M3 handleda 

eleven att förstå 

betydelsen av att 

kunna fysik i sitt 

I1-I6 Eleven förstår vil-

ken betydelse 

kunskaper i fysik 

har i det egna 

Förmåga att för-

stå betydelsen av 

fysik 

Eleven känner till 

att vissa feno-

men hör ihop 

med fysik och 

Eleven kan ge ex-

empel på vardag-

liga situationer 

där man behöver 

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel vilka kun-

skaper och 

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel vilka kun-

skaper och 
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eget liv, i livsmil-

jön och i sam-

hället 

livet, i livsmiljön 

och i samhället.   

betydelsen av att 

kunna fysik i 

vissa yrken. 

kunskaper och 

färdigheter i fy-

sik.  

 

Eleven kan 

nämna yrken, i 

vilka man behö-

ver kunskap i fy-

sik. 

färdigheter i fysik 

som vi har nytta 

av i den egna 

livsmiljön.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på bety-

delsen av att 

kunna fysik inom 

olika yrken och i 

fortsatta studier.   

 

färdigheter i fysik 

som vi har nytta 

av i det egna li-

vet och i sam-

hället.  

 

Eleven kan moti-

vera vilken bety-

delse kunskaper i 

fysik har inom 

olika yrken och i 

fortsatta studier. 

M4 handleda 

eleven att an-

vända sina fysik-

kunskaper för att 

bygga en hållbar 

framtid samt att 

bedöma sina val 

med tanke på en 

hållbar använd-

ning av energire-

surser 

I1-I6 Eleven förstår 

betydelsen av fy-

sik för att bygga 

en hållbar fram-

tid samt utvärde-

rar sina egna val 

med tanke på en 

hållbar använd-

ning av energire-

surser. 

Kunskaper och 

färdigheter i håll-

bar utveckling ur 

fysikens perspek-

tiv 

Eleven kan ge ex-

empel på egna 

val som har bety-

delse med tanke 

på hållbar an-

vändning av 

energiresurser. 

Eleven kan 

nämna situat-

ioner där fysik 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid. 

  

Eleven kan 

nämna några 

goda lösningar 

med tanke på 

hållbar använd-

ning av energire-

surser. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva på vilket 

sätt kunskaper i 

fysik behövs för 

att bygga en håll-

bar framtid.  

 

Eleven kan be-

skriva olika lös-

ningar med 

tanke på hållbar 

användning av 

energiresurser. 

Eleven motiverar 

med hjälp av ex-

empel hur fysik 

används för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan för-

klara samband 

mellan orsak och 

verkan i anknyt-

ning till att bygga 

en hållbar fram-

tid samt kan mo-

tivera olika lös-

ningar med 

tanke på hållbar 
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användning av 

energiresurser.   

Forskningsfärdigheter 

 

M5 uppmuntra 

eleven att formu-

lera frågor kring 

de fenomen som 

granskas och att 

vidareutveckla 

frågorna till ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

och annan aktivi-

tet  

I1-I6 Eleven formule-

rar forskningsfrå-

gor kring feno-

men som grans-

kas. 

Förmåga att for-

mulera frågor 

samt planera 

undersökningar 

och annan aktivi-

tet 

Eleven känner 

igen fenomen i 

anknytning till 

vilka man kan ut-

veckla undersök-

ningsfrågor. 

 

Eleven formule-

rar enkla frågor i 

anknytning till 

det ämnesom-

råde som grans-

kas och som kan 

utvecklas till ut-

gångspunkter för 

undersökningar. 

Eleven formule-

rar preciserade 

frågor för att un-

dersöka de feno-

men som ska 

granskas till ex-

empel genom att 

avgränsa variab-

ler.  

 

Eleven formule-

rar motiverade 

frågor kring de 

fenomen som 

ska granskas ge-

nom att stödja 

sig på tidigare in-

hämtade kun-

skaper om feno-

menen.  

 

Eleven utvecklar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

eller annan akti-

vitet. 

M6 handleda 

eleven att ge-

nomföra experi-

mentella under-

sökningar i sam-

arbete med 

andra och att ar-

beta på ett 

I1-I6 Eleven genomför 

experimentella 

undersökningar 

tillsammans med 

andra.  

 

Eleven arbetar 

Förmåga att ge-

nomföra en ex-

perimentell 

undersökning 

Eleven deltar i 

experimentellt 

arbete genom att 

observera ge-

nomförandet av 

undersökning-

arna med hänsyn 

till 

Eleven kan göra 

observationer 

och mätningar 

enligt en plan, 

vid behov under 

handledning.   

 

Eleven arbetar 

Eleven arbetar 

på ett säkert sätt 

och gör obser-

vationer och 

mätningar enligt 

anvisningar eller 

en plan.  

 

Eleven arbetar 

på ett säkert och 

konsekvent sätt, 

vid behov själv-

ständigt, samt 

gör observatio-

ner och mät-

ningar på ett 
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säkert och kon-

sekvent sätt 

på ett säkert och 

konsekvent sätt. 

säkerhetsa-

spekterna samt 

klarar av att be-

rätta om sina ob-

servationer.    

på ett säkert sätt 

tillsammans med 

andra. 

Eleven samarbe-

tar med de 

andra. 

ändamålsenligt 

sätt. 

  

Eleven kan ge-

nomföra olika 

undersökningar i 

samarbete med 

andra och stöder 

vid behov de öv-

riga gruppmed-

lemmarna. 

M7 handleda 

eleven att be-

handla, tolka och 

presentera egna 

undersökningsre-

sultat samt ut-

värdera dem och 

hela undersök-

ningsprocessen 

I1-I6 Eleven behandlar 

och analyserar 

resultaten av 

undersökning-

arna och utvär-

derar undersök-

ningsprocessen. 

Förmåga att be-

handla, presen-

tera och utvär-

dera undersök-

ningsresultat 

Eleven beskriver 

den utförda 

undersökningen 

och dess resultat 

genom att stödja 

sig på den sam-

manställda in-

formationen el-

ler på observat-

ionerna i under-

sökningen. 

Eleven behandlar 

den information 

som samman-

ställts i under-

sökningen och 

presenterar 

undersökningsre-

sultaten enligt 

anvisningar samt 

drar enkla slut-

satser.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på fak-

torer som påver-

kar resultatens 

korrekthet och 

tillförlitlighet. 

Eleven behandlar 

och presenterar 

undersökningsre-

sultat samt drar 

slutsatser. 

 

Eleven kan ge   

exempel på fak-

torer som påver-

kar hur korrekta 

och pålitliga re-

sultaten är och 

på hur undersök-

ningsprocessen 

fungerar. 

  

Eleven behand-

lar, tolkar och 

presenterar 

undersökningsre-

sultat på ett för 

fysiken typiskt 

sätt, samt moti-

verar slutsatser-

na genom att 

stödja sig på det 

material som ta-

gits fram i under-

sökningarna. 

 

Eleven kan utvär-

dera både resul-

taten och 
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undersöknings-

processen. 

M8 handleda 

eleven att förstå 

betydelsen av 

tekniska tillämp-

ningar och princi-

perna för hur de 

fungerar samt in-

spirera eleven 

att vara med och 

skapa, planera, 

utveckla och till-

lämpa enkla tek-

niska lösningar  

I1-I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

tekniska tillämp-

ningar och princi-

perna för hur de 

fungerar. 

  

Eleven utvecklar 

och tillämpar 

enkla tekniska 

lösningar i sam-

arbete med 

andra. 

Teknologiska 

kunskaper och 

förmåga att sam-

arbeta kring tek-

nologisk pro-

blemlösning 

Eleven förstår 

betydelsen av 

tekniska tillämp-

ningar i sitt eget 

liv och kan 

nämna några ex-

empel bland dem 

där man använt 

fysik. 

Eleven kan ge ex-

empel på hur fy-

sik tillämpas 

inom teknologin 

och beskriva hur 

dessa tillämp-

ningar används.  

 

Eleven deltar 

med idéer och 

planer för tek-

nologisk pro-

blemlösning. 

Eleven kan be-

skriva tekniska 

tillämpningar där 

fysik använts och 

förklara princi-

perna för hur de 

fungerar.  

 

Eleven arbetar i 

samarbete med 

andra för att 

söka idéer till 

samt planera, ut-

veckla och till-

lämpa en teknisk 

lösning i vilken 

fysik använts. 

Eleven beskriver 

tillämpningar 

inom teknik där 

fysik används 

och förklarar 

principerna för 

hur de fungerar 

samt motiverar 

deras betydelse 

för samhället. 

   

Eleven är aktiv 

då man söker 

idéer, planerar, 

utvecklar och till-

lämpar en tek-

nisk lösning både 

självständigt och 

konstruktivt i 

samarbete med 

andra. 

M9 handleda 

eleven att  

använda digitala 

verktyg för att 

söka, behandla 

och presentera 

I1-I6 Eleven använder 

digitala verktyg 

samt simule-

ringar i sitt eget 

lärande. 

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Eleven använder 

under handled-

ning digitala 

verktyg för att 

söka informat-

ion.  

Eleven använder 

digitala verktyg 

för att hämta och 

presentera in-

formation utgå-

ende från 

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikatio-

ner för att 

hämta, behandla 

och presentera 

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikatio-

ner självständigt 

för att hämta, 

behandla och 
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information och 

mätresultat samt 

stödja elevens lä-

rande med hjälp 

av åskådliga si-

muleringar  

 

Eleven bekantar 

sig med någon si-

mulering som 

stöder lärandet. 

anvisningarna.  

 

Eleven kan göra 

observationer av 

en simulering.   

information och 

mätresultat. 

  

Eleven kan göra 

observationer 

och dra slutsat-

ser av en simule-

ring. 

presentera in-

formation och 

mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

observationer 

och dra slutsat-

ser av en simule-

ring.  

 

Eleven kan göra 

generaliseringar 

med hjälp av en 

simulering. 

Kunskaper i fysik och användning av dem 

 

M10 handleda 

eleven att an-

vända fysikaliska 

begrepp på ett 

exakt sätt och att 

forma sina be-

greppsstrukturer 

i enlighet med 

uppfattningar 

som utgår från 

naturvetenskap-

liga teorier 

I1-I6 Eleven använder 

fysikaliska be-

grepp exakt och 

tillämpar natur-

vetenskapliga te-

orier i sitt tän-

kande. 

Förmåga att an-

vända och struk-

turera begrepp 

Eleven förklarar 

fenomen i fysi-

ken genom att 

använda några 

fysikaliska be-

grepp.  

 

Eleven förklarar 

fenomen i fysi-

ken genom att 

använda fysikens 

centrala be-

grepp.    

Eleven förklarar 

fenomen i fysi-

ken genom att 

använda fysikens 

centrala be-

grepp. 

 

Eleven kan kom-

binera ett feno-

men med tillhö-

rande egen-

skaper och med 

storheter som 

Eleven förklarar 

fenomen i fysi-

ken genom att 

använda fysikens 

centrala begrepp 

exakt.   

 

Eleven kan kom-

binera egen-

skaper och stor-

heter som be-

skriver egenskap-

erna i anknytning 
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beskriver egen-

skaperna. 

till fenomen till 

en begrepps-

struktur.   

M11 handleda 

eleven att an-

vända olika mo-

deller för att be-

skriva och för-

klara fenomen 

samt att göra 

prognoser 

I1-I6 Eleven använder 

olika modeller då 

hen undersöker 

fenomen. 

Förmåga att an-

vända modeller 

Eleven kan ge 

några exempel 

på modeller som 

använts i beskriv-

ningen av feno-

men. 

Eleven använder 

enkla modeller i 

beskrivning av 

fenomen och 

uppgörande av 

prognoser. 

Eleven använder 

enkla modeller 

och gör utgåen-

de från dem upp 

prognoser och 

kan förklara hur 

modellen är 

skapad utgående 

från mätresultat.  

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten.  

Eleven använder 

modeller och gör 

utgående från 

dem upp progno-

ser och kan 

skapa enkla mo-

deller utgående 

från mätresultat.  

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten samt 

modellens be-

gränsningar eller 

brister. 

M12 handleda 

eleven att an-

vända och kri-

tiskt bedöma 

olika informat-

ionskällor och att 

uttrycka och mo-

tivera olika åsik-

ter på ett för fy-

siken typiskt sätt 

I1-I6 Eleven använder 

och bedömer kri-

tiskt olika in-

formationskällor 

samt uttrycker 

och motiverar 

olika åsikter på 

ett för fysiken ty-

piskt sätt. 

Förmåga att ar-

gumentera och 

använda inform-

ationskällor 

Eleven söker un-

der handledning 

information ur 

olika informat-

ionskällor.  

 

Eleven känner till 

synpunkter som 

motiveras på ett 

Eleven söker in-

formation ur 

olika informat-

ionskällor.  

 

Eleven kan ut-

trycka olika syn-

vinklar och övar 

sig att motivera 

dem på ett för 

Eleven söker in-

formation ur 

olika informat-

ionskällor och 

väljer informat-

ionskällor som 

anses vara tillför-

litliga.  

 

Eleven kan 

Eleven söker in-

formation ur 

olika informat-

ionskällor och 

kan reflektera 

över informat-

ionskällans till-

förlitlighet.   

 

Eleven kan 
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för fysiken ty-

piskt sätt.   

fysiken typiskt 

sätt. 

uttrycka och mo-

tivera olika syn-

vinklar på ett för 

fysiken typiskt 

sätt. 

uttrycka och mo-

tivera olika syn-

vinklar på ett för 

fysiken typiskt 

sätt samt jäm-

föra motstridiga 

synvinklar med 

varandra. 

M13 handleda 

eleven att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling samt ve-

tenskapliga sätt 

att producera 

kunskap  

I1, I4 Eleven uppfattar 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling 

samt vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap. 

Förmåga att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och sätt 

på vilka kunskap 

produceras 

Eleven känner till 

att experimen-

tellt arbete är 

det sätt på vilket 

man inom fysik 

producerar na-

turvetenskaplig 

kunskap. 

Eleven kan ge ex-

empel på hur na-

turvetenskaplig 

kunskap utveck-

las och på veten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

i anknytning till 

fysik beskriva 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling. 

 

Eleven kan be-

skriva vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

i anknytning till 

fysik förklara och 

motivera den na-

turvetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling. 

  

Eleven kan för-

klara och moti-

vera vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap.    

M14 handleda 

eleven att nå till-

räckliga teore-

tiska kunskaper 

för fortsatta stu-

dier i fråga om 

I5, I6 Eleven når till-

räckliga teore-

tiska kunskaper 

för fortsatta stu-

dier.   

Hur eleven nått 

teoretiska kun-

skaper i fråga om 

växelverkan och 

rörelse samt 

Eleven känner i 

bekanta situat-

ioner till några 

begrepp, feno-

men och stor-

heter i 

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda några 

centrala be-

grepp, objekt, fe-

nomen, 

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda centrala 

begrepp, objekt, 

fenomen, egen-

skaper, 

Eleven kan i be-

kanta och till-

lämpningsbara 

situationer an-

vända centrala 

begrepp, objekt, 
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växelverkan och 

rörelse samt 

elektricitet 

elektricitet för 

fortsatta studier 

anknytning till 

växelverkan och 

rörelse samt 

elektricitet. 

egenskaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i an-

knytning till    

växelverkan och 

rörelse samt 

elektricitet. 

storheter, mo-

deller och lagar i 

anknytning till 

växelverkan och 

rörelse samt 

elektricitet. 

fenomen, egen-

skaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i an-

knytning till    

växelverkan och 

rörelse samt 

elektricitet. 

M15 handleda 

eleven att till-

lämpa sina kun-

skaper och fär-

digheter i fysik 

inom mångve-

tenskapliga lär-

områden samt 

erbjuda eleven 

möjligheter att 

lära sig hur fysik 

tillämpas i olika 

situationer, till 

exempel i natu-

ren, i näringsli-

vet, i organisatio-

ner eller i veten-

skapliga samfund  

I1-I6 Eleven tillämpar 

sina kunskaper 

och färdigheter i 

fysik i olika situ-

ationer.   

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 .  
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Kemi 
 

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

 

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. Eleverna 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 eleverna har nått de uppställda målen och uppmärksamheten riktas mot nya utvecklingsområden. Bedömningen ska 

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

eleverna formulerar frågor, avgränsar ämnet, söker information, motiverar åsikter, använder begrepp, hur tydligt de uttrycker sig och hur de slutför arbetet. 

Elevernas färdigheter i självvärdering och förmåga att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. Diskussioner 

mellan läraren och eleven kan användas som stöd för bedömningen. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i kemi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för kemi. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 kemi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår 

en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i 

slutbedömningen i 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. 
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Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 uppmuntra 

och inspirera ele-

ven att studera 

kemi 

I1-I6 Eleven upplever 

studierna i kemi 

meningsfulla. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M2 handleda och 

uppmuntra ele-

ven att identifi-

era sina kun-

skaper i kemi, att 

ställa upp mål för 

sitt arbete och 

att arbeta lång-

siktigt 

I1-I6 Eleven utvärde-

rar sitt eget kun-

nande i kemi, 

lägger upp mål 

för sitt arbete 

och arbetar lång-

siktigt. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 
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M3 handleda 

eleven att förstå 

betydelsen av att 

kunna kemi i sitt 

eget liv, i livsmil-

jön och i sam-

hället 

I1-I6 Eleven förstår vil-

ken betydelse 

kunskaper i kemi 

har i det egna    

livet, i livsmiljön 

och i samhället.   

Förmåga att för-

stå betydelsen av 

kemi 

Eleven känner till 

att vissa feno-

men hör ihop 

med kemi och 

betydelsen av att 

kunna kemi i 

vissa yrken.  

Eleven kan ge   

exempel på var-

dagliga situat-

ioner där man 

behöver kun-

skaper och fär-

digheter i kemi.  

 

Eleven kan 

nämna yrken, i 

vilka man behö-

ver kunskap i 

kemi.  

Eleven förklarar 

med hjälp av   

exempel vilka 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi som vi har 

nytta av i den 

egna livsmiljön.  

 

Eleven kan ge   

exempel på bety-

delsen av att 

kunna kemi inom 

olika yrken och i 

fortsatta studier. 

Eleven förklarar 

med hjälp av   

exempel vilka 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi som vi har 

nytta av i det 

egna livet och i 

samhället.  

 

Eleven kan moti-

vera betydelsen 

av kunskaper i 

kemi inom olika 

yrken och i fort-

satta studier.  

M4 handleda 

eleven att an-

vända sina kemi-

kunskaper för att 

bygga en hållbar 

framtid samt att 

bedöma sina val 

med tanke på en 

hållbar använd-

ning av naturre-

surser och livscy-

keln hos en pro-

dukt 

I1-I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

kemi för att 

bygga en hållbar 

framtid samt ut-

värderar sina 

egna val med 

tanke på en håll-

bar användning 

av naturresurser 

och livscykeln 

hos en produkt.  

Kunskaper och 

färdigheter i håll-

bar utveckling ur 

kemins perspek-

tiv 

Eleven kan ge ex-

empel på egna 

val som har bety-

delse med tanke 

på hållbar an-

vändning av na-

turresurser och 

livscykeln hos en 

produkt. 

Eleven kan ge ex-

empel på situat-

ioner, där kemi 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan 

nämna några 

goda lösningar 

med tanke på 

hållbar använd-

ning av 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva på vilket 

sätt kunskaper i 

kemi behövs för 

att bygga en håll-

bar framtid. 

 

Eleven kan be-

skriva olika lös-

ningar med 

tanke på hållbar 

användning av 

Eleven motiverar 

med hjälp av ex-

empel hur kemi 

används för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan för-

klara sambandet 

mellan orsak och 

verkan i anknyt-

ning till att bygga 

en hållbar 



213 
 

naturresurser 

och livscykeln 

hos en produkt.  

naturresurser 

och livscykeln 

hos en produkt.  

framtid samt kan 

motivera olika 

lösningar med 

tanke på hållbar 

användning av 

naturresurser 

och livscykeln 

hos en produkt. 

Forskningsfärdigheter 

 

M5 uppmuntra 

eleven att formu-

lera frågor kring 

de fenomen som 

granskas och att 

vidareutveckla 

frågorna till ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

och annan aktivi-

tet  

I1-I6 Eleven formule-

rar forskningsfrå-

gor om de feno-

men som grans-

kas.  

Förmåga att for-

mulera frågor 

samt planera 

undersökningar 

och annan aktivi-

tet 

Eleven känner 

igen fenomen i 

anknytning till 

vilka man kan ut-

veckla undersök-

ningsfrågor. 

Eleven formule-

rar enkla frågor i 

anknytning till 

det ämnesom-

råde som grans-

kas och som kan 

utvecklas till ut-

gångspunkter för 

undersökningar.  

Eleven formule-

rar preciserade 

frågor för att un-

dersöka de feno-

men som ska 

granskas till ex-

empel genom att 

avgränsa variab-

ler.  

 

Eleven formule-

rar motiverade 

frågor kring de 

fenomen som 

ska granskas ge-

nom att stödja 

sig på tidigare in-

hämtade kun-

skaper om feno-

menen.  

 

Eleven utvecklar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

eller annan akti-

vitet.  

M6 handleda 

eleven att 

I1-I6 Eleven genomför 

experimentella 

Förmåga att ge-

nomföra en 

Eleven deltar i 

experimentellt 

Eleven kan göra 

observationer 

Eleven arbetar 

på ett säkert sätt 

Eleven arbetar 

på ett säkert och 
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genomföra expe-

rimentella 

undersökningar i 

samarbete med 

andra och att   

arbeta på ett sä-

kert och konse-

kvent sätt   

undersökningar 

tillsammans med 

andra.  

 

Eleven arbetar 

på ett säkert och 

konsekvent sätt.  

experimentell 

undersökning 

arbete genom att 

observera ge-

nomförandet av 

undersökning-

arna med hänsyn 

till säkerhetsa-

spekterna samt 

klarar av att be-

rätta om sina ob-

servationer.    

och mätningar 

enligt en plan, 

vid behov under 

handledning.  

 

Eleven arbetar 

på ett säkert sätt 

tillsammans med 

andra.  

och gör obser-

vationer och 

mätningar enligt 

anvisningar eller 

en plan.  

 

Eleven samarbe-

tar med de 

andra.  

konsekvent sätt, 

vid behov själv-

ständigt, samt 

gör observat-

ioner och mät-

ningar på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Eleven kan ge-

nomföra olika 

undersökningar i 

samarbete med 

andra och stöder 

vid behov de öv-

riga gruppmed-

lemmarna.  

M7 handleda 

eleven att be-

handla, tolka och 

presentera egna 

undersökningsre-

sultat samt ut-

värdera dem och 

hela undersök-

ningsprocessen 

I1-I6 Eleven behandlar 

och analyserar 

resultaten av 

undersökning-

arna och utvär-

derar undersök-

ningsprocessen.  

Förmåga att be-

handla, presen-

tera och utvär-

dera undersök-

ningsresultat 

Eleven beskriver 

den utförda 

undersökningen 

och dess resultat 

genom att stödja 

sig på den sam-

manställda in-

formationen el-

ler på de gjorda 

observationerna 

i undersök-

ningen. 

Eleven behandlar 

den information 

som samman-

ställts i under-

sökningen och 

presenterar 

undersökningsre-

sultaten enligt 

instruktionerna 

samt drar enkla 

slutsatser.  

 

Eleven behandlar 

och presenterar 

undersökningsre-

sultat samt drar 

slutsatser. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på fak-

torer som påver-

kar hur korrekta 

och pålitliga re-

sultaten är och 

Eleven behand-

lar, tolkar och 

presenterar 

undersökningsre-

sultat på ett för 

kemin typiskt 

sätt, samt moti-

verar slutsat-

serna genom att 

stödja sig på det 

material som 
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Eleven nämner 

faktorer som på-

verkar resulta-

tens korrekthet 

och tillförlitlig-

het. 

på hur undersök-

ningsprocessen 

fungerar. 

tagits fram i 

undersökning-

arna. 

 

Eleven kan utvär-

dera både resul-

taten och under-

sökningsproces-

sen. 

M8 vägleda ele-

ven att uppfatta 

hur kemi tilläm-

pas inom tek-

nologi samt att 

vara med och 

skapa, planera, 

utveckla och till-

lämpa lösningar 

som omfattar till-

lämpning av 

kemi i samarbete 

med andra 

I1-I6 Eleven förstår 

hur kemi tilläm-

pas inom tek-

nologin.  

 

Eleven utvecklar 

och tillämpar 

enkla teknolo-

giska lösningar i 

samarbete med 

andra.  

Teknologiska 

kunskaper och 

förmåga att sam-

arbeta kring tek-

nologisk pro-

blemlösning 

Eleven förstår 

betydelsen av 

teknologiska till-

lämpningar i sitt 

eget liv och kan 

nämna några ex-

empel bland 

dem, där man 

använt kemi.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

kemi tillämpas 

inom teknologin 

och beskriva hur 

dessa tillämp-

ningar används.  

 

Eleven deltar 

med idéer och 

planer för pro-

blemlösning.  

Eleven kan be-

skriva teknolo-

giska tillämp-

ningar där kemi 

tillämpas och för-

klara principerna 

för hur de funge-

rar. 

 

Eleven arbetar i 

samarbete med 

andra för att 

söka idéer till 

samt planera, ut-

veckla och till-

lämpa en tek-

nologisk lösning i 

vilken kemi an-

vänts. 

