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1 Modersmål och litteratur 
1.1 Svenska och litteratur 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i svenska och litteratur 

 

Mål för 

undervis-

ningen 

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål 

för be-

döm-

ningen 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

  

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  

handleda 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att 

kommuni-

cera målin-

riktat, ända-

målsenligt, 

etiskt och på 

ett kon-

struktivt sätt 

i olika kom-

munikat-

ionsmiljöer 

I1 Eleven utvecklar sin 

förmåga att agera i 

olika kommunikat-

ionssituationer.  

Samspel i 

grupp 

Eleven kan agera i 

en välbekant grupp 

och i vardagliga 

kommunikationssi-

tuationer. 

Eleven kan agera 

ändamålsenligt i 

grupper och sed-

vanliga kommuni-

kationssituationer. 

Eleven kan  

agera etiskt i olika 

grupper och kom-

munikationssituat-

ioner. 

Eleven kan  

agera konstruktivt 

i många slags 

grupper, också i 

utmanande kom-

munikationssituat-

ioner. 
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M2  

uppmuntra 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att 

kommuni-

cera i grupp 

och utveckla 

förmågan 

att motivera 

sina åsikter 

och sina 

språkliga 

och kommu-

nikativa val 

I1 Eleven breddar sin 

förmåga att kom-

municera i grupp 

och utvecklar sin 

förmåga att moti-

vera sina syn-

punkter. 

Förmåga 

att kom-

municera i 

grupp 

Eleven kan lyssna 

och ta andra i be-

aktande i sin 

egen kommuni-

kation.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt samt ge 

någon slags moti-

vering. 

  

Eleven kan ta 

hänsyn till andras 

synpunkter i den 

egna kommuni-

kationen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt 

sakligt och pre-

sentera enkla 

motiveringar.  

Eleven kan föra 

diskussionen vi-

dare i sina egna 

inlägg.  

 

Eleven kan ut-

trycka sina åsik-

ter klart och mo-

tivera dem tämli-

gen mångsidigt.  

Eleven kan tolka 

andras inlägg och 

syftet med dem, 

samt anpassa sin 

egen kommuni-

kation enligt situ-

ationen.  

 

Eleven kan ut-

trycka sin åsikt på 

ett för situat-

ionen ändamåls-

enligt sätt och 

motivera den 

övertygande. 

M3  

stödja ele-

ven i att 

bredda sin 

förmåga att 

uttrycka sig i 

olika slag av 

kommuni-

kationssitu-

ationer, 

även genom 

drama 

I1 Eleven breddar 

sina färdigheter att 

uttrycka sig i olika 

kommunikationssi-

tuationer och vid 

uppträdanden in-

för publik.  

Förmåga att 

uppträda 

 

 

 

  

Eleven kan fram-

föra ett kort, för-

berett anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt.   

Eleven kan  

framföra ett en-

kelt, förberett an-

förande. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tydligt.  

  

Eleven kan fram-

föra ett förberett 

anförande och an-

passa det till sina 

åhörare. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig på ett 

för situationen 

ändamålsenligt 

sätt.  

Eleven kan fram-

föra både ett 

spontant och ett 

förberett anfö-

rande, också om 

ett utmanande 

ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig 

mångsidigt och 

anpassa sin kom-

munikation enligt 

åhörare och syfte. 
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M4  

uppmuntra 

eleven att 

vidareut-

veckla sina 

kommunika-

tiva färdig-

heter så att 

hen lär sig 

iaktta sin 

egen kom-

munikation 

och identifi-

era sina styr-

kor och 

svagheter i 

olika kom-

munikat-

ionsmiljöer, 

även multi-

mediala 

I1 Eleven lär sig att 

iaktta sin egen 

kommunikation 

och identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsområ-

den.    

  

Att ut-

veckla 

kommuni-

kativa fär-

digheter 

 

 

  

Eleven kan iden-

tifiera någon 

styrka eller något 

utvecklingsom-

råde i sin kom-

munikation.  

Eleven kan besk-

riva 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 styr-

kor och reflek-

tera över hur de 

kan utvecklas.  

Att tolka texter 

M5  

handleda 

eleven i att 

utveckla de 

lässtrategier 

och 

I2 Eleven utvecklar 

strategier och en 

metakognitiv 

förmåga som behövs 

för att kunna läsa 

och lär sig att 

Att förstå 

texter och 

identifiera 

egna styrkor 

och 

Eleven kan  

använda någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan välja 

lässtrategier som 

är lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan an-

vända för situat-

ionen ändamåls-

enliga lässtrate-

gier.  
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metakogni-

tiva färdig-

heter som 

behövs för 

att läsa, för-

stå, tolka 

och analy-

sera texter 

och för att 

utvärdera 

sin läsfärdig-

het och bli 

medveten 

om hur den 

behöver ut-

vecklas 

bedöma sina 

utvecklingsbehov. 

  

utvecklings-

områden 

  

Eleven kan identifi-

era 

någon styrka eller 

något utvecklings-

behov hos sig 

själv.  

  

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

läsare och identi-

fiera några styr-

kor och utveckl-

ingsbehov.  

  

Eleven kan redo-

göra för sin läs-

färdighet och be-

skriva sina styr-

kor och svag-

heter.  

Eleven kan utvär-

dera sina läsfär-

digheter och re-

flektera över hur 

de kan utvecklas.  

M6  

att erbjuda 

eleven 

många olika 

möjligheter 

att välja, an-

vända, tolka 

och utvär-

dera många 

olika slag av 

skönlitte-

rära, fakta- 

och 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, tolka 

och utvärdera många 

olika slag av skönlit-

terära, fakta- och 

medietexter. 

Multilitte-

racitet 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 texter 

men håller sig 

främst till välbe-

kanta texttyper. 

  

Eleven kan välja, 

använda och 

tolka olika slags 

texter.  

 

  

Eleven kan välja, 

använda, tolka 

och utvärdera 

texter som också 

är nya för hen. 
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medietexter 

och därvid 

använda 

lämpliga be-

grepp 

M7  

handleda 

eleven i att 

utveckla 

analytisk 

och kritisk 

läsfärdighet 

och öva sin 

förmåga att 

göra iaktta-

gelser i tex-

ter och att 

tolka ända-

målsenliga 

begrepp 

samt befästa 

och bredda 

ord- och be-

greppsförrå-

det 

I2 Eleven lär sig ana-

lytisk och kritisk 

läsfärdighet, lär sig 

att göra iakttagel-

ser om fakta- och 

medietexter och 

tolka dem med 

hjälp av ändamåls-

enliga begrepp. 

Förmåga 

att analy-

sera 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 

texttyp.  

  

Eleven kan sär-

skilja huvudpunk-

terna i en text 

och beskriva än-

damålen med 

den.