Eleven beskriver 

tillämpningar 

inom teknologin 

där kemi an-

vänds och förkla-

rar principerna 

för hur de funge-

rar samt motive-

rar deras bety-

delse för sam-

hället.  

 

Eleven är aktiv 

då man söker 

idéer, planerar, 

utvecklar och till-

lämpar en lös-

ning både själv-

ständigt och 
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konstruktivt i 

samarbete med 

andra.  

M9 handleda 

eleven att an-

vända digitala 

verktyg för att 

söka, behandla 

och presentera 

information och 

mätresultat samt 

stödja elevens lä-

rande med hjälp 

av åskådliga si-

muleringar 

I1-I6 Eleven använder 

digitala verktyg 

samt simule-

ringar i sitt eget 

lärande.  

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Eleven använder 

under handled-

ning digitala 

verktyg för att 

söka informat-

ion.  

 

Eleven bekantar 

sig med någon si-

mulering som 

stöder lärandet.  

Eleven använder 

digitala verktyg 

för att hämta och 

presentera in-

formation enligt 

anvisningarna.  

 

Eleven kan göra 

observationer av 

en simulering.  

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikat-

ioner för att 

hämta, behandla 

och presentera 

information och 

mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

observationer 

och dra slutsat-

ser av en simule-

ring.  

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikat-

ioner självstän-

digt för att 

hämta, behandla 

och presentera 

information och 

mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

observationer 

och dra slutsat-

ser av en simule-

ring.  Eleven kan 

göra generali-

seringar med 

hjälp av en simu-

lering. 

Kunskaper i kemi och användning av dem 

 

M10 handleda 

eleven att an-

vända kemiska 

begrepp på ett 

exakt sätt och att 

I1-I6 Eleven använder 

kemiska begrepp 

exakt och tilläm-

par 

Förmåga att an-

vända och struk-

turera begrepp 

Eleven förklarar 

fenomen i kemin 

genom att an-

vända några ke-

miska begrepp.  

Eleven förklarar 

fenomen i kemin 

genom att an-

vända kemins 

Eleven förklarar 

fenomen i kemin 

genom att an-

vända kemins 

Eleven förklarar 

fenomen i kemin 

genom att an-

vända kemins 
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forma sina be-

greppsstrukturer 

i enlighet med 

uppfattningar 

som utgår från 

naturvetenskap-

liga teorier 

naturvetenskap-

liga teorier i sitt 

tänkande.  

 centrala be-

grepp.    

centrala be-

grepp.    

 

Eleven kan kom-

binera ett feno-

men med tillhö-

rande egen-

skaper och med 

storheter som 

beskriver egen-

skaperna. 

centrala begrepp 

exakt.    

 

Eleven kan kom-

binera egen-

skaper och stor-

heter som be-

skriver egenska-

perna i anknyt-

ning till fenomen 

till en begrepps-

struktur.    

M11 handleda 

eleven att an-

vända olika mo-

deller för att be-

skriva och för-

klara ämnens 

struktur och ke-

miska fenomen  

I1-I6 Eleven använder 

olika modeller då 

hen granskar äm-

nets struktur och 

kemiska feno-

men.  

Förmåga att an-

vända modeller 

Eleven känner till 

att modeller an-

vänds för att be-

skriva ämnens 

struktur.  

Eleven kan 

nämna exempel 

där modeller an-

vänds för att illu-

strera strukturen 

hos ett ämne och 

kemiska feno-

men.   

Eleven kan be-

skriva ämnens 

struktur och ke-

miska fenomen 

med olika mo-

deller. 

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten.  

Eleven kan be-

skriva och för-

klara strukturen 

hos ett ämne och 

kemiska feno-

men genom att 

använda olika 

modeller.  

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten samt 

modellens be-

gränsningar eller 

brister.   



218 
 

M12 handleda 

eleven att an-

vända och kri-

tiskt bedöma 

olika informa-

tionskällor och 

att uttrycka och 

motivera olika 

åsikter på ett för 

kemin typiskt 

sätt 

I1-I6 Eleven använder 

och bedömer kri-

tiskt olika in-

formationskällor 

samt uttrycker 

och motiverar 

olika åsikter på 

ett för kemin ty-

piskt sätt.  

Förmåga att ar-

gumentera och 

använda infor-

mationskällor 

Eleven söker un-

der handledning 

information från 

olika informa-

tionskällor.  

 

Eleven känner till 

åsikter som moti-

veras på ett för 

kemin typiskt 

sätt.   

Eleven söker in-

formation ur 

olika informa-

tionskällor.  

 

Eleven kan ut-

trycka olika syn-

vinklar och övar 

sig att motivera 

dem på ett för 

kemin typiskt 

sätt.  

Eleven söker in-

formation ur 

olika informat-

ionskällor och 

väljer informat-

ionskällor som 

anses vara tillför-

litliga.  

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika syn-

vinklar på ett för 

kemin typiskt 

sätt. 

Eleven söker in-

formation ur 

olika informa-

tionskällor och 

kan reflektera 

över informa-

tionskällans till-

förlitlighet.  

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika syn-

vinklar på ett för 

kemin typiskt 

sätt samt jäm-

föra motstridiga 

synvinklar med 

varandra. 

M13 handleda 

eleven att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling samt ve-

tenskapliga sätt 

att producera 

kunskap  

I1, I4 Eleven uppfattar 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling 

samt vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap.  

Förmåga att upp-

fatta den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och sätt 

på vilka kunskap 

produceras 

Eleven känner till 

att experimen-

tellt arbete är 

det sätt på vilket 

man inom kemin 

producerar na-

turvetenskaplig 

kunskap.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur na-

turvetenskaplig 

kunskap utveck-

las och på veten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap.  

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

i anknytning till 

kemin beskriva 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling. 

 

Eleven kan be-

skriva 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

i anknytning till 

kemi förklara och 

motivera den na-

turvetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling.  
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vetenskapliga 

sätt att produ-

cera kunskap.  

Eleven kan för-

klara och moti-

vera vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap.  

M14 handleda 

eleven att förstå 

de grundläg-

gande princi-

perna för äm-

nens egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår 

I5, I6 Eleven förstår de 

grundläggande 

principerna för 

ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår. 

Hur eleven nått 

teoretiska kun-

skaper i fråga om 

ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår för 

fortsatta studier. 

Eleven känner i 

bekanta situatio-

ner igen några 

begrepp och fe-

nomen, i anknyt-

ning till ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår.   

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda några 

centrala be-

grepp, fenomen 

och modeller i 

anknytning till 

ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår.  

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda centrala 

begrepp, feno-

men och mo-

deller i anknyt-

ning till ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår.  

Eleven kan i be-

kanta och till-

lämpliga situatio-

ner använda cen-

trala begrepp, fe-

nomen och mo-

deller i anknyt-

ning till ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår. 

M15 handleda 

eleven att till-

lämpa sina kun-

skaper och fär-

digheter i kemi 

inom mångve-

tenskapliga lär-

områden samt 

erbjuda eleven 

möjligheter att 

lära sig hur kemi 

tillämpas i olika 

I1-I6 Eleven tillämpar 

sina kunskaper 

och färdigheter i 

kemi i olika situ-

ationer.   

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 
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situationer, till 

exempel i natu-

ren, i näringsli-

vet, i organisat-

ioner eller i ve-

tenskapliga sam-

fund  

 

Hälsokunskap 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i hälsokunskap i årskurserna 7–9  

  

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

sporra eleverna att utveckla sina kunskaper i hälsokunskap och att tillämpa dem i vardagen. Eleverna 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 elevens värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala kompetens, 

temperament eller andra personliga egenskaper. I målen som anknyter till etiskt tänkande och självkännedom ska man beakta hur eleven begrundar och 

motiverar det aktuella temat ur ett hälsoperspektiv genom att utnyttja begrepp och olika källor inom området.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i hälsokunskap avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala 

läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för hälsokunskap. Eleven har uppnått målen i läro-

kursen 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 hälsokunskap och i relation till ovan nämnda 

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

annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i hälsokunskap och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.  
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Med handledning av eleven 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 det högre vitsordet.  

 

Mål för under-

visningen  

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 och utveckling som stöder hälsan 

 

M1 handleda 

eleven att förstå 

bredden av be-

greppet hälsa, 

olika sätt att 

främja hälsan 

samt människans 

levnadslopp, väx-

ande och ut-

veckling ur ett 

resursperspektiv  

I1–I3 Eleven lär sig att 

granska bredden 

av begreppet 

hälsa, olika sätt 

att främja hälsan 

samt människans 

levnadslopp och 

växande och ut-

veckling ur ett 

resursperspektiv. 

 

 

Elevens uppfatt-

ning om hälsa  

Eleven kan 

nämna något 

delområde inom 

hälsa. 

 

Eleven kan 

nämna något 

skede i männi-

skans levnads-

lopp. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva delom-

rådena inom 

hälsa och sam-

bandet mellan 

dem samt kan ge 

ett exempel på 

vad som avses 

med att främja 

hälsan. 

 

Eleven kan be-

skriva något 

skede i männi-

skans levnads-

lopp och nämna 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva delom-

rådena inom 

hälsa och sam-

bandet mellan 

dem. Eleven kan 

med hjälp av ex-

empel beskriva 

vad som avses 

med att främja 

hälsan.  

 

Eleven kan be-

skriva olika ske-

den i människans 

levnadslopp, i 

Eleven kan be-

skriva delområ-

dena inom hälsa 

och förklara or-

sakssambanden 

mellan dem. Ele-

ven kan redogöra 

för vad som av-

ses med att 

främja hälsan.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika 

skeden i männi-

skans levnads-

lopp och kan be-

döma vilken 
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särdrag för väx-

andet och ut-

vecklingen under 

ungdomen. 

synnerhet ut-

vecklingen under 

ungdomen, och 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

betydelsen av 

hälsa, växande 

och utveckling 

som resurser i li-

vet. 

betydelse hälsa 

har som en re-

surs i olika livs-

skeden. 

 

M2 handleda 

eleven att ut-

veckla sina emo-

tionella och kom-

munikativa fär-

digheter samt 

förmågan att 

agera i olika kon-

flikt- och krissi-

tuationer 

I1 Eleven lär sig att 

använda sina 

emotionella och 

kommunikativa 

färdigheter samt 

lär sig att an-

vända olika me-

toder för att han-

tera konflikt- och 

krissituationer. 

Förmåga att ana-

lysera sina emot-

ionella och kom-

munikativa fär-

digheter och hur 

man reglerar sitt 

beteende 

 

 

Eleven kan 

nämna grundläg-

gande känslor 

och känner till 

att de inverkar 

på beteendet. 

 

Eleven kan ange 

konfliktsituat-

ioner samt 

nämna drag som 

är karakteristiska 

för stress och kri-

ser. 

Eleven kan 

nämna de grund-

läggande käns-

lorna samt ge 

några exempel 

på växelverkan 

mellan känslor 

och beteende.  

 

Eleven kan 

nämna sätt för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

och för att han-

tera stress och 

kriser. 

Eleven kan utö-

ver de grundläg-

gande känslorna 

även beskriva 

andra känslor 

och ge exempel 

på växelverkan 

mellan känslor 

och beteende 

och hur man re-

glerar sitt bete-

ende.  

 

Eleven kan be-

skriva olika lös-

ningar och sätt 

för att reda ut 

konfliktsituatio-

ner samt för att 

Eleven kan kate-

gorisera känslor, 

analysera bak-

grundsfaktorer 

som inverkar på 

dem samt redo-

göra för olika 

sätt att reglera 

sitt beteende 

och sin kommu-

nikation. 

 

Eleven kan redo-

göra för orsaker 

till konfliktsitua-

tioner samt för 

motiverade sätt 

och lösningar för 

att reda ut 
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hantera stress 

och kriser. 

konfliktsituat-

ioner och för att 

hantera stress 

och kriser. 

M3 handleda 

eleven att ut-

veckla sin själv-

kännedom och 

att ge akt på sina 

värderingar och 

attityder samt 

kroppens och 

sinnets signaler 

samt att kontrol-

lera faktorer som 

stöder det egna 

beteendet, läran-

det och studi-

erna 

I1 Eleven lär sig att 

utveckla sin själv-

kännedom och 

att reglera sitt 

beteende och lä-

rande 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 
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M4 handleda 

eleven att reflek-

tera över frågor 

med anknytning 

till individualitet, 

gemenskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspektiv 

samt stödja ele-

vens förmåga att 

handla på ett an-

svarsfullt sätt i 

kommunikations-

situationer 

I1, I3 Eleven lär sig att 

reflektera över 

frågor med an-

knytning till indi-

vidualitet, ge-

menskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspektiv 

samt lär sig att 

handla på ett an-

svarfullt sätt i 

kommunikations-

situationer. 

Förmåga att ana-

lysera den hälso-

mässiga utveck-

lingen och att 

agera i kommu-

nikationssituat-

ioner 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som inverkar på 

individualiteten 

och ge något ex-

empel på sam-

bandet mellan 

sociala relationer 

och det psykiska 

välbefinnandet 

och hälsan.  

 

Eleven kan 

nämna etiska frå-

gor som ankny-

ter till samspel 

och kommuni-

kation och kan 

under handled-

ning komma med 

lösningar till 

dem. 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som inverkar på 

individualiteten 

och ge exempel 

på vilken bety-

delse sociala re-

lationer har för 

det psykiska väl-

befinnandet och 

hälsan. 

 

Eleven kan be-

skriva etiska frå-

gor som ankny-

ter till samspel 

och kommuni-

kation och kan 

komma med lös-

ningar till dem. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

och ur ett hälso-

perspektiv analy-

sera frågor som 

anknyter till den 

individuella ut-

vecklingen samt 

kan analysera  

vilken betydelse 

sociala relationer 

har för det psy-

kiska välbefin-

nandet och häl-

san. 

 

Eleven kan analy-

sera etiska frågor 

som anknyter till 

samspel och 

kommunikation 

och kan komma 

med ansvarsfulla 

lösningar till 

dem. 

Eleven kan ur ett 

hälsoperspektiv 

analysera och 

motivera frågor 

som anknyter till 

den individuella 

utvecklingen 

samt kan be-

döma vilken be-

tydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska väl-

befinnandet och 

hälsan. 

 

Eleven kan vär-

dera etiska frå-

gor som ankny-

ter till samspel 

och kommuni-

kation samt kan 

värdera och mo-

tivera ansvars-

fulla lösningar till 

dem. 

Faktorer som stöder och tär på hälsan och att förebygga sjukdomar 

 

M5 handleda 

eleven att 

I1–I3 Eleven lär sig att 

granska faktorer 

Förmåga att ob-

servera faktorer 

Eleven kan 

nämna faktorer 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

Eleven kan analy-

sera faktorer 

Eleven kan analy-

sera och bedöma 
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fördjupa sin för-

ståelse för fysisk, 

psykisk och social 

hälsa och fak-

torer och meka-

nismer som stär-

ker och hotar 

dessa samt 

stödja elevens 

förmåga att an-

vända relaterade 

begrepp på ett 

korrekt sätt 

och mekanismer 

som stärker och 

hotar den fy-

siska, psykiska 

och sociala häl-

san samt lär sig 

att använda rela-

terade begrepp 

på ett korrekt 

sätt.  

som påverkar 

hälsan samt an-

vända begrepp 

som anknyter till 

hälsa 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan. 

 

Eleven kan under 

handledning an-

vända enstaka 

begrepp som an-

knyter till hälsa 

och sjukdom. 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan samt kan i 

huvuddrag be-

skriva samban-

den mellan dem.  

 

Eleven kan på ett 

korrekt sätt an-

vända några be-

grepp som ank-

nyter till hälsa 

och sjukdom. 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan samt kan 

beskriva samban-

den mellan dem. 

 

Eleven kan i hu-

vudsak använda 

begrepp som an-

knyter till hälsa 

och sjukdom på 

ett korrekt sätt.  

faktorer som stö-

der respektive 

hotar hälsan 

samt kan be-

skriva deras sam-

band och orsaks-

sammanhang.  

 

Eleven kan an-

vända begrepp 

som anknyter till 

hälsa och sjuk-

dom på ett kor-

rekt sätt.  

M6 stödja eleven 

att utveckla sina 

färdigheter att 

söka och an-

vända informat-

ion om hälsa och 

sjukdomar samt 

främja elevens 

förmåga att 

agera ändamåls-

enligt i situatio-

ner som ankny-

ter till hälsa, sä-

kerhet och sjuk-

domar 

I2- I3 Eleven lär sig att 

söka och an-

vända informat-

ion om hälsa och 

sjukdomar samt 

lär sig att agera 

ändamålsenligt i 

situationer som 

anknyter till 

hälsa, säkerhet 

och sjukdomar. 

Förmåga att till-

lämpa kunskaper 

och färdigheter 

med anknytning 

till hälsa, säker-

het och sjukdom 

Eleven kan under 

handledning 

söka hälsorelate-

rad information.  

 

Eleven kan 

nämna något till-

vägagångssätt 

för egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situat-

ioner som hotar 

hälsan och trygg-

heten.  

Eleven kan söka 

hälsorelaterad 

information ur 

några källor och 

kan ställvis an-

vända informa-

tionen på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Eleven kan ange 

tillvägagångssätt 

för egenvård, för 

att söka hjälp 

och för 

Eleven kan söka 

hälsorelaterad 

information i 

olika källor och 

huvudsakligen 

använda den på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

 

Eleven kan be-

skriva ändamåls-

enliga tillväga-

gångssätt för 

egenvård, för att 

söka hjälp och 

Eleven kan söka 

hälsorelaterad 

information 

mångsidigt i olika 

informations-

källor, kan bilda 

sökord och av-

gränsa sökningen 

samt använda in-

formationen på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

 

Eleven kan be-

döma olika 
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situationer som 

hotar hälsan och 

tryggheten. 

för situationer 

som hotar hälsan 

och tryggheten. 

tillvägagångssätt 

för egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situatio-

ner som hotar 

hälsan och trygg-

heten. 

M7 handleda 

eleven att iaktta 

och utvärdera 

sina egna vanor, 

val och motiv 

som berör hälsa 

och säkerhet 

samt uppmuntra 

eleven att reflek-

tera över resur-

ser som är viktiga 

för den egna häl-

san 

I1- I2 Eleven lär sig att 

iaktta och utvär-

dera faktorer 

som anknyter till 

den egna hälsan 

och säkerheten 

samt lär sig att 

reflektera över 

resurser som är 

viktiga för den 

egna hälsan.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M8 handleda 

eleven att iaktta 

och kritiskt 

granska företeel-

ser som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom samt 

värderingar och 

normer som är 

I1–I3 Eleven lär sig att 

iaktta och kritiskt 

granska företeel-

ser som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom samt 

värderingar och 

normer som är 

förknippade med 

Förmåga att 

granska företeel-

ser som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom samt 

bedöma tillförlit-

ligheten i hälso-

relaterad inform-

ation 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan nämna 

etiska frågor som 

anknyter till livs-

stil. Eleven kan 

ge ett exempel 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan be-

skriva etiska frå-

gor som ankny-

ter till livsstil. 

Eleven kan ge 

Eleven kan analy-

sera faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

och förklara hur 

olika företeelser 

som anknyter till 

hälsovanor upp-

står.  

Eleven kan be-

döma faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan förklara 

och motivera hur 

företeelser som 

anknyter till häl-

sovanor uppstår.  
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förknippade med 

dem och att be-

döma tillförlitlig-

heten och rele-

vansen i inform-

ation 

dem. Eleven lär 

sig att bedöma 

tillförlitligheten 

och relevansen i 

information. 

på konsekven-

serna av val som 

gäller livsstilen.  

 

Eleven kan 

nämna någon 

faktor som be-

skriver tillförlit-

ligheten i hälso-

relaterad inform-

ation.  

exempel på kon-

sekvenserna av 

val som gäller 

livsstilen.  

 

Eleven kan under 

handledning be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsorela-

terad informat-

ion utgående 

från några fak-

torer som beskri-

ver informatio-

nens tillförlitlig-

het.  

 

Eleven kan be-

skriva etiska frå-

gor som ankny-

ter till livsstil och 

analysera konse-

kvenserna av val 

som gäller livssti-

len. 

 

Eleven kan be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsorela-

terad informat-

ion utgående 

från flera fak-

torer som beskri-

ver information-

ens tillförlitlig-

het. 

 

Eleven kan analy-

sera etiska frågor 

som anknyter till 

livsstil samt kan 

bedöma och mo-

tivera konse-

kvenserna av val 

som gäller livssti-

len. 

 

Eleven kan ur 

olika synvinklar 

bedöma tillförlit-

ligheten i hälso-

relaterad inform-

ation och hur an-

vändbar inform-

ationen är. 

Hälsa, samfund, samhälle och kultur 

 

M9 handleda 

eleven att förstå 

samhällets, om-

givningens, kul-

turens och in-

formations- och 

I3 Eleven lär sig att 

iaktta sam-

hällets, omgiv-

ningens, kul-

turens och in-

formations- och 

Förmåga att för-

stå hur omgiv-

ningen påverkar 

hälsan 

Eleven kan 

nämna effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

och kan nämna 

samband mellan 

hälsa och 

Eleven kan be-

skriva effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

samt ge exempel 

på samband mel-

lan hälsa och 

Eleven kan analy-

sera centrala di-

rekta och indi-

rekta effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

samt förklara 

Eleven kan be-

döma centrala 

direkta och indi-

rekta effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

samt bedöma 
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kommunikations-

teknologins bety-

delse för hälsa 

och välbefin-

nande 

kommunikations-

teknologins bety-

delse för hälsa 

och välbefin-

nande. 

samfund, kultur 

eller informat-

ions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

samfund, kultur 

eller informat-

ions- och kom-

munikationstek-

nologi.  

sambanden mel-

lan hälsa och 

samfund, kultur 

samt informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

sambandet mel-

lan hälsa och 

samfund, kultur 

samt informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nologi. 

M10 handleda 

eleven att lägga 

grunden för den 

egna studie-, 

funktions- och 

arbetsförmågan 

och för att upp-

rätthålla den 

samt att beskriva 

hur man använ-

der hälsotjänster 

på ett ändamåls-

enligt sätt  

I1- I2 Eleven lär sig att 

lägga grunden 

för den egna stu-

die-, funktions- 

och arbetsför-

mågan och för 

att upprätthålla 

den. Eleven lär 

sig beskriva hur 

man använder 

hälsotjänster på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

Förmåga att upp-

fatta på vilka sätt 

man kan främja 

arbetsförmågan 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som påverkar 

studie-, funkt-

ions- och arbets-

förmågan.  

 

Eleven kan 

nämna den egna 

skolans och kom-

munens hälso-

tjänster.  

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som påverkar 

studie-, funkt-

ions- och arbets-

förmågan.  

 

Eleven kan be-

skriva den egna 

skolans och kom-

munens hälso-

tjänster.   

Eleven kan till-

lämpa kunskap 

om faktorer som 

påverkar studie-, 

funktions- och 

arbetsförmågan, 

till exempel ge-

nom att göra upp 

en plan som stö-

der dessa.  

 

Eleven kan be-

skriva olika häl-

sotjänster i sam-

hället och ge ex-

empel på hur de 

kan användas i 

olika situationer. 

Eleven kan till-

lämpa och utvär-

dera kunskap om 

faktorer som på-

verkar studie-, 

funktions- och 

arbetsförmågan, 

till exempel ge-

nom att göra upp 

en motiverad 

plan som stöder 

dessa.  

 

Eleven kan be-

skriva och utvär-

dera olika hälso-

tjänster i sam-

hället och hur de 

kan användas på 

ett ändamålsen-

ligt sätt i olika si-

tuationer. 
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M11 handleda 

eleven att förstå 

och bedöma 

uppfattningar 

om hälsa i den 

egna familjen, 

den närmaste 

omgivningen och 

inom olika sam-

fund och att för-

stå deras bety-

delse för en själv 

samt handleda 

eleven att bilda 

sig en uppfatt-

ning om på vilka 

sätt hen lär sig 

bäst 

I1–I3 Eleven lär sig att 

observera upp-

fattningar om 

hälsa i den egna 

familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen och inom 

olika samfund 

samt förstår de-

ras betydelse för 

en själv. Eleven 

lär sig att bilda 

sig en uppfatt-

ning om på vilka 

sätt hen lär sig 

bäst. 

Förmåga att be-

döma uppfatt-

ningar om hälsa 

och att inse vilka 

faktorer som 

främjar lärande 

Eleven kan med 

hjälp av ett ex-

empel beskriva 

hur familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen eller 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfattning-

arna om hälsa.  

 

Eleven kan 

nämna en faktor 

som stöder det 

egna lärandet. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva hur fa-

miljen, den 

närmaste omgiv-

ningen eller 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfattning-

arna om hälsa 

samt kan känna 

igen hur de in-

verkar på den 

egna uppfatt-

ningen om hälsa.  

 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

Eleven kan med 

hjälp av ända-

målsenliga exem-

pel analysera hur 

familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen och andra 

sociala samfund 

påverkar upp-

fattningarna om 

hälsa samt kan 

beskriva deras 

betydelse för 

den egna upp-

fattningen om 

hälsa.  

 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

Eleven kan be-

döma hur famil-

jen, den närm-

aste omgiv-

ningen och andra 

sociala samfund 

påverkar upp-

fattningarna om 

hälsa samt kan 

utvärdera deras 

betydelse för 

den egna upp-

fattningen om 

hälsa. 

 

Eleven kan analy-

sera faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

M12 stödja ele-

vens förmåga att 

kritiskt bedöma 

information som 

berör hälsa och 

sjukdom samt att 

beskriva indivi-

dens rättigheter, 

I3 Eleven lär sig att 

kritiskt bedöma 

information som 

berör hälsa och 

sjukdom samt lär 

sig att granska 

individens rättig-

heter, ansvar och 

Förmåga att be-

döma hälsorela-

terad informa-

tion samt känne-

dom om meto-

der och sätt som 

påverkar hälsa 

och trygghet 

Eleven kan 

nämna något 

sätt att påverka 

med hälsorelate-

rad information 

eller en faktor 

som inverkar på 

den 

Eleven kan under 

handledning ana-

lysera sätt att på-

verka med hälso-

relaterad infor-

mation samt kan 

under handled-

ning analysera 

Eleven kan analy-

sera olika sätt att 

påverka med häl-

sorelaterad in-

formation samt 

kan analysera 

tillförlitligheten i 

Eleven kan be-

döma sätt att på-

verka med hälso-

relaterad infor-

mation samt kan 

bedöma tillförlit-

ligheten i 
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ansvar och möj-

ligheter att på-

verka i frågor 

som gäller hälsa 

och trygghet i 

den egna lärmil-

jön och den 

närmaste omgiv-

ningen 

möjligheter att 

påverka i frågor 

som gäller hälsa 

och trygghet i 

den egna lärmil-

jön och den 

närmaste omgiv-

ningen. 

hälsorelaterade 

informationens 

tillförlitlighet.  

 

Eleven kan ange 

någon konse-

kvens som olika 

livsstilar har för 

samhället eller 

för miljöns hälsa 

eller trygghet. 

 

Eleven kan 

nämna någon 

metod med vil-

ken man kan på-

verka hälsan och 

tryggheten i den 

närmaste omgiv-

ningen. 

tillförlitligheten i 

den hälsorelate-

rade informat-

ionen.  

 

Eleven kan be-

skriva vilka kon-

sekvenser olika 

livsstilar har för 

andra människor, 

för samhället el-

ler för miljöns 

hälsa och trygg-

het. 

 

Eleven kan be-

skriva metoder 

med vilka man 

kan påverka häl-

san och trygg-

heten i den 

närmaste omgiv-

ningen. 

hälsorelaterad 

information.  

 

Eleven kan analy-

sera vilka konse-

kvenser olika 

livsstilar har för 

andra människor, 

för samhället och 

för miljöns hälsa 

och trygghet. 

 

Eleven kan analy-

sera metoder 

med vilka man 

kan påverka häl-

san och trygg-

heten i den 

närmaste omgiv-

ningen.  

hälsorelaterad 

information.  

 

Eleven kan be-

döma och moti-

vera vilka konse-

kvenser olika 

livsstilar har för 

andra människor, 

för samhället och 

för miljöns hälsa 

och trygghet.  

 

Eleven kan be-

döma och moti-

vera metoder 

med vilka man 

kan påverka häl-

san och trygg-

heten i den 

närmaste omgiv-

ningen. 

 

Religion 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i religion i årskurs 7–9  
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Bedömningen i religion ska vara mångsidig. Bedömningen genomförs genom att observera elevens lärande, kunnande och arbete och granska elevernas 

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

formativa bedömningen får eleverna information om sina framsteg och prestationen i lärandet i relation till de uppställda målen. Responsen ska vara handle-

dande och uppmuntrande. Elevernas självvärdering och kamratrespons ska användas som en del av den formativa bedömningen. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i religion avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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 grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 

Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för religion. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 religion och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 

Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i 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 elevens kunnande skapas, som bygger på beskrivningarna i kunskapskraven för vitsorden. Kriterierna för slutbedöm-

ningen kan också utnyttjas då tillfällen för prov på kunnande planeras eller då elevens prov på kunnande bedöms.   

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

M1 handleda 

eleven att inse 

sambandet mel-

lan religion och 

I1, I2 Eleven förstår 

den mångsidiga 

kommunikat-

ionen mellan 

Förmåga att upp-

fatta det infly-

tande som mång-

falden av 

Eleven känner 

under handled-

ning igen olika 

saker i 

Eleven känner 

igen olika saker i 

omgivningen 

Eleven kan ge ex-

empel på mång-

falden i anknyt-

ning till den 

Eleven kan ge 

mångsidiga ex-

empel på den in-

terna 



232 
 

kultur och att 

uppfatta den re-

ligiösa mångfal-

den 

religion och kul-

tur och den reli-

giösa mångfal-

den. 

religioner har 

samt religioner-

nas inverkan på 

kultur och sam-

hälle 

omgivningen 

som anknyter till 

religion såsom 

byggnader och 

symboler. 

som anknyter till 

religion.  

 

Eleven kan kom-

binera begrepp 

och företeelser i 

anknytning till 

religion. 

religion som stu-

deras.  

 

Eleven visar att 

hen förstår att 

religion och kul-

tur står i växel-

verkan med 

varandra.  

 

Eleven känner 

igen olika före-

teelser i anknyt-

ning till religion i 

olika kulturer och 

samhällen.   

mångfalden i den 

religion som stu-

deras.  

 

Eleven kan be-

skriva växelver-

kan mellan relig-

ion och kultur på 

ett mångsidigt 

sätt.  

 

Eleven känner 

igen och kan 

nämna olika fö-

reteelser i an-

knytning till reli-

gion i olika kul-

turer och sam-

hällen.    

M2 handleda 

eleven att för-

djupa sina kun-

skaper om den 

religion som stu-

deras och dess 

inflytande 

I1 Eleven fördjupar 

sina kunskaper 

om den religion 

som studeras 

och dess infly-

tande och ut-

vecklas i att 

hämta ytterligare 

information om 

dem. 

Förmåga att han-

tera information 

om den religion 

som studeras 

Eleven kan ge ett 

exempel på lä-

rorna i den reli-

gion som stude-

ras och ett exem-

pel på de vikti-

gaste källorna.  

 

Eleven kan be-

rätta om 

Eleven kan ge ex-

empel på lärorna 

i den religion 

som studeras.  

 

Eleven kan redo-

göra för upp-

komsten av den 

religion som stu-

deras, samt för 

Eleven kan analy-

sera de grundläg-

gande lärorna i 

den religion som 

studeras och be-

skriva innehållet i 

de viktigaste käl-

lorna.  

 

Eleven kan analy-

sera de grundläg-

gande lärorna i 

den religion som 

studeras och in-

nehållet i och 

tolkningen av de 

viktigaste käl-

lorna.  
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uppkomsten av 

den religion som 

studeras. 

dess källor, infly-

tande och ut-

bredning.  

 

Eleven kan enligt 

givna instruktio-

ner söka ytterli-

gare information 

om den religion 

som studeras. 

Eleven kan be-

skriva uppkoms-

ten och utbred-

ningen av den re-

ligion som stude-

ras, samt dess in-

flytande i olika 

delar av världen.  

 

Eleven kan själv-

ständigt hämta 

ytterligare in-

formation om 

den religion som 

studeras och 

fästa uppmärk-

samhet vid käl-

lornas tillförlitlig-

het.  

Eleven kan be-

skriva uppkomst-

historia för den 

religion som stu-

deras, dess ut-

bredning och in-

flytande i olika 

delar av världen.  

 

Eleven kan själv-

ständigt hämta 

ytterligare in-

formation om 

den religion som 

studeras och 

fästa uppmärk-

samhet vid käl-

lornas tillförlitlig-

het. 

M3 handleda 

eleven att för-

djupa sin känne-

dom om relig-

ioner och livså-

skådningar på 

olika håll i värl-

den samt irreli-

giositet 

I2 Eleven förstår 

vad som avses 

med världsreli- 

gioner, irreligiosi-

tet och åskåd-

ningar och hur 

de skiljer sig från 

varandra. Eleven 

utvecklar sin för-

måga att söka 

Kännedom om 

världsreligioner-

na och olika 

åskådningar 

Eleven kan 

nämna två reli--

gioner och under 

handledning 

känna igen de 

centrala dragen i 

dem. 

 

Eleven känner 

under 

Eleven kan 

nämna världsre-

ligioner och be-

rätta om de mest 

centrala dragen i 

dem.  

 

Eleven kan be-

skriva skillnaden 

Eleven kan be-

skriva och jäm-

föra de huvud-

sakliga dragen i 

de olika världsre-

ligionerna.  

 

Eleven kan an-

vända begreppen 

religion, 

Eleven kan analy-

sera de huvud-

sakliga dragen i 

de olika världs-

religionerna.  

 

Eleven kan be-

skriva den rå-

dande mångfal-

den inom 
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ytterligare in-

formation om 

dem.   

handledning igen 

skillnaderna mel-

lan religion och 

irreligiositet. 

mellan religion 

och irreligiositet.  

 

Eleven kan söka 

ytterligare infor-

mation om reli-

gioner och 

åskådningar en-

ligt givna instruk-

tioner. 

irreligiositet och 

åskådning i ända-

målsenliga sam-

manhang.  

 

Eleven kan söka 

information om 

religioner och 

åskådningar.   

religioner och ir-

religiositet. 

 

Eleven kan söka 

information om 

religioner och 

åskådningar och 

fästa uppmärk-

samhet vid in-

formationskällor-

nas tillförlitlig-

het.   

M4 handleda 

eleven att känna 

igen seder och 

symboler i olika 

religioner och 

livsåskådningar 

samt identifiera 

religiösa teman i 

medier, i världs-

politiken och 

inom konst och 

populärkultur 

I1, I2, I3 Eleven identifie-

rar och förstår 

seder i olika re-

ligioner och 

åskådningar 

samt utvecklar 

sin förmåga att 

identifiera reli-

giösa symboler 

och teman i me-

dier, världspoliti-

ken, konsten och 

populärkulturen.  

Religiös och kul-

turell läskunnig-

het 

Eleven känner 

utgående från 

exempel igen se-

der i anknytning 

till religion.  

Eleven kan be-

rätta om centrala 

seder i minst tre 

religioner.  

 

Ur givet material 

känner eleven 

igen religiösa 

symboler och te-

man i medier, 

konsten och po-

pulärkulturen.  

Eleven kan be-

skriva och nämna 

seder i olika re-

ligioner och kan 

ge ett exempel 

på irreligiösa se-

der och bruk.  

 

Eleven känner 

igen och kan ge 

ett exempel på 

religiösa symbo-

ler och teman i 

medier, världs-

politiken, kons-

ten samt i popu-

lärkulturen. 

Eleven kan analy-

sera seder i olika 

religioner och 

kan ge exempel 

på irreligiösa se-

der och bruk.  

 

Eleven identifie-

rar och kan ge 

exempel på reli-

giösa symboler 

och teman i me-

dier, världspoliti-

ken, konsten 

samt i populär-

kulturen. 
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M5 handleda 

eleven att iaktta 

och bedöma 

olika sätt att ar-

gumentera samt 

skillnader mellan 

religiöst och ve-

tenskapligt språk 

I1, I3 Eleven lär sig att 

identifiera och 

bedöma olika 

sätt att argumen-

tera samt skillna-

der i religiöst och 

vetenskapligt 

språk. Eleven ut-

vecklar sin för-

måga att lyssna 

på andras åsikter 

och att motivera 

sina egna åsikter. 

Förmåga att sär-

skilja på religiöst 

och vetenskap-

ligt språk samt 

tankeförmåga 

och kommunika-

tiva färdigheter  

Eleven skiljer ett 

tydligt religiöst 

påstående och 

ett tydligt veten-

skapligt påstå-

ende från 

varandra. 

Eleven känner 

igen typiska drag 

i ett vetenskap-

ligt respektive ett 

religiöst språk.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och presentera 

sina egna. 

Eleven känner 

igen olika sätt att 

argumentera 

samt skillnader 

mellan religiöst 

och vetenskap-

ligt språk.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och presentera 

motiveringar för 

sina egna åsikter. 

Eleven kan analy-

sera skillnaderna 

mellan religiösa 

och vetenskap-

liga argument 

och mellan reli-

giöst och veten-

skapligt språk.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och logiskt moti-

vera sina egna 

åsikter. 

M6 handleda 

eleven att ut-

forska centrala 

etiska begrepp, 

de mänskliga rät-

tigheterna och 

de etiska princi-

perna i den reli-

gion som stude-

ras samt i andra 

religioner och 

åskådningar 

I3 Eleven lär sig att 

använda centrala 

begrepp i etiskt 

tänkande. Eleven 

känner till de 

centrala mänsk-

liga rättigheterna 

samt de etiska 

principerna i den 

religion som stu-

deras och andra 

religioner och 

åskådningar.   

Förmåga att be-

härska informat-

ion om etik och 

mänskliga rättig-

heter 

Eleven kan ge ett 

exempel på nå-

gon mänsklig rät-

tighet.  

 

Eleven kan ge ett 

exempel på en 

etisk princip i 

den religion som 

studeras. 

Utgående från 

exempel på si- 

tuationer känner 

eleven igen den 

etiska dimens-

ionen och kan 

under handled-

ning reflektera 

över etiska fråge-

ställningar.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på mänsk-

liga rättigheter 

Eleven kan an-

vända centrala 

etiska begrepp 

och kan skilja på 

etiska frågeställ-

ningar och andra 

frågeställningar.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

etiska frågeställ-

ningar och för-

verkligandet av 

de mänskliga 

Eleven kan an-

vända centrala 

etiska begrepp, 

reflektera över 

etiska frågeställ-

ningar och be-

döma förverkli-

gandet av de 

mänskliga rättig-

heterna i prakti-

ken.   

 

Eleven kan analy-

sera de etiska 

principerna i den 
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och deras bety-

delse. 

  

Eleven kan redo-

göra för de etiska 

principerna i den 

religion som stu-

deras.  

rättigheterna i 

praktiken.   

 

Eleven kan be-

skriva de etiska 

principerna i den 

religion som stu-

deras och i nå-

gon annan reli-

gion eller åskåd-

ning.  

religion som stu-

deras och jäm-

föra dem med 

centrala etiska 

begrepp i andra 

religioner och 

åskådningar.  

M7 hjälpa eleven 

att reflektera 

över religioners 

och åskådningars 

globala bety-

delse som grund 

och rättesnöre 

för människors 

val 

I1, I3 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

reflektera över 

religioners och 

åskådningars glo-

bala betydelse 

som grund och 

rättesnöre för 

människors val. 

Förmåga att upp-

fatta betydelsen 

av religioner och 

åskådningar i in-

dividens liv och 

globalt 

Eleven känner 

utgående från 

givna exempel 

igen religiösa och 

åskådningsmäss-

iga faktorer som 

påverkar männi-

skornas val.  

Eleven kan ge ex-

empel på det in-

flytande religio-

ner och åskåd-

ningar har på 

människors val 

och verksamhet. 

Eleven kan be-

skriva religioners 

och åskådningars 

betydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val. 

Eleven kan re-

flektera över re-

ligioners och 

åskådningars be-

tydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val och kan 

ge exempel på 

detta i olika delar 

av världen. 

M8 uppmuntra 

eleven att reflek-

tera över livsfrå-

gor i anknytning 

till mänsklig-

heten och aktu-

ella etiska frågor 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

självständigt och 

tillsammans med 

andra reflektera 

över livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten, 

Förmåga till 

etiskt tänkande 

och att uttrycka 

sina egna åsikter 

Eleven kan be-

skriva någon 

etisk fråga och 

en värdering som 

är viktig för hen. 

Eleven känner 

igen och kan un-

der handledning 

reflektera över 

livsfrågor i an-

knytning till 

mänskligheten 

Eleven kan själv-

ständigt och till-

sammans med 

andra reflektera 

över livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten 

Eleven kan själv-

ständigt och till-

sammans med 

andra reflektera 

över livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten 
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och egna värde-

ringar i förhål-

lande till dem 

aktuella etiska 

frågor och de 

egna värdering-

arna i förhål-

lande till dem. 

och några aktu-

ella etiska frågor.  

 

Eleven kan be-

skriva värde-

ringar som är vik-

tiga för hen och 

utgående från 

dem ta ställning 

till etiska frågor. 

och några aktu-

ella etiska frågor.  

 

Eleven kan be-

skriva värde-

ringar som är vik-

tiga för hen och 

presentera och 

motivera åsikter i 

etiska frågor. 

och aktuella 

etiska frågor.  

 

Eleven kan analy-

sera sina egna 

värderingar samt 

identifiera olika 

värderingar som 

grund för etiska 

lösningar.  

 

Eleven kan pre-

sentera logiska 

och motiverade 

åsikter om etiska 

frågor.  

M9 inspirera ele-

ven att granska 

de etiska di-

mensionerna i 

sina val och hur 

de påverkar väl-

befinnandet och 

uppmuntra ele-

ven till en hållbar 

livsstil 

I2, I3 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

analysera sina 

etiska val och hur 

de påverkar väl-

befinnandet och 

utvecklar sina 

färdigheter att 

förverkliga en 

hållbar livsstil. 

Förmåga att upp-

fatta vilken på-

verkan etiska val 

har i förhållande 

till välbefinnande 

och en hållbar 

framtid  

Eleven kan under 

handledning 

identifiera kon-

sekvenser av 

etiska val och 

handlingar.   

Eleven kan be-

skriva konse-

kvenser som 

etiska val har för 

en hållbar fram-

tid. 

Eleven kan analy-

sera etiska val 

och konsekven-

serna av dem för 

välbefinnande 

och en hållbar 

framtid.    

Eleven kan vär-

dera etiska val 

och ge exempel 

på deras direkta 

och indirekta in-

verkan på välbe-

finnande och en 

hållbar framtid.   

M10 sporra ele-

ven att möta 

olika människor 

I1, I2, I3 Eleven utvecklar 

sina färdigheter i 

konstruktiv 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

 .  
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nu och i framti-

den, under fort-

satta studier, i 

arbetslivet och 

på fritiden 

kommunikation 

tillsammans med 

andra människor 

nu och i framti-

den, under fort-

satta studier, i 

arbetslivet och 

på fritiden. 

vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

 

Livsåskådningskunskap 
 

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

 

 

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska grunda sig på observation av arbetet, diskussioner och argumentering samt på att granska elevens olika slag av alster. 

Utöver alstren ska studieprocessen och arbetets olika faser bedömas, till exempel hur eleven formulerar frågor, bygger upp motiveringar, avgränsar ämnet, 

söker information, motiverar synpunkter, använder begrepp, hur tydligt eleven uttrycker sig och hur hen slutför sitt arbete. Elevernas självvärdering och kam-

ratrespons ska används som stöd för bedömningen.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i livsåskådningskunskap avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen 

i livsåskådningskunskap då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedöm-

ningen i livsåskådningskunskap som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 

enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för livså-

skådningskunskap. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 

livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det 
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kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i livsåskådningskunskap och 

i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

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

att aktivt påverka sitt eget tänkande och agerande. I livsåskådningskunskap ska man stödja elevens självständiga tänkande och utvecklingen av argumentering 

och öppen diskussion. Utvecklingen fortlöper kontinuerligt genom alla årskurser 7-9, vilket ska beaktas då slutbedömningen ges. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

M1 handleda 

eleven att  

identifiera, för-

stå och använda 

begrepp som 

hör samman 

med livsåskåd-

ning 

I1 Eleven lär sig att 

identifiera, förstå 

och använda 

åskådningsmäs-

siga begrepp. 

Förmåga att be-

härska och till-

lämpa begrepp 

Eleven känner 

igen några åskåd-

ningsmässiga be-

grepp (såsom 

livsåskådning, re-

ligion, irreligiosi-

tet). 

Eleven kan be-

skriva begreppen 

världsåskådning, 

världsbild och 

livsåskådning. 

Eleven förstår 

begreppen 

världsåskådning, 

världsbild och 

livsåskådning, 

förstår samban-

det mellan dem 

och kan använda 

dem. 

Eleven identifie-

rar, förstår och 

kan tillämpa 

åskådningsmäs-

siga begrepp i 

sitt eget åskåd-

ningsmässiga 

tänkande och i 

sina alster. 

M2 utveckla ele-

vens kulturella 

allmänbildning 

genom att hand-

leda eleven att 

bekanta sig med 

olika kulturer 

och åskådningar 

I1 Eleven utvecklar 

allmänbildning 

på basis av olika 

kulturer och 

åskådningar och 

Unescos världs-

arvskonvention. 

Kännedom om 

kulturer och 

åskådningar 

Eleven kan 

nämna ett 

grundläggande 

inslag i minst en 

kultur (såsom 

klädsel, språk, 

mat, fester, nä-

ring, utkomst, 

Eleven kan be-

skriva två olika 

kulturer eller 

åskådningar 

samt känna igen 

likheter och skill-

nader mellan 

dem.  

Eleven kan 

hämta informat-

ion om olika kul-

turer och åskåd-

ningar.  

 

Eleven kan redo-

göra för 

Eleven förstår 

den kulturella 

och åskådnings-

mässiga mångfal-

den och kan 

sätta sin egen 

kulturella och 
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och fördjupa sig 

i Unescos 

världsarvskon-

vention 

teknologi) och 

ett av Unescos 

världsarvsobjekt. 

 

Eleven kan be-

rätta om några 

drag i Unescos 

världsarvskon-

vention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

utgångspunkter 

för Unescos 

världsarvskon-

vention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

åskådningsmäss-

iga situation i re-

lation till världs-

kulturer och -arv.   

 

Eleven kan be-

skriva utgångs-

punkterna för 

Unescos världs-

arvskonvention 

och kan nämna 

de flesta in-

hemska och 

några utländska 

världsarvsobjekt. 

M3 handleda 

eleven att lära 

känna olika irre-

ligiösa och reli-

giösa åskåd-

ningar, växelver-

kan mellan dem 

samt vilken roll 

kunskap och 

forskning spelar 

vid värdering av 

åskådningar 

I1 Eleven lär känna 

olika åskåd-

ningar, växelver-

kan mellan dem 

samt vilken roll 

kunskap och 

forskning spelar 

vid värdering av 

åskådningar. 

Kunskap om 

olika åskådningar 

och förmåga att 

jämföra dem 

Eleven kan 

nämna minst två 

olika åskådningar 

(såsom kristen-

dom, marxism 

och veganism). 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag i semitisk 

monoteism och 

sekulär 

humanism.  

 

Eleven vet att 

man kan närma 

sig åskådnings-

mässiga frågor 

på ett vetenskap-

ligt sätt. 

Eleven kan 

nämna de viktig-

aste dragen och 

utvecklingsför-

loppen i centrala 

världsåskåd-

ningar och kul-

turer, särskilt   

historiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den 

Eleven förstår de 

viktigaste dragen 

och utvecklings-

förloppen i cen-

trala världså-

skådningar och 

kulturer, särskilt 

historiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den 
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sekulära human-

ismen.  

 

Eleven kan redo-

göra för hur man 

kan studera 

åskådningar på 

ett undersö-

kande och veten-

skapligt sätt. 

sekulära human-

ismen.  

 

Eleven kan för-

klara hur man 

kan studera 

åskådningar på 

ett undersö-

kande och veten-

skapligt sätt. 

M4 handleda 

eleven att ut-

forska grunder 

för religiöst tän-

kande och reli-

gionskritik 

I1, I3 Eleven lär sig att 

reflektera över 

grunder för reli-

giöst tänkande 

och religionskri-

tik. 

Kunskap om reli-

giöst tänkande 

och religionskri-

tik 

Eleven kan under 

handledning 

hämta informa-

tion om relig-

ioner och reli-

gionskritik. 

Eleven känner till 

vad religiöst tän-

kande innebär 

och vet vad som 

avses med relig-

ionskritik och kan 

delvis självstän-

digt hämta in-

formation om sa-

ken.  

Eleven kan för-

klara vad som 

kännetecknar re-

ligiöst tänkande 

och ge exempel 

på centrala drag i 

religionskritik 

samt hämta in-

formation om sa-

ken. 

Eleven kan analy-

sera vad som 

kännetecknar re-

ligiöst tänkande 

och förstår cen-

trala drag i relig-

ionskritik samt 

självständigt 

hämta informa-

tion om saken. 

M5 handleda 

eleven att upp-

fatta åskåd-

ningsfrihet som 

en mänsklig rät-

tighet samt 

känna till med 

vilka nationella 

och 

I1, I3 Eleven lär sig att 

förstå åskåd-

ningsfrihet som 

en mänsklig rät-

tighet och bekan-

tar sig med nat-

ionella och inter-

nationella medel 

med vilka 

Förmåga att upp-

fatta betydelsen 

av åskådningsfri-

het 

Eleven kan ge ett 

exempel på 

åskådningsfrihet. 

Eleven känner till 

att åskådningsfri-

het är en mänsk-

lig rättighet.  

 

Eleven kan 

nämna minst ett 

medel med vilket 

Eleven kan ge ex-

empel på åskåd-

ningsfrihet som 

en mänsklig rät-

tighet och på 

några medel som 

garanterar 

åskådningsfrihet 

och på brister på 

Eleven förklarar 

åskådningsfrihet 

som en mänsklig 

rättighet och 

några medel som 

garanterar 

åskådningsfrihet 

och kan redogöra 

för brister på 
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internationella 

medel åskåd-

ningsfrihet ga-

ranteras 

åskådningsfrihet 

garanteras. 

åskådningsfrihet 

garanteras. 

sådana i olika si-

tuationer. 

sådana i olika si-

tuationer. 

M6 handleda 

eleven att upp-

fatta åskåd-

ningsmässiga val 

och vilka per-

sonliga och sam-

hälleliga orsaker 

som ligger 

bakom dem 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

uppfatta olika 

åskådningsmäs-

siga val och 

bakomliggande 

personliga och 

samhälleliga or-

saker.  

Förmåga att 

granska orsa-

kerna bakom val 

av åskådning 

Eleven kan be-

skriva någon 

åskådnings-

mässig lösning 

och kan nämna 

någon bakomlig-

gande personlig 

eller samhällelig 

orsak (såsom att 

en mänska inte 

av etiska orsaker 

reser med flyg-

plan). 

Eleven kan be-

skriva någon 

åskådnings-

mässig lösning 

och kan nämna 

någon bakomlig-

gande personlig 

och samhällelig 

orsak.  

Eleven kan be-

skriva personliga 

och samhälleliga 

bakgrundsfak-

torer som ligger 

till grund för 

olika människors 

val av åskådning.  

 

Eleven kan sär-

skilja och be-

döma personliga 

och samhälleliga 

bakgrundsfak-

torer som ligger 

till grund för 

olika människors 

val av åskådning 

och kan jämföra 

sina egna åskåd-

ningsmässiga lös-

ningar med dem.  

M7 uppmuntra 

eleven att ac-

ceptera och för-

stå världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

acceptera och 

förstå världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

Förmåga att upp-

fatta kulturell 

mångfald och 

jämlikhet 

Eleven kan ge ett 

exempel på värl-

dens mångfald 

och jämlikt be-

mötande av alla 

människor. 

Eleven kan be-

skriva världens 

mångfald och ge 

exempel på jäm-

likt bemötande 

av alla männi-

skor. 

Eleven förstår 

betydelsen av 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

Eleven förstår 

och kan motivera 

betydelsen av 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

M8 handleda 

eleven att iaktta 

etiska dimensio-

ner i sitt liv och 

I2, I3 Eleven lär sig att 

identifiera etiska 

dimensioner i sitt 

liv och sin 

Förmåga till 

etiskt tänkande 

Eleven kan känna 

igen den etiska 

dimensionen i 

några handlingar, 

Eleven kan iden-

tifiera etiska be-

grepp (såsom 

värde, 

Eleven kan an-

vända etisk ter-

minologi och 

Eleven kan an-

vända etiska be-

grepp mångsidigt 

och motiverat 
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sin omgivning 

och att utveckla 

sitt etiska tän-

kande 

omgivning och 

att utveckla sitt 

etiska tänkande. 

såsom om hand-

lingen är rätt el-

ler fel eller var-

ken rätt eller fel. 

skyldighet, rättig-

het, frihet, an-

svar, jämlikhet 

och rättvisa).  

 

Eleven kan moti-

vera sina etiska 

åsikter. 

tolka och till-

lämpa den.   

 

Eleven kan lo-

giskt motivera 

sina etiska åsik-

ter. 

 

tolka och till-

lämpa dem i sitt 

eget tänkande. 

 

M9 uppmuntra 

eleven att re-

flektera över 

hur de egna va-

len påverkar en 

hållbar framtid 

lokalt och glo-

balt 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

reflektera över 

och förstå hur de 

egna valen på-

verkar en hållbar 

framtid lokalt 

och globalt. 

Kännedom om 

principerna för 

en hållbar livsstil 

 

Eleven känner till 

någon förutsätt-

ning för en håll-

bar livsstil.  

 

Eleven kan be-

rätta att de egna 

handlingarna kan 

ha inverkan på 

framtiden. 

Eleven kan ge ex-

empel på förut-

sättningar för en 

hållbar livsstil.  

 

Eleven förstår att 

de egna hand-

lingarna kan ha 

inverkan på 

framtiden lokalt 

och globalt 

(såsom genom 

återvinning, kon-

sumtionsval och 

fritidsverksam-

het). 

Eleven kan 

nämna centrala 

förutsättningar i 

anknytning till en 

hållbar framtid 

för naturen och 

samhället och 

granska betydel-

sen av en hållbar 

livsstil för framti-

den.  

 

Eleven känner till 

sätt att påverka 

lokalt och glo-

balt. 

Eleven kan sär-

skilja centrala 

förutsättningar i 

anknytning till en 

hållbar framtid 

för naturen och 

samhället samt 

beskriva och be-

döma sätt att lo-

kalt och globalt 

påverka framtida 

problem. 

M10 handleda 

eleven att inse 

betydelsen av 

och den etiska 

grunden för 

I2, I3 Eleven lär sig 

känna betydel-

sen av och den 

etiska grunden 

för 

Kännedom om 

människorätts-

etik 

Eleven kan be-

skriva faktorer i 

anknytning till 

människovärdet 

eller de 

Eleven kan 

nämna några be-

grepp i anknyt-

ning till de 

mänskliga 

Eleven kan för-

klara de vikti-

gaste begreppen 

i anknytning till 

de mänskliga 

Eleven kan för-

klara de vikti-

gaste begreppen 

i anknytning till 

de mänskliga 
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människovär-

det, de mänsk-

liga rättighet-

erna och männi-

skors jämlikhet 

människovärdet, 

de mänskliga rät-

tigheterna och 

människors jäm-

likhet. 

mänskliga rättig-

heterna. 

rättigheterna och 

jämlikhet och re-

dogöra för bety-

delsen av de 

mänskliga rättig-

heterna. 

rättigheterna och 

jämlikhet och ge 

exempel på verk-

ställande av de 

mänskliga rättig-

heterna under 

historiens gång.  

rättigheterna och 

jämlikhet och ge 

exempel på verk-

ställande av de 

mänskliga rättig-

heterna under 

historiens gång 

samt motivera 

betydelsen av de 

mänskliga rättig-

heterna. 

 

Historia 
 

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

 

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

ska också elevernas 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.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i historia avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i 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 grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 

Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för historia. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. 
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Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens 

arbete ska ingå i slutbedömningen i historia och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 stärka ele-

vens intresse för 

historia som ve-

tenskap och 

identitetsska-

pande läroämne 

I1–I6 Eleven blir intres-

serad av historia 

som vetenskap 

och för dess be-

tydelse för iden-

titeten. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

Att söka information om det förflutna 

 

M2 aktivera ele-

ven att söka     

historisk infor-

mation och att 

bedöma inform-

ationskällornas 

tillförlitlighet 

I1–I6 Eleven lär sig att 

hämta historisk 

information och 

bedöma infor-

mationskällor-

nas tillförlitlighet 

samt förstå att 

Förmåga att 

hämta historisk 

information och 

att förstå att käl-

lorna är tolk-

ningsbara.   

Eleven hittar un-

der handledning 

information om 

en historisk före-

teelse eller hän-

delse ur en given 

källa.  

Eleven hämtar 

information om 

en historisk före-

teelse eller hän-

delse ur olika käl-

lor och lägger 

märke till 

Eleven hämtar 

information om 

en historisk före-

teelse eller hän-

delse ur olika käl-

lor och kan skilja 

mellan mer och 

Eleven använder 

olika källor och 

kan skilja käl-

lorna till den fö-

reteelse som un-

dersöks från 

andra källor.  
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M3 hjälpa eleven 

att förstå att     

hitorisk inform-

ation kan tolkas 

på olika sätt 

I1–I6 historisk infor-

mation kan tol-

kas på olika sätt.  

 

 

Eleven förstår 

under handled-

ning av läraren 

att det förekom-

mer olika tolk-

ningar kring 

samma fenomen 

eller källa.  

skillnader i käl-

lornas tillförlitlig-

het och hur de 

tolkas. 

mindre tillförlit-

liga källor och 

tolkningar. 

 

 

Eleven beskriver 

hur man kan 

göra olika tolk-

ningar av samma 

källor och bedö-

mer eventuella 

brister i tolkning-

arna.  

 

Att förstå historiska företeelser 

 

M4 stärka ele-

vens förmåga att 

förstå begreppet 

historisk tid och 

därmed relate-

rade begrepp 

I1–I6 Eleven lär sig att 

förstå begreppet 

historisk tid och 

därmed relate-

rade begrepp. 

Förmåga att för-

stå begreppet 

kronologi  

Eleven känner 

igen centrala, in-

nehållsmässiga 

historiska be-

grepp och kan 

under lärarens 

handledning tids-

mässigt ställa 

dem i relation till 

varandra.  

Eleven kommer 

ihåg centrala in-

nehållsmässiga 

begrepp som an-

knyter till det 

förflutna och ger 

några exempel 

på särdrag som 

är karakteristiska 

för den historiska 

tidsperiod som 

granskas. 

Eleven använder 

centrala inne-

hållsmässiga be-

grepp som ank-

nyter till det för-

flutna och beskri-

ver särdragen 

som är karakter-

istiska för den   

historiska tidspe-

riod som grans-

kas.  

Eleven placerar 

historiska hän-

delser, företeel-

ser och tidspe-

rioder i kronolo-

gisk ordning och i 

sina tidsmässiga 

sammanhang.  

 

Eleven använder 

tidsrelaterade 

begrepp och re-

dogör för hän-

delser, personer 

och fenomen 

som är kopplade 

till centrala 
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historiska tidspe-

rioder.  

M5 handleda 

eleven att förstå 

faktorer som har 

påverkat männi-

skans handlingar 

och beslut i olika 

historiska situat-

ioner 

I1–I6 Eleven lär sig att 

förstå faktorer 

som har påverkat 

människans 

handlingar och 

beslut i olika     

historiska situat-

ioner.  

Historisk inlevel-

seförmåga 

Eleven känner till 

att människorna 

har haft olika 

motiv till sina 

handlingar.   

Eleven förstår 

hur människor-

nas sociala och 

samhälleliga 

ställning inverkar 

på motiven 

bakom deras 

handlingar.  

Eleven tolkar syf-

tena med männi-

skornas hand-

lingar och redo-

gör för hur män-

niskornas sociala 

och samhälleliga 

ställning eller 

den historiska 

kontexten inver-

kar på deras 

handlingar.  

Eleven lever sig 

in i den histo-

riska människans 

ställning, bedö-

mer motiven 

bakom hens 

handlingar och 

granskar hur 

människans soci-

ala eller samhäl-

leliga ställning el-

ler den historiska 

kontexten inver-

kar på hens 

handlingar. 

M6 hjälpa eleven 

att bedöma olika 

orsaker till histo-

riska händelser 

och företeelser 

I1–I6 Eleven lär sig att 

bedöma olika or-

saker till histo-

riska händelser 

och företeelser 

samt att analy-

sera historisk för-

ändring och kon-

tinuitet.  

Förmåga att för-

stå orsak och 

verkan i histo-

riska samman-

hang och att för-

stå förändring 

och kontinuitet 

Eleven identifie-

rar historiska fö-

reteelser som 

har förändrats el-

ler som har för-

blivit oföränd-

rade.  

 

Eleven anger nå-

gon enskild orsak 

till att det har 

Eleven känner till 

att historiska för-

klaringar grundar 

sig på analyser av 

aktörernas avsik-

ter.  

 

Eleven iakttar or-

saker till och följ-

der av historiska 

händelser och fö-

reteelser.  

Eleven förstår att 

historiska förkla-

ringar grundar 

sig på analyser av 

aktörernas avsik-

ter.  

Eleven förstår att 

det finns olika or-

saker till och följ-

der av historiska 

händelser och 

Eleven skiljer 

mellan de cen-

trala och de 

mindre viktiga 

faktorerna som 

förklarar orsa-

kerna bakom    

historiska hän-

delser eller före-

teelser och ana-

lyserar orsakerna 

till och följderna 

M7 hjälpa eleven 

att analysera    

historisk föränd-

ring och kontinu-

itet 

I1–I6 
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eller inte har 

skett en föränd-

ring. 

 

Eleven förklarar 

under individuell 

handledning var-

för man inom 

vissa livsområ-

den agerade an-

norlunda förr än 

man gör idag.   

företeelser och 

ger exempel på 

dem.  

Eleven redogör 

för varför man 

inom vissa livs-

områden age-

rade lika eller an-

norlunda förr i 

förhållande till 

idag.   

 

av historiska 

händelser 

(såsom betydel-

sen av omedel-

bara och långva-

riga följder).  

 

Eleven utvärde-

rar varför man 

inom vissa livs-

områden age-

rade lika eller an-

norlunda förr i 

förhållande till 

idag och hur följ-

derna av en      

historisk hän-

delse eller före-

teelse har haft 

olika inverkan på 

människor i olika 

ställning samt på 

olika människo-

grupper.  

Att använda historisk information 

 

M8 uppmuntra 

eleven att göra 

tolkningar 

I1–I6 Eleven blir mo-

dig i att göra 

tolkningar. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-
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ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

M9 handleda 

eleven att för-

klara avsikter 

bakom mänsklig 

aktivitet 

I1–I6 Eleven lär sig att 

förklara avsikter 

bakom mänsklig 

aktivitet.  

Förmåga att för-

klara mänsklig 

aktivitet 

Eleven anger un-

der handledning 

hur motivet 

bakom männi-

skans handlingar 

syns i någon      

historisk förete-

else eller hän-

delse.  

Eleven beskriver 

hur människor-

nas bakgrund på-

verkar motiven 

bakom deras 

handlingar.  

Eleven presente-

rar en slutsats 

om hur männi-

skornas bak-

grund påverkar 

motiven bakom 

deras handlingar.  

Eleven förklarar 

motiven bakom 

människans 

handlingar och 

hur människor-

nas bakgrund 

och den histo-

riska kontexten 

påverkar dem.  

M10 handleda 

eleven att för-

klara varför       

historisk inform-

ation kan tolkas 

och användas på 

olika sätt i olika 

sammanhang 

och att kritiskt 

bedöma tolk-

ningarnas trovär-

dighet 

I1–I6 Eleven lär sig att 

förklara varför 

historisk inform-

ation kan tolkas 

och användas på 

olika sätt i olika 

sammanhang 

och lär sig att kri-

tiskt bedöma 

tolkningarnas 

trovärdighet. 

Förmåga att för-

klara historiska 

tolkningar och 

bedöma deras 

trovärdighet 

Eleven ger under 

handledning nå-

got exempel på 

hur historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte.  

Eleven beskriver 

hur historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte och 

ger exempel på 

partiskhet i        

historiska tolk-

ningar.  

Eleven beskriver 

hur historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte och 

redogör för par-

tiskhet i histo-

riska tolkningar. 

Eleven förklarar 

hur historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte och 

hur bakgrunden 

hos den som tol-

kar historiska käl-

lor kan påverka 

tolkningens tro-

värdighet.  

M11 lära eleven 

att använda olika 

I1–I6 Eleven lär sig att 

använda olika 

Förmåga att an-

vända historiska 

Eleven svarar på 

frågor om det 

Eleven presente-

rar någon 

Eleven svarar på 

frågor om det 

Eleven tolkar 

olika källor i 
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källor, jämföra 

dem och göra en 

egen motiverad 

tolkning utgå-

ende från dem 

källor, jämföra 

dem och göra en 

egen motiverad 

tolkning utgå-

ende från dem. 

källor och produ-

cera historisk in-

formation 

förflutna under 

handledning och 

utgående från en 

källa som hen 

har fått.  

 

Under lärarens 

handledning gör 

eleven en tolk-

ning utifrån nå-

gon källa.  

 

tolkning med 

hjälp av olika käl-

lor som finns till-

gängliga. 

förflutna genom 

att tolka inform-

ation från olika 

källor. 

 

Eleven presente-

rar egna motive-

rade tolkningar 

om en historisk 

händelse eller fö-

reteelse.   

anknytning till in-

formation om 

historia.  

 

Eleven presente-

rar egna motive-

rade tolkningar 

om historiska 

händelser eller 

företeelser och 

visar att hen kän-

ner till möjlig-

heten till feltolk-

ning i sina egna 

tolkningar. 

M12 handleda 

eleven att med 

hjälp av sin kun-

skap i historia 

göra sig en före-

ställning om 

framtiden 

I1–I6 Eleven lär sig att 

göra olika före-

ställningar om 

framtiden med 

hjälp av sin kun-

skap i historia. 

Förmåga att an-

vända sin kun-

skap i historia 

Eleven anger un-

der handledning 

hur historia an-

vänds för att för-

klara samtiden.  

Eleven beskriver 

hur historia an-

vänds för att för-

klara samtiden.  

Eleven beskriver 

hur man med 

hjälp av kunskap 

om historia kan 

motivera något 

val som berör 

framtiden.   

Eleven gör en be-

dömning av hur 

tolkningarna av 

det förflutna på-

verkar förvänt-

ningarna inför 

framtiden och 

framtida val. 

 

Samhällslära 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i samhällslära i årskurs 7–9  
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I samhällsläran ska bedömningen av lärandet, det vill säga den formativa bedömningen, vara uppmuntrande och handledande.  Genom mångsidig respons ska 

eleverna uppmuntras att fungera aktivt i sin egen närmiljö och att tillämpa sina kunskaper om samhälle och ekonomi i praktiken i vardagen. Genom bedöm-

ningen ska man stödja elevens förmåga att tillämpa samhälleliga kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur mångsidigt eleven 

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

sätt att arbeta och visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i samhällslära avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i samhällslära då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i samhällslära som 

fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala 

läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för samhällslära. Eleven har uppnått målen i läro-

kursen 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 samhällslära och i relation till ovan nämnda 

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

annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i samhällslära och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

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 handleda 

eleven att stärka 

sitt intresse för 

det omgivande 

samhället och för 

samhällskunskap 

I1–I4 Eleven inser vil-

ken betydelse 

kunskap om sam-

hället har för in-

dividen och sam-

hället. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina 
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som vetenskaps-

område 

erfarenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

M2 hjälpa eleven 

att utveckla sin 

etiska förståelse 

och omdömes-

förmåga i olika 

mänskliga, sam-

hälleliga och eko-

nomiska frågor 

I1–I4 Eleven lär sig att 

bedöma de 

etiska betydel-

serna och konse-

kvenserna av de 

samhälleliga och 

ekonomiska val 

som hen själv 

och de övriga ak-

törerna i sam-

hället gör. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

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

 

M3 handleda 

eleven att förstå 

rättsstatliga prin-

ciper och bety-

delsen av männi-

skorättsfrågor i 

ett globalt per-

spektiv samt för-

djupa sina kun-

skaper om hur 

det finländska 

rättssystemet 

fungerar 

I2, I3 Eleven lär sig att 

förstå betydelsen 

av de mänskliga 

rättigheterna 

samt principerna 

för en rättsstat 

och hur dessa 

anknyter till det 

finländska rätts-

systemet.  

Förmåga att för-

stå rättsstatliga 

principer och hur 

de fungerar, 

samt att förstå 

de mänskliga rät-

tigheterna 

Utgående från 

exempel känner 

eleven igen 

mänskliga rättig-

heter och cen-

trala aktörer och 

principer i an-

knytning till 

rättsväsendet.  

 

Eleven beskriver 

mänskliga rättig-

heter, centrala 

aktörer och verk-

samhetsprinciper 

inom rättsväsen-

det.  

 

Eleven kan under 

handledning 

hitta information 

om lag och rätt. 

 

Eleven redogör 

för hur princi-

perna för mänsk-

liga rättigheter 

och rättsstaten 

framkommer i 

Finland och i 

världen.  

 

Eleven hämtar 

och redogör för 

information om 

lag och rätt med 

Eleven bedömer 

förverkligandet 

av mänskliga rät-

tigheter och 

rättsstatliga prin-

ciper i samhället.  

 

Eleven använder 

informations-

källor i anknyt-

ning till lag och 

rätt i uppgifter 
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hjälp av ända-

målsenliga in-

formationskällor.  

som kräver pro-

blemlösning.  

M4 handleda 

eleven i att för-

djupa och uppda-

tera sina kun-

skaper och fär-

digheter i fråga 

om samhälle, 

ekonomisk verk-

samhet och pri-

vat hushållning 

och kritiskt vär-

dera mediernas 

roll och bety-

delse 

 

I1–I3 Eleven lär sig att 

förstå   funktion-

erna i samhället 

och principerna 

för den privata 

och den offent-

liga ekonomin. 

Hen lär sig att 

kritiskt granska 

mediernas roll i 

samhället.  

Kunskaper och 

färdigheter som 

gäller samhälle, 

medier, ekonomi 

och hushållning. 

Eleven känner 

under handled-

ning igen fak-

torer som ankny-

ter till samhälle 

och ekonomi.  

 

Med hjälp av 

handledning hit-

tar eleven in-

formation om 

samhälle och 

ekonomi ur käl-

lor som hen får 

och ger under 

handledning ett 

exempel på me-

diernas verksam-

het som för-

medlare av in-

formation.  

Eleven beskriver 

med hjälp av ex-

empel fenomen 

och verksamhet i 

samhället och 

ekonomin.  

 

Eleven hittar in-

formation om 

samhälle och 

ekonomi ur olika 

källor och upp-

täcker skillnader 

i informationen i 

olika källor.  

 

Eleven beskriver 

mediernas på-

verkan i elevens 

eget liv och i 

samhället. 

Eleven hämtar 

information om 

samhälle och 

ekonomi ur olika 

källor och jämför 

informationen.  

 

Eleven redogör 

för mediernas 

roll i individens 

liv och dess verk-

samhet som en 

del i den offent-

liga diskussionen.  

 

Eleven hämtar 

och presenterar 

information om 

samhälle och 

ekonomi kritiskt 

och på ett sätt 

som beaktar 

olika synpunkter. 

 

Eleven bedömer 

kritiskt medier-

nas verksamhet 

och mediepåver-

kan i samhället.  

 

Att bruka och tillämpa kunskap om samhället 

 

M5 uppmuntra 

eleven att ut-

vecklas till en 

I1, I4 Eleven lär sig att 

verka som en 

ekonomisk aktör 

Förmåga att an-

vända och till-

lämpa 

Eleven känner 

under handled-

ning igen 

Eleven beskriver 

utmärkande drag 

för lönearbete 

Eleven beskriver 

lönearbetets och 

Eleven analyse-

rar lönearbetets 

och 
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företagsam och 

ansvarsfull eko-

nomisk aktör, 

som har insikt i 

entreprenörskap 

och arbetsliv, 

känner till vilka 

möjligheter det 

erbjuder och kan 

planera sin egen 

framtid 

som känner till 

arbetsliv och ent-

reprenörskap.   

färdigheter i an-

knytning till ent-

reprenörskap 

och arbetsliv 

skillnaderna mel-

lan lönearbete 

och entreprenör-

skap och yrken 

som represente-

rar lönearbete 

och entreprenör-

skap.   

och entreprenör-

skap. 

 

Eleven redogör 

för vilka möjlig-

heter lönearbete 

respektive entre-

prenörskap er-

bjuder individen. 

entreprenör-

skapets ställning 

i samhället.  

 

Eleven jämför de 

möjligheter som 

lönearbete re-

spektive entre-

prenörskap er-

bjuder individen. 

entreprenör-

skapets bety-

delse i samhället.  

 

Eleven bedömer 

betydelsen av lö-

nearbete respek-

tive entreprenör-

skap för indivi-

den.  

M6 handleda 

eleven att stu-

dera olika sam-

hällsaktiviteter, 

gemenskaper 

och minoritets-

grupper på ett 

mångsidigt och 

fördomsfritt sätt 

I1–I3 Eleven lär sig att 

analysera olika 

gemenskaper 

och befolknings-

grupper i sam-

hället. 

Förmåga att 

mångsidigt 

granska olika ge-

menskaper och 

befolkningsgrup-

per. 

Eleven känner 

med hjälp av ex-

empel igen ge-

menskaper och 

minoritetsgrup-

per i det fin-

ländska sam-

hället.   

Eleven beskriver 

olika gemen-

skaper och mino-

ritetsgrupper och 

deras ställning i 

det finländska 

samhället.   

 

Eleven redogör 

för faktorer i 

samhället som 

påverkar olika 

befolkningsgrup-

per.  

Eleven bedömer 

sätt på vilka man 

kan stödja olika 

befolkningsgrup-

pers likvärdighet 

i samhället. 

 

M7 handleda 

eleven att förstå 

principerna för 

samhälleligt be-

slutsfattande och 

demokratiska 

förfaringssätt på 

lokal och natio-

nell nivå, inom 

I1–I3 Eleven lär sig att 

förstå demokra-

tiska förfarings-

sätt i samhälle-

ligt beslutsfat-

tande och att an-

vända dem i sitt 

närsamhälle. 

Kännedom om 

och tillämpning 

av principerna 

för samhälleligt 

beslutsfattande 

och demokra-

tiska förfarings-

sätt 

Eleven känner 

under handled-

ning igen känne-

tecken för demo-

kratiskt besluts-

fattande.  

 

Eleven visar med 

hjälp av exempel 

Eleven beskriver 

och förklarar 

kännetecken för 

demokratiskt be-

slutsfattande på 

lokal nivå, natio-

nellt och inom 

den Europeiska 

u9nen.  

Eleven redogör 

för hur olika for-

mer för besluts-

fattande främjar 

demokrati och 

hur demokratiskt 

beslutsfattande 

stöds på lokal 

och nationell 

Utgående från gi-

vet material be-

dömer eleven 

hur målen för 

demokrati upp-

fylls i beslutsfat-

tandet på olika 

nivåer.  
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Europeiska 

u9nen och glo-

balt samt att fun-

gera som en ak-

tiv medborgare 

som utvecklar 

sitt närsamhälle 

 

hur ett demokra-

tiskt beslutsfat-

tande framkom-

mer i det egna 

närsamhället.  

 

 

Eleven beskriver 

på vilka olika sätt 

demokratiska 

verksamhetsprin-

ciper kan genom-

föras i det egna 

närsamhället. 

 

nivå, inom den 

Europeiska 

u9nen och glo-

balt.  

 

Eleven använder 

demokratiska 

verksamhetsprin-

ciper i det egna 

närsamhället. 

Eleven använder 

på ett mångsidigt 

sätt demokra-

tiska verksam-

hetsprinciper i 

det egna närsam-

hället och skapar 

och motiverar 

förslag till hur de 

kan utvecklas. 

M8 handleda 

eleven att förstå 

grunderna i eko-

nomiförvaltning, 

att kunna han-

tera sin egen 

ekonomi och att 

konsumera an-

svarsfullt och i 

enlighet med 

principerna för 

hållbar utveckl-

ing 

 

I1, I4 Eleven lär sig att 

förstå och till-

lämpa principer 

för hållbar eko-

nomi utgående 

från ett privat- 

och nationaleko-

nomiskt perspek-

tiv.   

Förmåga att för-

stå och tillämpa 

ansvarsfull eko-

nomisk verksam-

het 

Eleven visar un-

der handledning 

att hen känner 

till några former 

för ekonomisk 

verksamhet 

(såsom att kon-

sumera, spara). 

 

Eleven visar un-

der handledning 

att hen känner 

till sätt på vilka 

individen kan på-

verka en hållbar 

framtid.  

Eleven förklarar 

vilken betydelse 

olika former av 

ekonomisk verk-

samhet har för 

privat ekonomi. 

 

Eleven beskriver 

krav som en håll-

bar framtid stäl-

ler på hushålls- 

och nationaleko-

nomin samt på 

skötseln av privat 

ekonomi. 

Eleven beskriver 

vilken betydelse 

olika former av 

ekonomisk verk-

samhet har för 

nationalekono-

min.   

 

Eleven redogör 

för krav som en 

hållbar framtid 

ställer på hus-

hålls- och nation-

alekonomin samt 

på skötseln av 

privat ekonomi. 

Eleven motiverar 

åtgärder som 

främjar hållbar 

framtid och be-

dömer vilken in-

verkan de har på 

hushåll och na-

tionalekonomier.   

 

Utgående från gi-

vet material be-

dömer eleven 

planer i anknyt-

ning till privat 

ekonomi utgå-

ende från ett 

hållbart ekono-

miskt perspektiv.  
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M9 handleda 

eleven att vidga 

sitt samhällsper-

spektiv, enga-

gera sig i samhäl-

lelig verksamhet 

och diskussion 

samt använda 

sina medie- och 

samhällskun-

skaper då hen 

bildar sig egna 

uppfattningar 

och agerar som 

medborgare 

I1–I4 Eleven lär sig att 

tillgodogöra sig 

och dra nytta av 

centrala kun-

skaper och fär-

digheter i sam-

hällelig verksam-

het.  

Tillämpa samhäl-

leligt tänkande 

och färdigheter i 

att delta och på-

verka samt me-

diefärdigheter 

 

 

Eleven ger under 

handledning ex-

empel på olika 

sätt att delta och 

påverka i sam-

hället.  

 

Eleven tar ställ-

ning i en sam-

hällsfråga.   

Eleven ger exem-

pel på sätt att 

delta och på-

verka i sam-

hället.  

 

Eleven motiverar 

åsikter i samhäl-

leliga frågor. 

Eleven deltar i 

behandlingen av 

samhällspolitiska 

frågor och jämför 

olika sätt att på-

verka.  

 

Eleven motiverar 

åsikter i samhäl-

leliga frågor på 

ett mångsidigt 

sätt.   

Eleven deltar 

konstruktivt i be-

handlingen av 

samhällspolitiska 

frågor och utvär-

derar de diskuss-

ioner som förts.  

 

Musik 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i musik i årskurserna 7–9  

Formativ bedömning i musikundervisningen innebär uppmuntrande och konstruktiv respons under studiernas gång. Den formativa bedömningen stöder ut-

vecklingen av elevens motivation och hjälper varje elev att hitta sina egna styrkor. Handledande respons hjälper eleven att bättre uppfatta musikaliskt genom-

förande, musikaliskt uttryck och musikens betydelser. Eleven behöver respons i synnerhet när hen genomför helheter som omfattar kreativt skapande. Med 

hjälp av responsen sporras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt och att i praktiken tillämpa de färdigheter och kunskaper som de lärt sig inom musik. I den 

summativa bedömningen i musik ska eleverna ha möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl den studerandes 

teoretiska kunskaper som på hens färdigheter i musik i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Ett av kunskapskraven som bedöms i musiken är utveckl-

ingen av elevens färdigheter att öva och arbeta, det vill säga förmågan att lära sig.  
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Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i musik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i musik då studierna 

avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i musik som fastställts i grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för musik. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 musik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven 

uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska 

ingå i slutbedömningen i musik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

Målen för elevens lärande i musik har härletts ur målen för undervisningen i musik. Målen för lärandet i musik och föremålen för bedömningen i musik omfattar 

delaktighet, musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande, kulturell förståelse, multilitteracitet, välbefinnande och säkerhet i musik samt förmågan 

att lära sig musik. I beskrivningarna av kunskapskraven ingår kunnandet som beskrivs för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Delaktighet 

 

M1 uppmuntra 

eleven att med-

verka konstruk-

tivt i en musik-

grupp och i musi-

kaliska gemen-

skaper 

I1–I4 Eleven lär sig att 

medverka i musi-

kaliska gemen-

skaper. 

Förmåga att 

medverka i en 

musikgrupp 

Eleven deltar i 

verksamheten i 

en musikgrupp i 

enlighet med lä-

rarens konkreta 

instruktioner. 

Eleven kan med-

verka i en musik-

grupp.  

  

  

  

Eleven medver-

kar självständigt 

i en musikgrupp 

och i musika-

liska gemen-

skaper samt 

sköter sin andel.   

Eleven medver-

kar och agerar 

konstruktivt i en 

musikgrupp och i 

musikaliska ge-

menskaper, skö-

ter sin egen an-

del samt 
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uppmuntrar och 

hjälper andra.  

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande 

 

M2 handleda 

eleven att upp-

rätthålla för-

mågan att an-

vända sin röst 

och sjunga och 

att vidareut-

veckla den i en 

musikgrupp 

I1–I4 Eleven vidareut-

vecklar förmågan 

att använda sin 

röst och sjunga i 

en musikgrupp. 

Förmåga att an-

vända sin röst 

och sjunga i en 

musikgrupp  

Eleven använder 

sin röst som en 

del av att ut-

trycka sig musi-

kaliskt.  

  

  

  

  

Eleven använder 

sin röst för att 

uttrycka sig mu-

sikaliskt och del-

tar i allsång.  

Eleven använder 

sin röst för att 

uttrycka sig mu-

sikaliskt och del-

tar i allsång samt 

kan anpassa sin 

andel till den 

musikaliska hel-

heten. 

Eleven använder 

sin röst för att 

uttrycka sig mu-

sikaliskt i enlig-

het med uppgif-

ten och situat-

ionen samt upp-

rätthåller och ut-

vecklar förmågan 

att använda sin 

röst och sjunga. 

M3 uppmuntra 

eleven att vida-

reutveckla sina 

färdigheter att 

spela och musi-

cera i grupp ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och     

ackordinstru-

ment 

I1-I4 Eleven vidareut-

vecklar sina fär-

digheter att 

spela och musi-

cera i grupp ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och   

ackordinstru-

ment.  

Förmåga att 

spela i en musik-

grupp 

Eleven deltar 

under konkret 

handledning i 

musicerandet.  

  

Eleven spelar ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och     

ackordinstru-

ment och deltar i 

musicerande i 

grupp och strä-

var efter att an-

passa sin andel 

till helheten.  

Eleven spelar ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och  

ackordinstru-

ment och deltar 

ganska ledigt i 

musicerande i 

grupp.  

Eleven spelar 

genom att an-

vända kroppen, 

rytm-, melodi- 

och ackordin-

strument samt 

deltar ledigt i 

musicerande i 

grupp.  

  

M4 uppmuntra 

eleven att pröva 

på mångsidiga 

I1-I4 Eleven undersö-

ker musik och ut-

trycker sig 

Förmåga att röra 

sig till musik 

Eleven medver-

kar som en med-

lem i gruppen i 

Eleven anpassar 

sina rörelser ef-

ter musiken och 

Eleven anpassar 

sina rörelser ef-

ter den musik 

Eleven använder 

hela kroppens 

rörelser 
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sätt att uttrycka 

sig och röra sig 

till musik 

genom olika sätt 

att röra sig till 

musik.  

verksamhet där 

musik och rö-

relse kombine-

ras.   

uttrycker sig till 

musiken som en 

medlem i grup-

pen.  

hen hör och ger 

uttryck för musi-

ken genom rörel-

ser, även ryt-

miskt så att hen 

följer musikens 

grundrytm. 

mångsidigt och 

kreativt då hen 

lär sig musik 

samt för att ut-

trycka sig och 

kommunicera 

musikaliskt. 

M5 erbjuda ele-

ven möjligheter 

att uppleva och 

lyssna till ljudmil-

jöer och musik 

och handleda 

eleven att disku-

tera det hen hört 

I1-I4 Eleven får upp-

levelser av att 

lyssna till och 

iaktta ljudmiljön 

samt har för-

måga att delta i 

diskussionen 

kring ämnet.   

Förmåga att 

lyssna till och dis-

kutera ljudmil-

jöer och musik 

Eleven lyssnar till 

ljudmiljöer och 

musik. 

Eleven lyssnar till 

ljudmiljöer och 

musik och kan 

lyfta fram en-

staka iakttagelser 

av det hen hört.  

Eleven lyssnar 

till ljudmiljöer 

och musik och 

kan berätta om 

sina iakttagel-

ser.  

Eleven lyssnar till 

ljudmiljöer och 

musik och disku-

terar sina iaktta-

gelser samt moti-

verar sina syn-

punkter. 

M6 uppmuntra 

eleven att bygga 

upp ett kreativt 

förhållande till 

musik och hand-

leda eleven att 

improvisera, ar-

rangera och 

komponera samt 

arbeta tvärkonst-

närligt 

I1–I4 Eleven bygger 

upp ett kreativt 

förhållande till 

musik genom att 

improvisera, ar-

rangera och 

komponera samt 

genom att arbeta 

tvärkonstnärligt.  

Förmåga att 

skapa musik 

kretivt 

 

 

Eleven deltar i 

den kreativa 

skapandeproces-

sen.  

Eleven deltar i 

den kreativa 

skapandeproces-

sen och tar fram 

enstaka musika-

liska idéer själv-

ständigt eller 

som medlem i en 

grupp.  

Eleven använ-

der musikaliska 

eller andra ljud-

element för att 

utveckla och ge-

nomföra musi-

kaliska idéer 

självständigt el-

ler som medlem 

i en grupp.  

Eleven använder 

musikaliska eller 

andra ljudele-

ment för att ut-

veckla och ge-

nomföra 

mångsidiga samt 

kreativa musika-

liska idéer själv-

ständigt eller 

som medlem i en 

grupp.  
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M7 handleda 

eleven att spela 

in musik och att 

använda infor- 

mations- och 

kommunikations-

teknik både för 

att skapa musik 

och som en del 

av ämnesövergri-

pande helheter 

I1–I4 Eleven använder 

informations- 

och kommuni-

kationsteknik för 

att skapa och 

spela in musik 

och som en del 

av ämnesövergri-

pande helheter.  

 

Förmåga att an-

vända musiktek-

nologi 

Eleven prövar på 

några redskap 

inom musiktek-

nologi i enlighet 

med lärarens 

konkreta in-

struktioner.  

Eleven prövar på 

musikteknologins 

möjligheter för 

att skapa musik 

självständigt. 

Eleven använ-

der de möjlig-

heter musiktek-

nologin erbju-

der för att ut-

trycka musik 

självständigt el-

ler i grupp.  

Eleven använder 

mångsidigt de 

möjligheter mu-

sikteknologin er-

bjuder för att ut-

trycka musik 

självständigt eller 

i grupp.  

Kulturell förståelse och multilitteracitet 

 

M8 handleda 

eleven att 

granska musiken 

som konstart och 

att förstå hur 

musik används 

för att kommuni-

cera och påverka 

i olika kulturer 

I1–I4 Eleven granskar 

musik som 

konstart och lär 

sig förstå hur 

musik används 

för att kommuni-

cera och påverka 

i olika kulturer.  

 

Kulturell kompe-

tens  

Eleven känner till 

några sätt att an-

vända musik för 

att kommunicera 

och påverka. 

 

Eleven känner till 

några musikkul-

turer. 

Eleven känner till 

några av många 

sätt på vilka mu-

siken används 

och uttrycks i 

olika kulturer och 

kan berätta om 

sina iakttagelser.  

Eleven kan sär-

skilja hur musi-

ken används 

och uttrycks i 

olika kulturer 

och berättar om 

sina iakttagel-

ser. 

  

Eleven analyse-

rar och utvärde-

rar hur musiken 

används och ut-

trycks i olika kul-

turer och kan 

diskutera dessa 

olika sätt. 

M9 uppmuntra 

och handleda 

eleven att an-

vända notations-

sätt, musikbe-

grepp och -ter-

mer i den 

I1-I4 Eleven använder 

notationssätt, 

musikbegrepp 

och -termer i 

musikalisk verk-

samhet. 

Förmåga att an-

vända musikbe-

grepp och -sym-

boler 

Eleven känner till 

några musikbe-

grepp och -sym-

boler.  

Eleven använder 

enstaka musikbe-

grepp, notations-

sätt och några 

musiktermer i 

den musikaliska 

verksamheten.  

Eleven använ-

der musikbe-

grepp, notat-

ionssätt och 

musiktermer i 

den musikaliska 

verksamheten.  

Eleven använder 

och tillämpar le-

digt och ända-

målsenligt mu-

sikbegrepp, no-

tationssätt och 

musiktermer i 
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musikaliska verk-

samheten 

  den musikaliska 

verksamheten.  

Välbefinnande och säkerhet i musik 

 

M10 handleda 

eleven att upp-

täcka hur musi-

ken påverkar 

känslorna och 

välbefinnandet 

 

I1-I4 Eleven förstår 

hur musiken på-

verkar käns-

lorna och välbe-

finnandet.  

 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflek-

tera över sina er-

farenheter som 

en del av själv-

värderingen. 

   

M11 handleda 

eleven att vara 

mån om sin hör-

sel och att se till 

att musik- och 

ljudmiljön är 

trygg  

 

I1–I4 Eleven är mån 

om sin hörsel 

och ser till att 

musik- och ljud-

miljön är trygg.  

Förmåga att 

värna om hörseln 

och om att mu-

sik- och ljudmil-

jön är trygg 

Eleven iakttar de 

säkerhetsanvis-

ningar som ges. 

Eleven beaktar 

faktorer som hör 

samman med en 

trygg ljudmiljö 

och använder 

redskap och in-

strument enligt 

säkerhetsanvis-

ningarna.  

Eleven beaktar 

faktorer som 

hör samman 

med en trygg 

ljudmiljö och 

använder själv-

ständigt red-

skap och instru-

ment på ett 

tryggt sätt.  

Eleven ser på ett 

ansvarsfullt sätt 

till att musik- och 

ljudmiljön är 

trygg.  

Förmåga att lära sig musik 

M12 handleda 

eleven att ut-

veckla sina musi-

kaliska färdig-

heter genom 

I1–I4 Eleven lär sig att 

utveckla sina mu-

sikaliska färdig-

heter genom öv-

ning, ställer upp 

Förmåga att lära 

sig 

Eleven utvecklar 

med stöd av lära-

ren och i riktning 

med det givna 

målet sina 

Eleven ställer un-

der handledning 

upp egna mål för 

musicerande, rö-

relse till musik 

Eleven ställer un-

der handledning 

upp egna mål för 

musicerande, rö-

relse till musik 

Eleven ställer 

upp mål för mu-

sicerande, rö-

relse till musik el-

ler komposition 



262 
 

övning, att ställa 

upp mål för sitt 

musikaliska lä-

rande och att ut-

värdera sina 

framsteg i förhål-

lande till målen 

mål för sitt musi-

kaliska lärande 

och utvärderar 

sina framsteg i 

förhållande till 

målen. 

färdigheter inom 

något av musi-

kens delområ-

den.  

  

  

  

eller komposition 

och annat krea-

tivt skapande 

samt agerar och 

arbetar i enlighet 

med målen. 

eller komposition 

och annat krea-

tivt skapande 

samt övar i enlig-

het med målen 

och utvärderar 

sina framsteg i 

förhållande till 

dem.  

och annat krea-

tivt skapande 

och arbetar i en-

lighet med må-

len.  

 

Eleven utvärde-

rar sin aktivitet 

och anpassar 

sina arbetssätt 

enligt målen.  

 

Bildkonst 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i bildkonst i årskurserna 7–9 

Bedömningen av lärandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Den formativa och summativa 

bedömningen ska stödja eleverna att utveckla förmågan att skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och annan visuell kultur, långsiktiga arbetssätt och 

färdigheter i självvärdering. Med hjälp av bedömningen handleds eleverna att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras synpunkter. Bedömningen av 

lärandet och kunnandet ska omfatta alla dimensioner av det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. Färdigheterna i självvärdering 

och färdigheterna att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i bildkonst avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i bildkonst då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i bildkonst som fastställts 

i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. 

Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för bildkonst. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsor-

den 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 bildkonst och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 
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slutbedömningen. 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 slutbedömningen i bildkonst och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I beskrivningarna av kunskapskraven för slutbedömningen i bildkonst ingår kunnandet som beskrivs för de lägre vitsorden i beskrivningen av kunskapskraven 

för ett högre vitsord. Elevens arbete ska bedömas som en del av det kunnande som eleven påvisat i relation till alla mål för lärokursen i läroämnet och kun-

skapskraven för slutbedömningen. I bildkonst ska elevens kunnande utvecklas inom alla målområden för undervisningen fram till slutet av lärokursen.  

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att iaktta och tänka visuellt 

 

M1 sporra ele-

ven att iaktta 

konst, omgiv-

ningen och an-

nan visuell kultur 

med olika sinnen 

och använda 

mångsidiga me-

toder i bildfram-

ställning  

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

iaktta konst, om-

givningen och 

annan visuell kul-

tur. 

Förmåga att 

iaktta konst, om-

givningen och 

annan visuell kul-

tur 

Eleven gör iaktta-

gelser under in-

dividuell hand-

ledning. 

Eleven använder 

några metoder i 

bildframställning 

då hen gör iakt-

tagelser. 

Eleven använder 

flera metoder i 

bildframställning 

och olika sinnen 

då hen gör iakt-

tagelser.  

Eleven använder 

metoder i bild-

framställning 

ändamålsenligt 

och mångsidigt 

då hen gör iakt-

tagelser. 

M2 uppmuntra 

eleven att disku-

tera sina egna 

och andras 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

diskutera sina 

egna iakttagelser 

och tankar samt 

Förmåga att ver-

balt reflektera 

över iakttagelser 

och tankar  

Eleven kan inför 

läraren sätta ord 

på någon av sina 

iakttagelser 

Eleven bidrar 

med några av 

sina iakttagelser 

och tankar till 

Eleven deltar på 

eget initiativ i 

diskussionerna 

Eleven deltar i 

diskussionerna 

genom att tydligt 

motivera sina 
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iakttagelser och 

tankar samt att 

motivera sina 

åsikter 

att motivera sina 

åsikter. 

muntligt eller 

skriftligt. 

den gemen-

samma diskus- 

sionen. 

och motiverar 

sina tankar. 

åsikter och på ett 

uppbyggande 

sätt tolka de 

andra deltagar-

nas inlägg. 

M3 inspirera ele-

ven att ge ut-

tryck för sina 

iakttagelser och 

tankar i bild ge-

nom att använda 

olika tekniker 

och metoder för 

att skapa infor-

mation i olika 

miljöer 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina 

iakttagelser och 

tankar genom att 

använda olika 

metoder för att 

uttrycka sig i 

bild. 

Förmåga att ut-

trycka iakttagel-

ser och tankar i 

bild 

Eleven uttrycker 

under konkret 

handledning 

några iakttagel-

ser och tankar i 

bild. 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar i bild.  

 

Eleven använder 

även någon an-

nan metod för 

att skapa infor-

mation när hen 

uttrycker sig i 

bild.   

 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar i bild.   

 

Eleven använder 

även andra me-

toder för att 

skapa informa-

tion när hen ut-

trycker sig i bild.   

Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

uttrycka sina 

iakttagelser och 

tankar i bild.  

 

Eleven använder 

mångsidigt andra 

metoder för att 

skapa informa-

tion när hen ut-

trycker sig i bild.    

Att skapa bilder 

 

M4 handleda 

eleven att an-

vända olika 

material, tekni-

ker och uttrycks-

sätt och att för-

djupa sin för-

måga att skapa 

bilder 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

fördjupa sin för-

måga att ut-

trycka sig i bild. 

Förmåga att ut-

veckla sina fär-

digheter att ut-

trycka sig i bild  

 

 

Eleven prövar på 

att använda nå-

got material eller 

någon teknik.   

Eleven övar på 

olika sätt att ut-

trycka sig i bild 

och använder 

några av dem 

målmedvetet. 

Eleven använder 

målmedvetet 

olika sätt för att 

uttrycka sig i bild. 

Eleven tillämpar 

målmedvetet 

och ändamålsen-

ligt olika sätt för 

att uttrycka sig i 

bild. 
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M5 handleda 

eleven att till-

lämpa ett under-

sökande arbets-

sätt när hen 

skapar bilder 

självständigt eller 

tillsammans med 

andra 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

använda ett un-

dersökande ar-

betssätt och att 

utveckla sin pro-

blemlösningsför-

måga. 

Förmåga att ar-

beta på ett un-

dersökande sätt 

och använda sin 

problemlösnings-

förmåga 

Eleven övar un-

der handledning 

på att arbeta på 

ett undersö-

kande sätt. 

Eleven övar på 

att använda ett 

undersökande 

arbetssätt när 

hen arbetar själv 

eller i grupp. 

Eleven använder 

ett undersö-

kande arbetssätt 

när hen arbetar 

själv eller i 

grupp. 

Eleven använder 

målmedvetet ett 

undersökande 

arbetssätt i eget 

arbete och till-

sammans med 

andra. 

M6 uppmuntra 

eleven att ut-

trycka sina åsik-

ter och att till-

lämpa visuella 

kommunikations- 

och uttryckssätt 

för att påverka i 

sina egna bilder 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina 

åsikter och till-

lämpa olika sätt 

att påverka med 

hjälp av bilder. 

Förmåga att på-

verka med hjälp 

av bilder 

Eleven identifie-

rar och prövar på 

möjligheterna att 

kommunicera 

med hjälp av bil-

der. 

Eleven använder 

några visuella 

kommunikations-

sätt för att ut-

trycka sina åsik-

ter. 

Eleven uttrycker 

med hjälp av vi-

suella kommuni-

kationssätt sina 

åsikter om frågor 

som är betydel-

sefulla för hen 

själv. 

Eleven deltar i 

och påverkar 

omgivningen ge-

nom att tillämpa 

visuella kommu-

nikationssätt. 

Att tolka visuell kultur 

 

M7 handleda 

eleven att an-

vända olika visu-

ella, verbala och 

andra metoder 

för att tolka bil-

der 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

använda olika 

metoder för att 

tolka bilder. 

Förmåga att till-

lämpa olika me-

toder för att 

tolka bilder 

Eleven prövar 

under handled-

ning på någon 

metod för att 

tolka bilder. 

Eleven prövar på 

metoder för att 

tolka bilder och 

använder några 

av dem.  

Eleven använder 

olika metoder för 

att tolka bilder.  

Eleven tillämpar 

mångsidigt olika 

metoder för att 

tolka bilder. 

M8 handleda 

eleven att 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

granska vilka 

Förmåga att 

granska 

Eleven känner 

igen och nämner 

Eleven granskar 

några betydelser 

Eleven deltar 

med sina 

Eleven motiverar 

sina synpunkter 
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granska vilken 

betydelse konst 

och annan visuell 

kultur har för in-

dividen, gruppen 

och samhället ur 

ett historiskt och 

kulturellt per-

spektiv 

olika betydelser 

konst och annan 

visuell kultur har. 

betydelsen av vi-

suell kultur 

någon betydelse 

som visuell kul-

tur har. 

som visuell kul-

tur har och tar 

del av diskuss-

ionen som förs 

om dem. 

tolkningar i dis-

kussioner om vil-

ken betydelse vi-

suell kultur har. 

om betydelsen 

av visuell kultur. 

M9 inspirera ele-

ven att i sitt bild-

skapande an-

vända sig av olika 

tiders och kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild  

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

känna till och till-

lämpa olika kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild. 

Förmåga att 

känna till och till-

lämpa olika kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild 

Eleven prövar 

under handled-

ning på att an-

vända en specifik 

kulturs sätt att 

uttrycka sig i bild.  

Eleven bekantar 

sig under hand-

ledning med 

olika kulturers 

sätt att uttrycka 

sig i bild och an-

vänder dem i sin 

bildframställning.  

Eleven utvecklar 

sin kännedom 

om olika kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild 

genom att till-

lämpa dem i sin 

bildframställning. 

Eleven utvecklar 

sin kännedom 

om olika kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild 

genom att till-

lämpa dem i sin 

bildframställning 

och genom att 

motivera sina 

lösningar. 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

 

M10 handleda 

eleven att ta 

ställning till vär-

den som finns i 

konsten, omgiv-

ningen och i an-

nan visuell kultur 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sina 

åsikter om vär-

deringar som 

finns i visuell kul-

tur. 

Förmåga att ta 

ställning till vär-

den som finns i 

visuell kultur 

Eleven känner 

igen och nämner 

något värde som 

finns i visuell kul-

tur. 

Eleven nämner 

och reflekterar 

över värden som 

finns i visuell kul-

tur.  

Eleven tar ställ-

ning till diskus-

sionen om vär-

den som finns i 

visuell kultur. 

Eleven deltar i 

diskussionen om 

värden som finns 

i visuell kultur 

och motiverar 

sina synpunkter. 
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M11 uppmuntra 

eleven att beakta 

kulturell mång-

fald och hållbar 

utveckling i sitt 

bildskapande 

samt att påverka 

genom bilder 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

iaktta kulturell 

mångfald och 

hållbar utveck-

ling samt lär sig 

att påverka med 

hjälp av bilder. 

Förmåga att ut-

trycka sina egna 

värderingar med 

hjälp av bilder 

Eleven tar i beak-

tande någon syn-

vinkel som berör 

kulturell mång-

fald eller hållbar 

utveckling i sina 

bilder.  

Eleven tar i beak-

tande olika syn-

vinklar som be-

rör kulturell 

mångfald och 

hållbar utveck-

ling i sina bilder. 

Eleven granskar 

kulturell mång-

fald och hållbar 

utveckling i sina 

bilder samt inser 

möjligheterna att 

påverka med 

hjälp av bilder.  

Eleven uttrycker 

sina åsikter om 

frågor som an-

knyter till kultu-

rell mångfald och 

hållbar utveck-

ling samt påver-

kar med hjälp av 

bilder. 

 

Slöjd 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i slöjd i årskurserna 7–9   

Bedömningen av lärandet i slöjd ska vägleda och sporra eleverna. Eleverna ska ges mångsidig respons på sina framsteg och sitt lärande. Den formativa bedöm-

ningen ska stödja utvecklingen av mångsidiga slöjdfärdigheter. Eleverna ska erbjudas olika möjligheter att visa sina framsteg och uppmuntras att utnyttja sina 

styrkor och inhämta de färdigheter som behöver utvecklas. Eleverna ska handledas att utvärdera sitt lärande och erbjudas olika sätt för självvärdering och för 

att få kamratrespons. Färdigheterna i självvärdering och färdigheterna att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedöm-

ningen. Den summativa bedömningen ska grunda sig på slöjdprocessen i sin helhet samt på målen och kunskapskraven för den. Dokumentationen av de olika 

skedena av arbetsprocessen fungerar som ett redskap vid bedömningen.   

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i slöjd avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som 

beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i slöjd då studierna 

avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i slöjd som fastställts i grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet 

är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för slöjd. Eleven har uppnått målen i lärokursen 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 slöjd och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår 

en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i  
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slutbedömningen i slöjd och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. I beskrivningarna av kunskapskraven i slöjd ingår beskrivningarna 

av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

M1 handleda 

eleven att pla-

nera sitt arbete 

samt att utveckla 

idéer, undersöka 

och experimen-

tera på ett före-

tagsamt sätt 

I1-I5 

 

Eleven lär sig att 

planera sitt ar-

bete. Eleven lär 

sig att agera på 

ett företagsamt 

och kreativt sätt 

när hen utvecklar 

idéer, undersö-

ker och experi-

menterar i slöjd.  

Förmåga att ar-

beta och  

producera 

Eleven planerar 

sitt eget arbete 

utgående från 

givna instrukt-

ioner och exem-

pel.  

 

Eleven kan under 

konkret handled-

ning utföra ett 

visst skede i ar-

betet.  

Eleven planerar 

sitt arbete enligt 

givna instrukt-

ioner.  

 

Eleven strävar ef-

ter att arbeta på 

ett företagsamt 

sätt.  

Eleven planerar 

sitt arbete, kan 

göra val och söka 

egna lösningar 

för sitt arbete. 

Eleven planerar 

självständigt sitt 

arbete.  

 

Eleven arbetar 

på ett företag-

samt sätt och tar 

egna initiativ.  

M2 handleda 

eleven att ställa 

upp egna mål för 

sitt lärande och 

arbete i slöjd och 

att utgående 

från målen ge-

nomföra en 

I1-I5 

 

Eleven lär sig att 

ställa upp egna 

mål för sitt lä-

rande och ar-

bete. Eleven lär 

sig att genom-

föra en slöjdpro-

cess i sin helhet. 

Förmåga att ge-

nomföra en 

slöjdprocess i sin 

helhet 

Eleven ställer 

med lärarens 

hjälp upp ett 

konkret mål för 

sitt lärande som 

anknyter till ar-

betet.   

 

Eleven ställer un-

der handledning 

upp mål för sitt 

lärande och ar-

bete.  

 

Eleven framskri-

der i 

Eleven kan ställa 

upp mål för sitt 

lärande och ar-

bete och hen ar-

betar processin-

riktat och reflek-

terar på ett 

Eleven ställer 

självständigt upp 

mål för sitt lä-

rande och ar-

bete.  

 

Eleven framskri-

der 
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slöjdprocess i sin 

helhet samt ut-

värdera sitt lä-

rande 

Eleven lär sig att 

reflektera över 

sitt arbete under 

en hel slöjdpro-

cess.  

Eleven arbetar 

med en fas åt 

gången och re-

flekterar under 

handledning över 

sin slöjdprocess.  

slöjdprocessen 

med en fas åt 

gången enligt 

givna instrukt-

ioner.  

 

Eleven reflekte-

rar över sin slöjd-

process utgå-

ende från givna 

alternativ.  

realistiskt sätt 

över sin slöjdpro-

cess. 

ändamålsenligt 

och reflekterar 

på ett analytiskt 

och realistiskt 

sätt över sin 

slöjdprocess.  

M3 handleda 

eleven att under-

söka och 

mångsidigt an-

vända olika red-

skap, material 

och ändamålsen-

liga metoder 

samt att utveckla 

innovationer 

I1-I5 

 

Eleven lär sig att 

mångsidigt an-

vända olika red-

skap och att välja 

ändamålsenliga 

material och ar-

betssätt inom 

slöjd. Eleven är 

kreativ i sitt ar-

bete.  

Förmåga att an-

vända redskap 

och att använda 

olika bearbet-

nings- och ar-

betssätt inom 

slöjd på ett ända-

målsenligt sätt 

 

Eleven deltar i 

undervisningen i 

de båda arbets-

sätten inom 

slöjd.  

 

Eleven använder 

olika redskap och 

material, vid be-

hov under kon-

kret handled-

ning.  

Eleven förstår vil-

ken betydelse 

olika arbetssätt 

och material har 

för slöjdproces-

sen och eleven 

väljer under 

handledning dem 

som lämpar sig 

för hens arbete.  

 

Eleven använder 

olika redskap och 

material enligt 

givna instrukt-

ioner.  

Eleven kan välja 

ändamålsenliga 

material och be-

arbetningssätt 

samt kan an-

vända dem på 

ett kreativt sätt 

för att framställa 

produkter eller 

alster enligt sina 

planer. 

 

 

Eleven utvärde-

rar hur väl olika 

redskap och be-

arbetningssätt 

lämpar sig för 

slöjdprocessen.  

 

Eleven tillämpar 

sin kunskap om 

material och ar-

betssätt på ett 

kreativt, experi-

mentellt och 

ändamålsenligt 

sätt.  



270 
 

M4 handleda 

eleven att ledigt 

använda slöjdre-

laterade be-

grepp, tecken 

och symboler 

och att stärka 

elevens visuella, 

materiella och 

tekniska ut-

trycksförmåga 

I1-I5 

 

Eleven lär sig att 

använda slöjdre-

laterade be-

grepp, tecken 

och symboler på 

ett ledigt sätt. 

Eleven lär sig att 

uttrycka sig själv 

visuellt med 

hjälp av olika 

material och tek-

nik.  

Visuellt, materi-

ellt och tekniskt 

uttryck 

 

 

Eleven identifie-

rar olika slöjdre-

laterade be-

grepp, tecken 

och symboler.  

 

Eleven uttrycker 

under konkret 

handledning 

några av sina 

iakttagelser och 

tankar visuellt.  

Eleven använder 

slöjdrelaterade 

begrepp, tecken 

och symboler en-

ligt instruktion-

erna.  

 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar visu-

ellt och även på 

något annat sätt.  

Eleven använder 

centrala slöjdre-

laterade begrepp 

och kan uttrycka 

sina idéer klart 

med hjälp av tek-

nik.  

 

Eleven använder 

slöjdrelaterade 

begrepp, tecken 

och symboler på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.  

 

Eleven uttrycker 

sina idéer på ett 

mångsidigt och 

kreativt sätt med 

hjälp av olika 

material och tek-

nik.  

M5 handleda 

eleven att upp-

fatta, förutse och 

reagera på risk-

faktorer i arbetet 

och att arbeta på 

ett tryggt och sä-

kert sätt under 

slöjdprocessen 

I6 

 

Eleven lär sig att 

uppfatta, be-

döma och för-

utse olika risksi-

tuationer och att 

vid behov rea-

gera på dem. Ele-

ven lär sig att 

agera på ett 

tryggt och säkert 

sätt i slöjdpro-

cessen. 

Förmåga att ar-

beta på ett tryggt 

och säkert sätt  

 

Eleven följer un-

der konkret 

handledning de 

säkerhetsinstruk-

tioner hen fått i 

slöjdprocessen.  

 

Eleven uppfattar 

de centrala risk-

faktorerna som 

berör arbetssä-

kerheten under 

slöjdprocessen 

och följer de sä-

kerhetsinstrukt-

ioner hen fått.  

Eleven kan be-

döma farorna 

och riskerna i ar-

betet samt kan 

arbeta på ett 

tryggt och säkert 

sätt under slöjd-

processen.  

Eleven bedömer 

och förutser fa-

rorna och ris-

kerna i arbetet 

som en del av 

slöjdprocessen.  

 

Eleven arbetar 

på ett tryggt och 

säkert sätt och 

främjar genom 

sitt agerande sä-

kerheten och 

tryggheten i 

lärmiljön.   
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M6 handleda 

eleven att ut-

nyttja informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nikens möjlig-

heter för plane-

ring, framställ-

ning och doku-

mentation samt 

för att producera 

och dela gemen-

sam information 

I1-I5 

 

Eleven lär sig att 

utnyttja informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nikens möjlig-

heter för plane-

ring, framställ-

ning och doku-

mentation i slöjd. 

Eleven lär sig att 

producera och 

dela gemensam 

information. 

Färdigheter i in-

formations- och 

kommunikations-

teknik och för-

måga att arbeta 

tillsammans med 

andra 

 

 

Eleven använder 

informations- 

och kommuni-

kationsteknik un-

der konkret 

handledning i 

den egna eller 

den gemen-

samma slöjdpro-

cessen. 

Eleven kan an-

vända informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nik enligt givna 

instruktioner för 

planering, fram-

ställning och 

dokumentation 

självständigt eller 

tillsammans med 

andra.   

Eleven kan an-

vända informa-

tions- och kom-

munikationstek-

nik för planering, 

framställning och 

dokumentation 

av slöjdproces-

sen samt för att 

producera ge-

mensam inform-

ation.  

 

Eleven använder 

informations- 

och kommuni-

kationsteknik 

mångsidigt i olika 

skeden av slöjd-

processen samt 

för att producera 

och dela gemen-

sam information.  

M7 handleda 

eleven att förstå 

betydelsen av 

praktiska färdig-

heter, slöjd och 

teknik i det egna 

livet, samhället, i 

företagsverksam-

het och i det öv-

riga arbetslivet 

I7 Eleven lär sig att 

förstå betydelsen 

av praktiska fär-

digheter, slöjd 

och teknik i det 

egna livet, sam-

hället, i företags-

verksamhet och i 

det övriga ar-

betslivet.  

Förmåga att upp-

fatta betydelsen 

av praktiska fär-

digheter och 

slöjd i vardagen 

och i samhället 

Eleven deltar un-

der lärarens 

handledning i re-

flektioner över 

betydelsen av 

praktiska färdig-

heter och slöjd.  

Eleven kan med 

hjälp av exem-

pel beskriva vil-

ken betydelse 

slöjd har i var-

dagen, sam-

hället och ar-

betslivet.  

Eleven kan re-

flektera över vil-

ken betydelse 

praktiska färdig-

heter och slöjd 

har i det egna li-

vet och i sam-

hället. 

Eleven kan ur 

olika synvinklar 

granska vilken 

betydelse prak-

tiska färdigheter, 

slöjd och teknik 

har i det egna li-

vet, samhället, i 

företagsverksam-

het och i det öv-

riga arbetslivet.  

M8 handleda 

eleven att tänka 

ekonomiskt och 

att göra sådana 

val i anslutning 

I8 Eleven lär sig att 

tänka ekono-

miskt. Eleven lär 

sig att i anslut-

ning till 

Förmåga att göra 

motiverade val 

och att beakta en 

hållbar livsstil i 

slöjdprocessen 

Eleven kan under 

lärarens hand-

ledning använda 

slöjdmaterial på 

Eleven kan delvis 

självständigt 

göra ekonomiska 

val i sitt arbete.  

 

Eleven kan göra 

ekonomiska val i 

sitt arbete.  

 

Eleven kan göra 

ekonomiska val 

och förstår bety-

delsen av ett 
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till slöjdproces-

sen som främjar 

en hållbar livsstil 

slöjdprocessen 

göra val som 

främjar en håll-

bar livsstil.  

 

 

ett ekonomiskt 

sätt.  

Eleven förstår 

sambandet mel-

lan en hållbar 

livsstil och de val 

som görs i slöjd-

processen. 

 

Eleven kan be-

döma sambandet 

mellan en hållbar 

livsstil och de val 

som görs i slöjd-

processen. 

 

arbete av god 

kvalitet.  

 

Eleven kan be-

döma och moti-

vera val som ank-

nyter till slöjd-

processen och en 

hållbar livsstil.  

 

Gymnastik 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i gymnastik i årskurserna 7–9 

Eleverna ska genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Responsen stöder 

elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas individuella styrkor och ut-

vecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och specialbehov.  

Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på målen för den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas lärande 

(målen 2–6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7–10). Elevernas fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. Mätningar som gjorts med 

Move! används inte som grund för bedömningen. Vid bedömningen ska man använda mångsidiga metoder så att eleverna har möjlighet att visa sitt bästa 

kunnande. Eleverna ska handledas i självvärdering. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i gymnastik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen 

som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i gymnastik då 

studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i gymnastik som fast-

ställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala 

läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för gymnastik. Eleven har uppnått målen i lärokursen 

för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. 
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Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i gymnastik och i relation till ovan nämnda kun-

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

mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i gymnastik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I gymnastiken utvecklas kunnandet kontinuerligt som en fortsättning på det tidigare kunnandet. I beskrivningarna av kunskapskraven för slutbedömningen 

ingår beskrivningarna av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 

Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5  

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Fysisk funktionsförmåga 

 

M1 uppmuntra 

eleven att röra 

på sig, att pröva 

olika gymnastik-

former och att 

träna enligt 

bästa förmåga 

I1 Eleven är fysiskt 

aktiv, prövar på 

olika gymnastik-

former och trä-

nar aktivt. 

 

Fysisk aktivitet 

och vilja att för-

söka 

Eleven deltar 

sporadiskt och 

endast till vissa 

delar i verksam-

heten under 

gymnastiklekt-

ionerna. 

Eleven deltar i 

gymnastiklekt-

ionerna och prö-

var på olika gym-

nastikformer. 

Eleven deltar 

vanligtvis aktivt i 

verksamheten 

under gymnastik-

lektionerna och 

prövar och trä-

nar olika gym-

nastikformer.  

Eleven deltar ak-

tivt och tränar de 

gymnastikformer 

som undervisas. 

M2 handleda 

eleven att träna 

sina sensomoto-

riska färdigheter, 

det vill säga att 

iaktta sig själv 

och sin 

I1 Eleven iakttar sig 

själv och sin om-

givning med 

hjälp av olika sin-

nen och väljer 

ändamålsenliga 

lösningar. 

Förmåga att välja 

lösningar i olika 

gymnastiksitua-

tioner 

Eleven kan be-

rätta om några 

av sina iakttagel-

ser och kan med 

lärarens hjälp an-

vända dem i sin 

egen aktivitet.  

Eleven förstår 

sina iakttagelser 

och kan berätta 

om dem och 

koppla dem till 

sin egen aktivi-

tet. 

Eleven väljer oft-

ast ändamålsen-

liga lösningar i 

olika gymnastik-

situationer utgå-

ende från sina 

iakttagelser.   

Eleven väljer 

ändamålsenliga 

iakttagelser som 

grund för sina 

lösningar, kan 

motivera sina 

lösningar och 
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omgivning med 

hjälp av olika sin-

nen och att välja 

lämpliga lös-

ningar i olika 

gymnastiksituat-

ioner 

    

  

  

anpassar sin fy-

siska aktivitet i 

enlighet med 

dem. 

 

M3 handleda 

eleven att träna 

och utveckla sin 

balans- och rö-

relseförmåga så 

att hen kan an-

vända, kombi-

nera och tillämpa 

sina färdigheter 

på ett mångsidigt 

sätt i olika lärmil-

jöer, under olika 

årstider och i 

olika gymnastik-

former 

I1 Eleven utvecklar 

sina balans- och 

rörelsefärdig-

heter i olika 

lärmiljöer. 

Förmåga att an-

vända grundläg-

gande motoriska 

färdigheter (ba-

lans- och rörelse-

färdigheter) i 

olika gymnastik-

former  

Eleven kan an-

vända och kom-

binera sina ba-

lans- och rörelse-

färdigheter i 

några gymnastik-

former som un-

dervisats. 

Eleven kan an-

vända och kom-

binera sina ba-

lans- och rörelse-

färdigheter i de 

flesta gymnastik-

former som un-

dervisats. 

 

Eleven kan an-

vända, kombi-

nera och tillämpa 

sina balans- och 

rörelsefärdig-

heter i de flesta 

gymnastikformer 

som undervisats. 

 

Eleven använder, 

kombinerar och 

tillämpar sina ba-

lans- och rörlig-

hetsfärdigheter i 

de gymnastikfor-

mer som under-

visats. 

M4 handleda 

eleven att träna 

och utveckla sina 

färdigheter att 

hantera redskap, 

så att hen kan 

använda, 

I1 Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att hantera red-

skap i olika 

lärmiljöer. 

 

Förmåga att an-

vända grundläg-

gande motoriska 

färdigheter (för-

måga att hantera 

redskap) i olika 

gymnastikformer 

Eleven kan an-

vända sina fär-

digheter att han-

tera redskap i 

några gymnastik-

former som un-

dervisats. 

Eleven kan an-

vända och kom-

binera sina fär-

digheter att han-

tera redskap i de 

flesta 

Eleven kan an-

vända, kombi-

nera och tillämpa 

sina färdigheter 

att hantera red-

skap i de flesta 

Eleven använder, 

kombinerar och 

tillämpar sina 

färdigheter att 

hantera redskap i 

de 
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kombinera och 

tillämpa sina fär-

digheter på ett 

mångsidigt sätt i 

olika lärmiljöer, 

med olika red-

skap, under olika 

årstider och i 

olika gymnastik-

former 

gymnastikformer 

som undervisats. 

  

gymnastikformer 

som undervisats. 

 

gymnastikformer 

som undervisats. 

M5 uppmuntra 

och handleda 

eleven att utvär-

dera, upprätt-

hålla och ut-

veckla sina fy-

siska egen-

skaper: snabb-

het, rörlighet, ut-

hållighet och 

styrka 

I1 Eleven utvärde-

rar, upprätthåller 

och utvecklar 

sina fysiska egen-

skaper. 

Förmåga att ut-

värdera, upprätt-

hålla och ut-

veckla fysiska 

egenskaper 

Eleven kan 

nämna några av 

utvärderingsme-

toderna för de 

fysiska egenskap-

erna och kan 

träna sina egen-

skaper under 

handledning av 

någon annan. 

Eleven kan 

nämna och välja 

metoder som 

lämpar sig för ut-

värderingen av 

olika fysiska 

egenskaper och 

tränar självstän-

digt några av sina 

fysiska egen-

skaper.  

Eleven kan utvär-

dera sina fysiska 

egenskaper och 

på basis av utvär-

deringen träna 

snabbhet, rörlig-

het, uthållighet 

och styrka. 

 

Eleven identifie-

rar sina egna 

styrkor och svag-

heter och kan på 

basis av sina iakt-

tagelser upprätt-

hålla och ut-

veckla sina fy-

siska egenskaper. 

M6 stärka sim-

kunnigheten och 

livräddningsfär-

digheterna så att 

eleven kan 

simma samt 

rädda sig själv 

I1 Eleven stärker 

sin simkunnighet 

och sina livrädd-

ningsfärdigheter. 

 

 

Simkunnighet 

och livräddnings-

färdigheter 

Eleven kan 

simma 10 meter. 

Eleven simmar 

50 meter på två 

olika simsätt och 

dyker 5 meter. 

Eleven kan 

simma* och 

rädda sig själv 

och andra ur 

vattnet.  (*nor-

diska kriterier för 

simkunnighet) 

Eleven kan 

simma obehind-

rat på två simsätt 

och kan rädda sig 

själv och andra 

ur vattnet på 

olika sätt. 
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och andra ur 

vattnet 

M7 handleda 

eleven att agera 

tryggt och sakligt 

I1 Eleven agerar på 

ett tryggt och 

sakligt sätt under 

lektionerna. 

 

Trygg aktivitet 

under gymnastik-

lektionerna 

Eleven kan be-

rätta hur man 

agerar på ett 

tryggt och sakligt 

sätt samt agerar 

och utrustar sig 

vanligtvis enligt 

instruktionerna. 

Eleven förstår 

riskfaktorer som 

hör samman 

med säkerheten 

och agerar på ett 

tryggt sätt samt 

har ändamålsen-

lig utrustning un-

der lektionerna. 

Eleven agerar på 

ett tryggt och 

sakligt sätt under 

gymnastiklek-

tionerna.  

Eleven agerar på 

ett tryggt och 

sakligt sätt och 

främjar trygg-

heten och säker-

heten under 

gymnastiklek-

tionerna. 

Social funktionsförmåga 

 

M8 handleda 

eleven att arbeta 

tillsammans med 

alla andra och att 

reglera sina 

handlingar och 

känslouttryck i 

gymnastiksitua-

tionerna med 

hänsyn till andra 

I2 Eleven arbetar 

tillsammans med 

alla och kan re-

glera sina hand-

lingar och käns-

louttryck i gym-

nastiksituation-

erna. 

 

 

Emotionella och 

kommunikativa 

färdigheter samt 

arbetsförmåga 

Eleven arbetar 

tillsammans med 

människor hen 

själv valt och reg-

lerar sina hand-

lingar och sina 

känslor så att 

hen kan arbeta 

tillsammans med 

andra i gymnas-

tiksituationerna. 

Eleven arbetar 

tillsammans med 

alla.  

Eleven arbetar i 

olika gymnastik-

situationer på 

överenskommet 

sätt och tar hän-

syn till andra.  

 

Eleven arbetar 

tillsammans med 

alla och främjar 

gruppens aktivi-

tet och lärande. 

M9 handleda 

eleven att agera 

enligt principen 

om rent spel och 

bära ansvar för 

I2 Eleven följer 

principerna om 

rent spel och tar 

ansvar för 

Förmåga att ta 

ansvar i gemen-

samma aktivite-

ter 

Eleven kan 

nämna principer 

om rent spel och 

tar sporadiskt 

ansvar för 

Eleven följer 

principerna om 

rent spel och ger 

de övriga ar-

betsro. 

Eleven följer 

principerna om 

rent spel och vi-

sar att hen tar 

ansvar för 

Eleven tar ansvar 

för och främjar 

de gemensamma 

aktiviteterna. 



277 
 

gemensamma 

aktiviteter 

gemensamma 

aktiviteter. 

gemensamma 

aktiviteter. 

gemensamma 

aktiviteter. 

Psykisk funktionsförmåga 

 

M10 uppmuntra 

eleven att ta an-

svar för sina 

handlingar och 

stärka elevens 

förmåga att ar-

beta självstän-

digt 

I3 Eleven tar ansvar 

för sina hand-

lingar och kan ar-

beta självstän-

digt. 

 

Förmåga att ar-

beta självstän-

digt 

Eleven kan be-

rätta hur man 

kan ta ansvar för 

sina egna hand-

lingar och tar an-

svar under hand-

ledning av lära-

ren.  

Eleven tar ansvar 

för sina egna 

handlingar och 

kan tidvis arbeta 

självständigt. 

Eleven arbetar 

vanligtvis an-

svarsfullt och 

självständigt. 

Eleven arbetar 

ansvarsfullt och 

självständigt. 

M11 se till att 

eleven får till-

räckligt med po-

sitiva upplevelser 

av sin egen 

kropp, av att 

kunna och av att 

vara en del av 

gemenskapen   

I3  

 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven lär 

sig att reflektera 

över sina erfa-

renheter som en 

del av självvärde-

ringen 

   

M12 hjälpa ele-

ven att förstå vil-

ken betydelse 

tillräcklig fysisk 

aktivitet och en 

motionsinriktad 

livsstil har för det 

I3 Eleven lär sig att 

förstå vilken be-

tydelse tillräcklig 

fysisk aktivitet 

och en motions-

inriktad livsstil 

har för det totala 

välbefinnandet.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven lär 

sig att reflektera 

över sina erfa-

renheter som en 
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totala välbefin-

nandet 

del av självvärde-

ringen 

M13 göra eleven 

bekant med olika 

vanliga motions-

möjligheter samt 

ge eleven kun-

skaper och fär-

digheter som hör 

samman med 

dem så att hen 

ska kunna hitta 

egna lämpliga 

motionsformer 

som ger glädje, 

avslappning och 

energi 

I3 Eleven lär sig att 

hitta egna lämp-

liga motionsfor-

mer som ger 

glädje, avslapp-

ning och energi. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av vits-

ord. Eleven lär 

sig att reflektera 

över sina erfa-

renheter som en 

del av självvärde-

ringen 

   

 

Huslig ekonomi 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i huslig ekonomi i årskurs 7–9  

Bedömningen av lärandet i huslig ekonomi ska vara mångsidig, handledande och sporrande. Eleverna ska få respons på sina färdigheter att hantera olika 

situationer och utföra uppgifter i huslig ekonomi. Elevernas tänkande stöds genom att de handleds att reflektera över sitt sätt att uppfatta och behandla sin 

egen omgivning. Bedömningen ska också ta hänsyn till hur eleverna förstår begrepp och tillägnar sig innehåll som anknyter till huslig ekonomi. I undervisningen 

ska man se till att eleven och hens vårdnadshavare känner till målen, grunderna för bedömningen och kriterierna för slutbedömningen. Kunnandet ska bedömas 

med mångsidiga förfaringssätt. Eleverna ska kontinuerligt få information om hur lärandet framskrider och om prestationerna i relation till de uppställda målen.   
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Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i huslig ekonomi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördel-

ningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i huslig 

ekonomi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i huslig 

ekonomi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp 

i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för huslig ekonomi. Eleven har uppnått 

målen i lärokursen 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 huslig ekonomi och i relation till ovan 

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

i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i huslig ekonomi och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedöm-

ningen. 

Målen för lärandet och föremålen för bedömningen i huslig ekonomi är praktiska arbetsfärdigheter, samarbets- och kommunikationsförmåga och färdigheter 

att hantera information. Elevens kunskaper utvecklas och färdigheterna blir synliga genom de centrala innehållen i anknytning till målen i huslig ekonomi. 

 

Mål för under-

visningen  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Praktiskt arbete 

 

M1 handleda 

eleven att pla-

nera, organisera 

och utvärdera ar-

bete och aktivi-

tet 

 

I1, I2 Eleven lär sig att 

planera, organi-

sera och utvär-

dera sitt eget ar-

bete och sin akti-

vitet. 

Planering och or-

ganisering av ar-

betet samt 

granskning av 

egen aktivitet 

Eleven känner 

igen och kan be-

nämna några ar-

betsuppgifter i 

anknytning till 

arbetsprocessen.  

 

Eleven planerar, 

organiserar och 

beskriver stegvis 

sitt arbete och 

sin aktivitet en-

ligt givna in-

struktioner.  

Eleven planerar 

och arbetar steg-

vis genom att till-

lämpa givna in-

struktioner samt 

beskriver sitt 

kunnande med 

Eleven planerar 

och arbetar själv-

ständigt samt 

motiverar det 

egna arbetet och 

den egna aktivi-

teten.  
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Eleven behöver 

mycket handled-

ning och hjälp i 

att planera och 

genomföra arbe-

tet.   

hjälp av egna 

iakttagelser av 

det egna arbetet.   

M2 handleda 

eleven att träna 

praktiska färdig-

heter som be-

hövs i hushållet 

samt uppmuntra 

eleven att vara 

kreativ och att 

lägga märke till 

estetik 

I1, I2 Eleven lär sig 

praktiska färdig-

heter i hushållet 

och prövar på 

olika arbetsme-

toder. Eleven lär 

sig att beakta 

kreativitet och 

estetik i sitt ar-

bete.  

Praktiska färdig-

heter i genomfö-

randet av grund-

läggande uppgif-

ter i huslig eko-

nomi, kreativitet 

och estetik 

Eleven klarar un-

der handledning 

av att utföra en-

staka arbetsupp-

gifter som förut-

sätter praktiska 

färdigheter.  

Eleven klarar av 

att utföra givna 

arbetsuppgifter 

som förutsätter 

praktiska färdig-

heter.  

 

Eleven vet att ar-

betsuppgifter 

kan utföras krea-

tivt på många 

olika sätt och att 

estetiken är av 

betydelse.  

Eleven klarar 

självständigt av 

att i huslig eko-

nomi utföra upp-

gifter som förut-

sätter praktiska 

färdigheter och 

tillämpar de van-

ligaste arbetsme-

toderna. 

 

Eleven beaktar 

enstaka estetiska 

aspekter. 

Eleven kan krea-

tivt använda och 

motivera olika 

praktiska färdig-

heter och arbets-

metoder i uppgif-

ter i huslig eko-

nomi.  

 

Eleven motiverar 

betydelsen av 

kreativitet och 

estetik som en 

del av helheten 

och tar dessa i 

beaktande.  

M3 handleda och 

uppmuntra ele-

ven att välja och 

använda 

material, red-

skap, apparater 

och digitala 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

välja och an-

vända råvaror, 

material, arbets-

redskap, och tek-

nologi som 

Förmåga att göra 

och motivera val 

i arbetet 

Eleven övar sig 

på att med hjälp 

av individuell 

handledning 

välja och an-

vända givna 

Eleven väljer och 

använder råva-

ror, material, ar-

betsredskap eller 

teknologi i enlig-

het med givna in-

struktioner.  

Eleven tillämpar 

sina kunskaper 

och färdigheter i 

hållbar livsstil då 

hen använder rå-

varor, material, 

Eleven väljer, an-

vänder och argu-

menterar för rå-

varor, arbetsred-

skap, material el-

ler teknologi som 
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verktyg på ett 

sätt som främjar 

välbefinnande 

och hållbar kon-

sumtion 

främjar en håll-

bar livsstil. 

material eller ar-

betsredskap.   

 

arbetsredskap, 

eller teknologi.  

stöder en hållbar 

livsstil. 

M4 handleda 

eleven att pla-

nera sin tidsan-

vändning och ar-

betets gång samt 

att hålla ordning 

i samband med 

uppgifter 

I1, I2 Eleven lär sig att 

planera sitt eget 

arbete i relation 

till den tid som 

står till buds och 

den givna uppgif-

ten.  

 

Eleven lär sig att 

sörja för ord-

ningen i arbets-

uppgifterna och 

arbetsmiljön i sin 

lärmiljö.  

Förmåga att han-

tera tid och hålla 

ordning 

Eleven arbetar 

inom tidsramen 

och håller under 

handledning ord-

ning i uppgif-

terna och arbets-

miljön.  

Eleven håller 

ordning i arbets-

uppgifterna i en-

lighet med givna 

instruktioner och 

angiven tidsram i 

olika arbetsske-

den.  

 

Eleven behöver 

handledning för 

att upprätthålla 

ordning i arbets-

miljön. 

Eleven arbetar 

stegvis i enlighet 

med instrukt-

ioner och upp-

rätthåller ord-

ning i arbetsupp-

gifterna och ar-

betsmiljön.  

 

Eleven planerar 

och förutser sin 

tidsanvändning. 

Eleven arbetar 

självständigt och 

ansvarsfullt och 

kan inom ramen 

för lärmiljön mo-

tivera sin tidsan-

vändning, bety-

delsen av att 

upprätthålla ord-

ning i arbetsupp-

gifterna och ar-

betsmiljön, samt 

arbetets fram-

skridande.  

M5 handleda och 

motivera eleven 

att arbeta hygie-

niskt, säkert och 

ergonomiskt och 

att fästa upp-

märksamhet vid 

de resurser som 

finns 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

arbeta hygi-

eniskt, säkert 

och ergonomiskt 

i undervisnings-

miljön för huslig 

ekonomi med 

beaktande av de 

material som 

finns tillgängliga.  

Säkerhet samt 

verksamhet som 

är hållbar med 

tanke på resur-

serna 

Eleven arbetar 

hygieniskt och 

säkert under 

handledning. 

 

Eleven arbetar 

hygieniskt och 

säkert i enlighet 

med givna in-

struktioner. 

 

Eleven arbetar i 

enlighet med in-

struktionerna på 

ett hygieniskt, 

säkert och ergo-

nomiskt sätt eller 

ändamålsenligt i 

förhållande till, 

kostnader och 

Eleven motiverar 

sitt arbete utgå-

ende från 

aspekter på sä-

kerhet, hygien 

och ergonomi, 

eller kostnader 

och energiför-

brukning. 
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energiförbruk-

ning.  

Samarbete och kommunikation 

 

M6 handleda 

eleven att öva sig 

på att lyssna 

samt diskutera 

och argumentera 

på ett konstruk-

tivt sätt när hen 

planerar och ge-

nomför uppgifter 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

möta andra, 

lyssna, diskutera 

och argumentera 

i elevgruppen.  

 

Förmåga att 

lyssna, diskutera 

och argumentera 

vid gemensam 

planering 

Eleven deltar 

sporadiskt eller 

med stöd av frå-

gor i diskuss-

ionen i gemen-

samma plane-

rings- och arbets-

situationer. 

 

Eleven deltar i 

diskussionen i 

gemensamma 

planerings- och 

arbetssituationer 

och försöker 

lyssna och föra 

fram sina egna 

synpunkter.  

 

Eleven lyssnar på 

olika synpunkter 

och uttrycker 

sina åsikter kon-

struktivt i ge-

mensamma pla-

nerings- och ar-

betssituationer.  

Eleven deltar ak-

tivt i diskuss-

ioner, beaktar 

olika synpunkter 

och argumente-

rar konstruktivt 

för sina egna 

åsikter.  

 

Eleven uppmunt-

rar de andra i ge-

mensamma pla-

nerings- och ar-

betssituationer. 

M7 aktivera ele-

ven att vara upp-

märksam på hur 

vardagen är upp-

byggd samt på 

kulturellt mång-

skiftande verk-

samhetsmiljöer 

och husliga tradi-

tioner 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

känna igen hur 

rytmen i olika 

hushåll byggs 

upp och hur den 

struktureras tids-

mässigt. 

 

Eleven lär sig att 

förhålla sig ac-

cepterande till 

Förmåga att upp-

fatta hur varda-

gen är uppbyggd 

och skillnader 

mellan olika hus-

håll 

Eleven benämner 

vardagsrutiner 

och känner till 

olika slag av 

hemkulturer.  

 

Eleven beskriver 

vardagsrutiner, 

hur vardagen är 

uppbyggd, hus-

hållstraditioner 

och olika slag av 

hemkulturer.    

 

Eleven definierar 

hur vardagen är 

uppbyggd och 

hushållens var-

dagsrutiner i 

olika hemkul-

turer.     

 

Eleven motiverar 

uppbyggnaden 

av vardagen och 

tidsanvänd-

ningen i olika 

slag av hemkul-

turer. 
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kulturell mång-

fald i hemmen.     

M8 handleda 

eleven att arbeta 

självständigt och 

i grupp och att 

komma överens 

om fördelningen 

av arbetsuppgif-

ter och tidsan-

vändningen 

I1, I2 Eleven lär sig att 

arbeta självstän-

digt och som en 

del av gruppen 

och den gemen-

samma uppgif-

ten.  

Eleven lär sig att 

komma överens 

om fördelningen 

av arbetsuppgif-

ter. 

 

Användningen av 

resurser och att 

lära sig hur ge-

mensamma 

överenskommel-

ser görs upp 

Eleven övar un-

der individuell 

handledning på 

att arbeta själv-

ständigt och del-

tar sporadiskt i 

gruppens aktivi-

teter.  

 

 

Eleven övar på 

att arbeta själv-

ständigt och att 

ta ansvar för sitt 

eget arbete samt 

deltar i gruppens 

aktiviteter på 

överenskommet 

sätt. 

 

Eleven arbetar 

på egen hand 

och i grupp och 

strävar efter att 

arbeta konstruk-

tivt och genom 

att förhandla om 

olika arbetsupp-

gifter.  

 

Eleven vet vad 

en rättvis arbets-

fördelning inne-

bär och kan 

komma fram till 

överenskommel-

ser om arbetsför-

delning genom 

att delta i be-

slutsfattandet.  

Eleven arbetar 

självständigt och 

rättvist och age-

rar med samar-

betsförmåga 

samt ansvarfullt i 

gruppen. 

M9 uppmuntra 

eleven att handla 

enligt goda seder 

i samspel med 

andra och att re-

flektera över hur 

det egna 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

identifiera fak-

torer i anknyt-

ning till omtänk-

samt bemö-

tande, goda se-

der och bruk 

Omtänksamt be-

mötande av 

andra elever och 

agerande i enlig-

het med goda se-

der och bruk i 

Eleven vet att 

goda seder och 

bruk inverkar på 

kommunikations-

situationer. 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner faktorer i an-

knytning till goda 

seder och bruk 

och omtänksamt 

bemötande. 

Eleven kan agera 

i enlighet med 

goda seder och 

bruk. 

Eleven kan moti-

vera goda seder 

och bruk och om-

tänksamt bemö-

tande av andra 

samt handlingar i 

praktiken i 
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uppförandet på-

verkar arbetet i 

gruppen och ge-

menskapen 

samt hur man 

agerar i kommu-

nikationssituat-

ioner. 

kommunikations-

situationer under 

lektionen. 

anknytning till 

dessa.  

Informationshantering 

 

M10 uppmuntra 

eleven att söka 

och bedöma in-

formation i an-

slutning till huslig 

ekonomi samt 

handleda eleven 

att använda till-

förlitlig informat-

ion som grund 

för sina val 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

hämta och jäm-

föra information 

och identifiera 

tillförlitliga källor 

för information i 

anknytning till 

huslig ekonomi 

som grund för 

sina val. 

 

Förmåga att 

hämta och an-

vända informat-

ion 

Eleven hämtar 

under individuell 

handledning in-

formation i an-

knytning till hus-

lig ekonomi ur 

givna källor. För-

mågan att tolka 

och utnyttja in-

formationen är 

anspråkslös. 

 

 

Eleven hämtar 

information i an-

knytning till hus-

lig ekonomi ur 

källor som är be-

kanta för hen 

och som givits 

hen och utnyttjar 

dem i sitt arbete. 

 

Eleven vet var 

och hur man kan 

hämta informat-

ion i anknytning 

till huslig eko-

nomi.  

 

Eleven bedömer 

informationens 

användbarhet 

och källornas till-

förlitlighet.   

Eleven hämtar 

information i an-

knytning till hus-

lig ekonomi ur 

olika källor.  

 

Eleven bedömer 

källornas och in-

formationens till-

förlitlighet och 

användbarhet 

och väljer för 

uppgiften ända-

målsenliga källor.  

M11 lära eleven 

att läsa, tolka 

och bedöma an-

visningar, tecken 

och symboler 

som anknyter till 

hushåll och när-

samhälle 

I1, I2 Eleven lär sig att 

läsa och tolka in-

struktioner, 

tecken och sym-

boler i anknyt-

ning till hushålls-

arbete och när-

samhälle och 

Förmåga att an-

vända anvis-

ningar, tecken 

och symboler 

Eleven känner 

igen och benäm-

ner enstaka an-

visningar och 

tecken. 

 

Eleven känner 

igen, benämner, 

klassificerar och 

använder 

hushållsrelate-

rade anvisningar 

och tecken i en-

lighet med givna 

instruktioner.  

Eleven använder 

hushållsrelate-

rade anvisningar, 

tecken och sym-

boler i sitt ar-

bete.  

Eleven motiverar 

användningen av 

hushållsrelate-

rade anvisningar, 

tecken och sym-

boler i olika arbe-

ten. 



285 
 

arbeta i enlighet 

med dem. 

M12 handleda 

eleven att lära 

sig lösa problem 

och vara kreativ i 

olika situationer 

och miljöer 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

använda kun-

skaper och fär-

digheter, identifi-

era tjänster och 

visa på kreativi-

tet i olika situat-

ioner och mil-

jöer.   

Förmåga att an-

vända begrepp, 

tillämpa kun-

skaper och fär-

digheter, samt 

hitta kreativa lös-

ningar i situat-

ioner.  

 

Kännedom om 

tjänster som stö-

der vardagen i 

hemmet.   

Eleven nämner 

några hushållsre-

laterade be-

grepp, kunskaper 

och färdigheter 

samt enstaka 

tjänster som stö-

der vardagen i 

hemmet.    

 

 

Eleven använder 

hushållsrelate-

rade begrepp, 

sina kunskaper 

och färdigheter 

samt beskriver 

enstaka tjänster 

som stöder var-

dagen i hemmet.    

Eleven använder 

hushållsrelate-

rade begrepp, 

sina kunskaper 

och färdigheter i 

olika situationer.  

 

Eleven beskriver 

olika tjänster 

som stöder var-

dagen i hemmet 

och hur de an-

vänds i vardagen.   

  

Eleven använder 

hushållsrelate-

rade begrepp 

och sina kun-

skaper och fär-

digheter motive-

rat och kreativt i 

olika situationer.  

 

Eleven utvärde-

rar olika tjänster 

som stöder var-

dagen i hemmet 

och motiverar 

användningen av 

dem och de möj-

ligheter de erbju-

der. 

M13 handleda 

eleven mot en 

hållbar livsstil ge-

nom att fästa 

elevens upp-

märksamhet vid 

miljö- och kost-

nadsmedveten-

het som en del 

I1, I2, I3 Eleven lär sig att 

tolka faktorer 

och aktiviteter i 

anknytning till 

cirkulär ekonomi 

och hushållsar-

beten som belas-

tar miljön och 

ekonomin. 

Handlingar för 

miljö och eko-

nomi i arbete 

och beslutsfat-

tande 

Eleven räknar 

upp några hus-

hållsrelaterade 

handlingar i an-

knytning till miljö 

och användning 

av pengar. 

 

Eleven vet hur 

man kan minska 

miljöbelast-

ningen och vad 

man kan göra i 

ett hushåll för 

miljön och eko-

nomin.  

Eleven utför i 

olika uppgifter 

och situationer 

enstaka hand-

lingar som ank-

nyter till miljö 

och ekonomi i 

vardagen. 

 

Eleven utför i 

olika uppgifter 

och situationer 

handlingar i an-

knytning till miljö 

och ekonomi i 

vardagen på ett 

logiskt sätt och 

motiverar 
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av valen i varda-

gen 

 betydelsen av 

dem utgående 

från en hållbar 

och ansvarsfull 

livsstil och kon-

sumtion. 

 

Elevhandledning 
 

Formativ bedömning i elevhandledning i årskurserna 7–9  

 

I elevhandledning ges inget vitsord. Bedömningen i elevhandledningen är formativ och bygger på elevernas självvärdering samt på interaktiv, handledande och 

uppmuntrande respons i samband med olika handledningsåtgärder. Eleverna reflekterar tillsammans med läraren och lär sig bedöma sina förutsättningar, sitt 

kunnande och sina färdigheter, sin funktionsförmåga, sin företagsamhet och sina resurser samt hur mycket och vilken form av handledning och stöd de behöver 

och sina kommunikativa färdigheter och färdigheter att arbeta i grupp. Eleverna ska handledas att förstå hur värderingar, föreställningar och människor som 

är viktiga för dem påverkar deras val och beslut. Eleverna ska öva sig på att bedöma sin förmåga att söka information och använda informations- och kommu-

nikationsteknik för att söka information om utbildningar och arbetslivet. Eleverna ska uppmuntras att även fästa uppmärksamhet vid sin förmåga att känna 

igen hur tillförlitliga och ändamålsenliga olika informationskällor är. Eleverna ska göras medvetna om bakgrunden till olika metoder och redskap för självvärde-

ring samt förstå vilka möjligheter det finns att använda dem i den egna karriärplaneringen. Eleverna lär sig med lärarens hjälp att hitta de instanser som erbjuder 

stöd- och handledningstjänster i skolan och i samhället samt utvecklar sina färdigheter att söka de tjänster de behöver. 

 

BILAGA 1. Samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

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

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

respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också information för 
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undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur eleven lär sig samiska och om sin 

förmåga att använda sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

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

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

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

målen och kunskapskraven för samiska. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i 

något annat mål.  

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

 

Mål för under-

visningen  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

 

M1 handleda 

eleven att främja 

sin förmåga att 

kommunicera i 

olika situationer 

och att utvärdera 

sin 

kommunikation 

I1 Eleven lär sig att 

agera i många 

olika 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

insats. 

Förmåga att 

agera i 

kommunikations-

situationer 

Eleven kan 

slumpmässigt 

agera i grupper 

som är bekanta 

för hen och i var-

dagliga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

Eleven kan agera 

i vanliga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

 

 

Eleven kan agera 

i många olika 

kommunikations

situationer och 

kan utvärdera sin 

egen insats.  

Eleven kan agera 

målinriktat i 

många olika kom-

munikationssitua-

tioner och kan 

anpassa sin egen 

insats enligt situa-

tion.  

Att tolka texter 
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M2 sporra 

eleven att 

bredda sitt 

läsintresse enligt 

sin 

språkfärdighet 

samt vidga sitt 

ord- och 

begreppsförråd 

I2 Eleven lär känna 

skönlitterära-, 

fack- och 

medietexter i 

olika former 

samt utökar sitt 

ord- och 

begreppsförråd.  

Ord- och 

begreppsförråd 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter. 

Eleven kan läsa 

olika texter men 

håller sig främst 

till välbekanta 

texttyper. 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter.  

 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- och 

medietexter. 

  

M3 uppmuntra 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och att 

förstå och tolka 

olika texter 

I2 Eleven utvecklar 

analytisk och 

kritisk 

läsfärdighet samt 

lär sig att förstå 

och tolka olika 

slags texter.  

Förmåga att 

utveckla 

analytisk och 

kritisk 

läsfärdighet 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter för att full-

göra uppgiften 

enligt modell.  

 

Eleven förstår det 

centrala i texten 

och övar på att 

granska texter 

kritiskt.   

 

Eleven kan läsa 

texter med hjälp 

av några strate-

gier samt förstår 

det centrala i in-

nehållet, åsikter 

inklusive moti-

veringar och kan i 

någon mån göra 

iakttagelser kring 

användning av 

språk och bild i 

texter. 

Eleven kan an-

vända ändamåls-

enliga lässtrate-

gier. 

 

Eleven väljer, an-

vänder, tolkar 

och utvärderar 

kritiskt också 

texttyper som är 

nya för hen.  

M4 handleda 

eleven att stärka 

sin förmåga att 

utnyttja texter 

och sina 

läsfärdigheter för 

att söka 

I2 Eleven lär sig att 

reflektera kring 

sambandet 

mellan texter 

och egna 

erfarenheter 

samt diskutera 

Förmåga att dra 

nytta av texter 

och läsfärdighet 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter och reflek-

terar med hjälp 

av stödfrågor 

och modeller 

kring samband 

Eleven kan enligt 

modell och själv-

ständigt dra 

nytta av enkla 

texter för att 

söka informat-

ion.  

Eleven kan skriva 

och diskutera 

olika texter och 

reflektera över 

textens samband 

med egna 

erfarenheter i 

Eleven kan skriva 

och diskutera 

också texttyper 

som är nya för 

hen samt ställa 

frågor, samman-

fatta, 



289 
 

information och 

få upplevelser 

samt att 

diskutera texter i 

olika 

kommunikations

miljöer 

texter i olika 

kommunikations

miljöer.     

 

mellan texten 

och egna erfa-

renheter. 

 

Eleven övar att 

diskutera texter i 

bekanta kommu-

nikationsmiljöer.  

olika 

kommunikations

miljöer.  

kommentera och 

reflektera över 

textens samband 

med egna erfa-

renheter i olika 

kommunikations-

miljöer. 

Att producera texter 

 

M5 uppmuntra 

eleven att 

utveckla ett eget 

uttryckssätt i sina 

texter samt 

hjälpa eleven att 

stärka en positiv 

inställning till 

skrivande 

I3 Eleven 

uppmuntras att 

utveckla egna 

uttryckssätt i sina 

texter och 

stärker en positiv 

inställning till 

skrivande. 

Textproduktion 

och uttryckssätt  

Eleven kan med 

hjälp av stödfrå-

gor och modeller 

producera enkel 

text.  

 

Eleven kan med 

hjälp av mo-

deller produ-

cera text med 

uttryckssätt 

som är bekanta 

för hen. 

 

Eleven kan 

producera text 

med mångsidiga 

uttryckssätt. 

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga tex-

ter enligt ända-

mål och använ-

der kreativa ut-

tryckssätt. 

M6 handleda 

eleven att 

utveckla flytet 

och 

mångsidigheten i 

sitt skrivande 

I3 Eleven utvecklar 

sin skrivfärdighet 

för att den ska bli 

mera mångsidig 

och smidig. 

 

Förmåga att 

utveckla 

skrivfärdigheter 

 

Eleven kan en-

ligt modell pro-

ducera enkel 

text som man 

förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel 

menings- och 

satsbyggnad 

samt 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i hu-

vudsak är lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

standardsprå-

kets centrala 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är lätt att förstå. 

 

Eleven kan dra 

nytta av digitala 

verktyg i sin 

skrivprocess.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 
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huvudsakligen 

skiljetecken vid 

meningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening. 

skriftspråksnor-

mer.  

 

ordval samt 

följa standard-

språkets cen-

trala skrift-

språksnormer.   

M7 uppmuntra 

eleven att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

ställningstagan-

de och 

reflekterande 

texter 

I3 Eleven lär sig att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

ställningstagan-

de och 

reflekterande 

texter. 

Förmåga att 

producera texter 

som 

representerar 

olika texttyper 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna 

utgår från be-

kanta ämnen. 

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningsta-

gande texter 

och kan med 

hjälp av mo-

deller använda 

uttryckssätt 

som är typiska 

för dem. 

Eleven kan pro-

ducera diskute-

rande och olika 

ställningsta-

gande texter 

och använda ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika 

slags texter och 

använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M8 handleda 

eleven att reflek-

tera över språklig 

och kulturell 

identitet, an-

vändningen av 

samiska, sa-

miskans bety-

delse och ställ-

ning i olika språk-

gemenskaper 

I4 Eleven lär sig att 

reflektera över 

en språklig och 

kulturell 

identitet, 

användningen av 

samiska, 

samiskans 

betydelse och 

ställning som en 

del av olika 

Förmåga att ut-

veckla kulturkän-

nedom 

 

Eleven kan iden-

tifiera några 

språkliga eller 

kulturella sär-

drag från hens 

egen bakgrund. 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

beskriva betydel-

sen av en språk-

lig och kulturell 

identitet och 

med hjälp av 

stödfrågor jäm-

föra dem med 

bekanta språk 

och kulturer.  

Eleven kan be 

skriva en språklig 

och kulturell 

identitet samt 

det samiska språ-

kets betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk.  

 

Eleven kan själv-

ständigt beskriva 

en språklig och 

kulturell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk, sett ur in-

dividens och 
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och att ta del av 

medier och kul-

turutbud på olika 

språk 

 

språkliga 

gemenskaper 

samt dra nytta av 

medier och 

kulturutbud på 

andra språk.  

 

 

Eleven känner i 

någon mån till 

samiska medier 

och samiskt kul-

turutbud. 

 

Eleven kan dra 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på andra språk. 

 

samhällets per-

spektiv.   

 

Eleven drar på 

ett självständigt 

och kreativt sätt 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på andra språk.  

M9 uppmuntra 

eleven att känna 

igen olika språk-

liga register, till 

exempel skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk 

samt språkbru-

ket i olika situa-

tioner 

 

I4 Eleven lär sig att 

identifiera olika 

språkliga 

register, till 

exempel 

skillnaden mellan 

tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer.  

 

Förmåga att 

utveckla språklig 

medvetenhet 

 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

och stödfrågor 

göra enstaka 

iakttagelser 

kring särdrag i 

text och språk 

såsom skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk. 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

göra iakttagel-

ser kring sär-

drag i språk och 

text och skillna-

der mellan olika 

register och sti-

lar. 

 

 

Eleven kan iden-

tifiera olika 

språkliga regis-

ter, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda olika 

språkliga regis-

ter. 

Eleven kan iden-

tifiera och själv-

ständigt använda 

olika språkliga 

register, iaktta 

skillnader mellan 

tal- och skrift-

språk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 

 

 

M10 handleda 

eleven att 

fördjupa sina 

kunskaper om de 

centrala 

strukturerna i 

I4 Eleven lär sig att 

fördjupa sina 

kunskaper om de 

centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

Kunskap om 

centrala 

strukturer och 

användning av 

dem 

 

Eleven kan iden-

tifiera enkla 

strukturer i sa-

miska med hjälp 

av stödfrågor 

och modeller.  

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

använda några 

centrala struk-

turer i samiska i 

bekanta miljöer.  

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

självständigt an-

vända centrala 

strukturer i sa-

miska och kan 

Eleven behärskar 

väl centrala 

strukturer i sa-

miska och kan 

använda dem 

mångsidigt också 
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samiska och att 

analysera dem 

 

 

 

 

 använda dem i 

olika kommuni-

kationsmiljöer.  

i kommunikat-

ionsmiljöer som 

är nya för hen. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

 

M11 hjälpa 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att 

använda samiska 

för att söka och 

behandla 

information i 

olika läroämnen 

och miljöer 

I5 Eleven utvecklar 

en fungerande 

två- eller 

flerspråkighet 

och förmåga att 

använda den 

kunskapen för 

att söka och 

behandla 

information i 

olika läroämnen 

och miljöer. 

 

 

Förmåga att 

utveckla 

mångsidig 

användning av 

samiska 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda samiska 

som ett stöd i 

studier och i en-

kel informations-

sökning.  

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda samiska 

och sin flersprå-

kighet som ett 

stöd i studier och 

i informationssök-

ning. 

 

Eleven kan själv-

ständigt använda 

samiska och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i stu-

dier och i infor-

mationssökning.  

 

Eleven övar på att 

välja källor, an-

vända dem och 

bedöma tillförlit-

lighet. Hen kan i 

allmänhet skilja 

mellan fakta och 

åsikt.  

Eleven använder 

mångsidigt och 

självständigt sa-

miska och sin fler-

språkighet som 

ett stöd i studier 

och i informa-

tionssökning.  

 

Eleven kan be-

döma informat-

ionens använd-

barhet och källor-

nas tillförlitlighet 

och välja lämpliga 

källor för uppgif-

ten.  

 

BILAGA 2. Romani som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i romani som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 7–9 
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Avsikten med bedömningen är att ge information om hur elevens lärande framskrider samt att handleda och uppmuntra eleven. Eleven ska ges mångsidig 

respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också information för undervis-

ningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur eleven lär sig romani och om sin förmåga 

att använda sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

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

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

årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Vitsordet är en helhetsbedömning som bildas utgående från målen och kunskapskraven 

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

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

 

Mål för under-

visningen  

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 

 

Föremål för be-

dömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

 

M1 uppmuntra 

eleven att 

uttrycka sig på 

romani och att 

kommunicera i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

situationer samt 

I1 Eleven lär sig att 

agera i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

egen insats.  

Muntlig 

uttrycksförmåga 

och 

kommunikations-

färdigheter 

 

 

Eleven kan agera 

i grupper som är 

bekanta för hen 

och i vardagliga 

kommunikations-

situationer.  

Eleven kan agera 

i vanliga kommu-

nikationssituatio-

ner. 

 

 

Eleven kan agera 

i många olika 

kommunikations-

situationer och 

kan utvärdera sin 

egen insats i 

dem.  

Eleven kan agera 

målinriktat i 

många olika 

kommunikations-

situationer och 

kan anpassa sin 

egen insats enligt 

situation.  
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att utvärdera sin 

kommunikation 

Att tolka texter 

 

M2 ge eleven 

möjligheter att 

utveckla sin 

förmåga att tolka 

texter samt 

bredda sitt ord- 

och 

uttrycksförråd 

genom att dra 

nytta av 

kunskaper som 

inhämtats både i 

skolan och 

annanstans  

I2 Eleven lär känna 

skönlitterära-, 

fack- och 

medietexter i 

olika former 

samt utökar sitt 

ordförråd och 

uttryckssätt.  

 

 

Förmåga att 

tolka texter samt 

utöka 

uttryckssättet 

 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

  

Eleven kan läsa 

olika texter men 

håller sig främst 

till välbekanta 

texttyper. 

 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

M3 uppmuntra 

eleven att 

diskutera texter i 

olika 

kommunikations

miljöer och att 

fördjupa sin 

kunskap om 

textgenrer 

I2 Eleven lär sig att 

reflektera kring 

sambandet 

mellan texter 

och egna 

erfarenheter 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunikations

miljöer.     

 

Förmåga att 

diskutera texter 

och kunskap om 

texttyper 

 

 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter och reflek-

terar med hjälp 

av stödfrågor 

och modeller 

kring samband 

mellan texten 

och egna erfa-

renheter. 

Eleven kan disku-

tera texter i väl-

bekanta kommu-

nikationsmiljöer 

och känner till 

några texttyper.  

Eleven kan skriva 

och diskutera 

olika texter samt 

reflektera kring 

samband mellan 

texter och egna 

erfarenheter i 

olika 

kommunikations

miljöer. Eleven 

Eleven kan skriva 

och diskutera 

också kring text-

typer som är nya 

för hen samt 

även i olika kom-

munikationsmil-

jöer, ställa frå-

gor, samman-

fatta, kommen-

tera och 
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 känner till olika 

texttyper.  

reflektera kring 

textens samband 

med egna erfa-

renheter. 

 Att producera texter 

 

M4 uppmuntra 

eleven att stärka 

sin förmåga att 

producera texter 

och att 

producera olika 

typer av texter 

av multimediala 

lärmiljöer    

I3 Eleven lär sig att 

på ett mera smi-

digt och 

mångsidigt sätt 

producera text på 

romani.  

Textkompetens 

vid produktion 

av texter 

Eleven kan en-

ligt modell pro-

ducera enkel 

text som man 

förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel 

menings- och 

satsbyggnad 

samt huvudsak-

ligen skilje-

tecken vid me-

ningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening. 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i hu-

vudsak är lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

standardsprå-

kets centrala 

skriftspråksnor-

mer.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är lätt att förstå. 

 

Eleven kan i sitt 

skrivande dra 

nytta av digitala 

verktyg.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval  

samt följa stan-

dardspråkets 

centrala skrift-

språksnormer. 

M5 uppmuntra 

eleven att 

utveckla egna 

uttryckssätt i sina 

texter och hjälpa 

eleven att stärka 

en positiv 

I3 Eleven 

uppmuntras att 

utveckla egna 

uttryckssätt i sina 

texter och 

stärker en positiv 

Förmåga att 

utveckla 

uttryckssätt 

Eleven kan med 

hjälp av stödfrå-

gor och modeller 

producera enkel 

text.  

 

Eleven kan med 

hjälp av mo-

deller produ-

cera text med 

uttryckssätt 

som är bekanta 

för hen. 

Eleven kan pro-

ducera text med 

mångsidiga ut-

tryckssätt.  

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga tex-

ter enligt ända-

mål och använ-

der kreativa ut-

tryckssätt.  
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inställning till 

skrivande   

inställning till 

skrivande. 

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

M6 handleda 

eleven att 

bekanta sig med 

romsk litteratur 

och romska 

medier, att 

förstå sina egna 

möjligheter att 

bevara det 

romska språket 

och att utnyttja 

sin två- eller 

flerspråkighet  

I4 Eleven lär sig att 

reflektera över 

användningen 

av romani, dess 

betydelse och 

ställning som en 

del av två- eller 

flerspråkiga mil-

jöer. Eleven lär 

sig att dra nytta 

av litteratur 

som behandlar 

romer, romska 

medier och 

romskt kulturut-

bud.   

Kunskap om 

romsk litteratur 

och romska 

medier  

Eleven kan iden-

tifiera några 

språkliga eller 

kulturella sär-

drag från hens 

egen bakgrund. 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

beskriva betydel-

sen av en språk-

lig och kulturell 

identitet och 

jämför med hjälp 

av stödfrågor 

dem med be-

kanta språk och 

kulturer.  

 

Eleven känner i 

någon mån till 

romska medier, 

romsk litteratur 

och romskt kul-

turutbud.  

 

Eleven kan be 

skriva en språklig 

och kulturell 

identitet samt 

det romska språ-

kets betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk.  

 

Eleven kan dra 

nytta av romska 

medier, romsk 

litteratur och 

romskt kulturut-

bud som be-

handlar romer.  

 

 

Eleven kan själv-

ständigt beskriva 

en språklig och 

kulturell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk, sett ur in-

dividens och 

samhällets per-

spektiv.   

 

Eleven drar på 

ett självständigt 

och kreativt sätt 

nytta av romska 

medier, romsk 

litteratur och 

romskt kulturut-

bud som be-

handlar romer.  
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BILAGA 3. Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

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

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

respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket muntligt och skriftligt har utvecklats. Bedömningsresponsen ger också information för undervis-

ningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om hur hen lär sig och om sin förmåga att använda 

sina språkkunskaper som stöd för allt lärande och för sitt läsintresse. 

 

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

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

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

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

en underkänd eller svagare prestation i något annat mål.  

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

 

Mål för under-

visningen 

Innehåll Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen 
 

Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda 

eleven att 

främja sin för-

måga att 

I1 Eleven lär sig att 

agera i olika 

kommunikations-

situationer och 

Förmåga att 

agera i grupp 

Eleven kan 

slumpmässigt 

agera i en välbe-

kant grupp och i 

Eleven kan 

agera i vanliga 

kommunika-

tionssituationer. 

Eleven kan  

agera i många 

olika 

Eleven kan  

agera ändamåls-

enligt i många 

slags 
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kommunicera i 

olika situationer 

och att utvär-

dera sin kom-

munikation 

att utvärdera sin 

kommunikation.  

vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer. 

 

kommunikat-

ionssituationer 

och kan utvär-

dera sin kom-

munikation.   

kommunika-

tionssituationer 

och kan anpassa 

sitt eget age-

rande enligt si-

tuation.  

Att tolka texter 

M2 sporra ele-

ven att bredda 

sitt läsintresse 

enligt sin språk-

färdighet 

I2 Eleven känner 

skönlitterära-, 

fack- och medie-

texter i olika 

former.   

Förmåga att 

bredda textvärl-

den och läsin-

tresset  

Eleven kan läsa 

olika enkla 

skönlitterära-, 

fack- eller me-

dietexter. 
 

Eleven kan läsa 

olika slag av tex-

ter men håller 

sig främst till 

välbekanta text-

typer.  

Eleven kan läsa 

olika slag av 

skönlitterära-, 

fack- eller me-

dietexter. 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika slag av 

skönlitterära-, 

fack- eller me-

dietexter.  

M3 uppmuntra 

eleven att ut-

veckla sin för-

måga att läsa 

analytiskt och 

kritiskt och att 

förstå och tolka 

olika texter 

I2 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

läsa analytiskt 

och kritiskt samt 

förstår och tol-

kar olika texter.  

Analytisk och kri-

tisk läsfärdighet, 

samt förmåga att 

förstå och tolka 

texter 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

texter för att full-

göra en uppgift 

enligt modell.  

Eleven förstår 

det centrala i  

texten och övar 

på att granska 

texten kritiskt.  

Eleven kan 

granska texter 

kritiskt med hjälp 

av några lässtra-

tegier.   

Eleven kan an-

vända ända-

målsenliga läs-

strategier.  

 

Eleven väljer, 

använder, tolkar 

och utvärderar 

kritiskt också 

texttyper som är 

nya för hen.   

M4 handleda 

eleven att 

I2 Eleven stärker 

sin förmåga att 

Förmåga att dra 

nytta av texter 

Eleven kan dra 

nytta av enkla 

Eleven kan med 

hjälp av 

Eleven kan skriva 

och diskutera 

Eleven kan skriva 

och diskutera 
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stärka sin för-

måga att ut-

nyttja texter och 

sina läsfärdig-

heter för att 

söka informat-

ion och få upp-

levelser samt att 

diskutera texter 

i olika kommu-

nikationsmiljöer 

reflektera över 

texters sam-

band med egna 

upplevelser 

samt diskutera 

texter i olika 

kommunika-

tionsmiljöer. 

och läsfärdighet 

samt förmåga att 

diskutera texter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer 

texter och kan 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller reflek-

tera över textens 

koppling till egna 

erfarenheter.  

stödfrågor och 

modeller själv-

ständigt dra 

nytta av olika 

texter för att 

söka information.  

 

Eleven övar att 

diskutera texter i 

bekanta kommu-

nikationsmil-

jöer.   

olika texter och 

reflektera kring 

deras koppling 

till egna erfaren-

heter i olika kom-

munikationsmil-

jöer.    

också texttyper 

som är nya för 

hen och ställa 

frågor, samman-

fatta, kommen-

tera och reflek-

tera kring textens 

koppling till egna 

erfarenheter i 

olika kommuni-

kationsmiljöer.  

Att producera texter 

M5 hjälpa ele-

ven att utveckla 

ett eget uttryck i 

sina texter och 

att stärka en po-

sitiv inställning 

till skrivande 

I3 Eleven upp-

muntras att ut-

veckla egna ut-

tryckssätt i sina 

texter och stär-

ker en positiv in-

ställning till skri-

vande. 

Förmåga att 

producera tex-

ter av olika slag 

samt uttrycks-

sätt  

Eleven kan med 

hjälp av stödfrå-

gor och modeller 

producera enkel 

text.  
 

Eleven kan med 

hjälp av mo-

deller producera 

skriftlig och 

muntlig text 

med uttrycks-

sätt som är be-

kanta för hen. 
 

Eleven kan pro-

ducera också 

längre skriftliga 

och muntliga 

texter och an-

vända 

mångsidiga ut-

tryckssätt. 

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga och 

ändamålsenliga 

skriftliga och 

muntliga texter 

enligt situation 

och använda 

kreativa ut-

tryckssätt. 

M6 handleda 

eleven att vida-

reutveckla och 

I3 Eleven utvecklar 

sin skrivfärdighet 

för att den ska bli 

En smidig och 

mångsidig 

skrivfärdighet 

Eleven kan med 

hjälp av mo-

deller producera 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text vars 

Eleven kan 

producera text 

Eleven kan pro-

ducera en 



300 
 

bredda sina 

skrivfärdigheter 

och fördjupa sin 

kunskap om 

textgenrer 

mera mångsidig 

och smidig samt 

sina färdigheter 

att behärska 

skriftsystemet i 

det egna moders-

målet.  
 

och förmåga att 

producera 

förståelig text 

samt behärska 

skriftspråkets 

konventioner 

  

enkel text vars 

budskap man 

kan förstå.  

 

Eleven kan an-

vända enkla 

strukturer samt 

i huvudsak till 

exempel skilje-

tecken vid me-

ningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening. 

budskap man 

förstår förhål-

landevis lätt.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text och följa 

skriftspråksnor-

merna.   

som är lätt att 

förstå.  

Eleven kan dra 

nytta av digitala 

verktyg i sin 

skrivprocess.  

 
 

förståelig och 

smidig text.  

Eleven kan 

strukturera sin 

text och sina 

stycken logiskt 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt 

följa skrift-

språksnor-

merna.  
 

M7 uppmuntra 

eleven att pro-

ducera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, ställ-

ningstagande 

och reflekte-

rande texter 

I3 Eleven upp-

muntras att pro-

ducera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, ställ-

ningstagande 

och reflekte-

rande texter. 

Förmåga att 

producera tex-

ter som repre-

senterar olika 

texttyper  

Eleven kan pro-

ducera enkla och 

konkreta berät-

tande och beskri-

vande texter en-

ligt modell om 

ämnen som är 

bekanta för hen.   

Eleven kan pro-

ducera instrue-

rande och enkla 

ställningstagande 

texter och med 

hjälp av modeller 

använda ut-

tryckssätt som är 

typiska för dem.  

 

Eleven kan pro-

ducera reflekte-

rande och olika 

ställningstagande 

texter och an-

vända uttrycks-

sätt som är ty-

piska för dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt produ-

cera olika texter 

och mångsidigt 

använda ut-

tryckssätt som är 

typiska för dem.  

  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 handleda 

eleven att 

I4 Eleven 

reflekterar över 

Förmåga att ut-

veckla kulturell 

Eleven kan iden-

tifiera något 

Eleven kan med 

hjälp av 

Eleven kan be-

skriva sin 

Eleven kan själv-

ständigt be 
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reflektera över 

språklig och kul-

turell identitet 

samt använd-

ningen av mo-

dersmålet, mo-

dersmålets be-

tydelse och 

ställning i olika 

språkgemen-

skaper och att 

ta del av medier 

och kulturutbud 

på olika språk 

språklig och 

kulturell identitet 

samt 

användningen av 

modersmålet, 

dess betydelse 

och ställning som 

en del av olika 

språkliga 

gemenskaper 

samt drar nytta 

av medier och 

kulturutbud på 

det egna 

modersmålet. 

och språklig 

medvetenhet  

språkligt eller 

kulturellt särdrag 

från hens egen 

bakgrund. 

Eleven känner i 

någon mån till 

medier och kul-

turutbud på det 

egna språket.  

 

modeller besk-

riva betydelsen 

av språklig och 

kulturell identi-

tet och med 

hjälp av stödfrå-

gor jämföra 

dem med be-

kanta språk och 

kulturer, även 

Finland och fin-

ländsk kultur. 

   

 

  

språkliga och 

kulturella identi-

tet samt an-

vändningen av 

modersmålet, 

dess betydelse 

och ställning 

bland andra 

språk.  

Eleven kan dra 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på det egna 

språket. 

  

  

skriva sin språk-

liga och kultu-

rella identitet 

samt använd-

ningen av mo-

dersmålet, dess 

betydelse och 

ställning bland 

andra språk, 

både ur ett indi-

viduellt och 

samhälleligt 

perspektiv.  

Eleven drar på 

ett kreativt och 

självständigt 

sätt nytta av 

medier och kul-

turutbud på det 

egna språket.  

M9 uppmuntra 

eleven att 

känna igen olika 

språkliga regis-

ter, till exempel 

skillnader mel-

lan tal- och 

I4 Eleven identifie-

rar olika språk-

liga register, till 

exempel skillna-

der mellan tal- 

och skriftspråk 

samt 

Förmåga att ut-

veckla språklig 

medvetenhet   

Eleven kan med 

hjälp av modell 

och stödfrågor 

göra enstaka 

iakttagelser 

kring särdrag i 

text och språk 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

göra iakttagel-

ser kring sär-

drag i språk och 

text och skillna-

der mellan olika 

Eleven kan iden-

tifiera olika 

språkliga regis-

ter, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

Eleven kan iden-

tifiera och själv-

ständigt använda 

olika språkliga re-

gister, iaktta skill-

nader mellan tal- 

och skriftspråk 
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skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer 

språkbruket i 

olika situatio-

ner.  

såsom skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk. 

  

register och sti-

lar.  

 
 

språkbruket i 

olika situationer.  

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda olika 

språkliga regis-

ter. 

samt språkbruket 

i olika situatio-

ner. 

  

M10 handleda 

eleven att för-

djupa sin kun-

skap om de cen-

trala struk-

turerna i mo-

dersmålet och 

att analysera 

dem 

I4 Eleven fördjupar 

sina kunskaper 

om de centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

 
 

Kunskap om 

centrala 

strukturer och 

användning av 

dem 
 

Eleven kan an-

vända enkla 

strukturer i sitt 

eget modersmål 

med hjälp av 

stödfrågor och 

modeller.  
 

Eleven identifie-

rar med hjälp av 

modeller några 

centrala struk-

turer i sitt eget 

modersmål och 

använder dem i 

bekanta miljöer.  
 

Eleven identifie-

rar med hjälp av 

modeller själv-

ständigt cen-

trala strukturer i 

sitt eget mo-

dersmål och kan 

använda dem i 

olika kommuni-

kationsmiljöer. 

Eleven känner 

väl till centrala 

strukturer i sitt 

eget modersmål 

och kan an-

vända dem 

mångsidigt 

också i kommu-

nikationsmiljöer 

som är nya för 

hen.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M11 hjälpa ele-

ven att utveckla 

sin förmåga att 

använda sitt 

modersmål för 

att söka och 

I5 Eleven utvecklar 

en fungerande 

två- eller 

flerspråkighet 

och förmåga att 

använda den 

Förmåga att dra 

nytta av 

flerspråkighet 

samt det egna 

språket när hen 

söker och 

Eleven övar att 

använda sitt mo-

dersmål som ett 

stöd i studier och 

informationssök-

ning. Eleven kan 

Eleven använder 

med hjälp av mo-

deller sitt mo-

dersmål och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i 

Eleven kan själv-

ständigt an-

vända sitt mo-

dersmål och sin 

flerspråkighet 

som ett stöd i 

Eleven använder 

mångsidigt och 

självständigt sitt 

modersmål och 

sin flerspråkig-

het som ett stöd 
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behandla in-

formation i olika 

läroämnen och 

miljöer 

kunskapen för att 

söka och 

behandla 

information i 

olika läroämnen 

och miljöer i 

enlighet med 

upphovsrätten. 

behandlar 

information med 

hjälp av digitala 

verktyg 

söka information 

i vanliga källor 

med hjälp av mo-

deller. 

studier och i in-

formationssök-

ning.  

Eleven följer upp-

hovsrättsliga nor-

mer och förstår 

betydelsen av 

personlig integri-

tet på nätet.  

studier och i in-

formationssök-

ning. Eleven 

övar på att välja 

källor, använda 

dem och be-

döma tillförlit-

lighet. Hen kan i 

allmänhet skilja 

mellan fakta och 

åsikt.  

i studier och i in-

formationssök-

ning. Eleven kan 

bedöma infor-

mationens an-

vändbarhet och 

källornas tillför-

litlighet och 

välja lämpliga 

källor för upp-

giften.  

 

 


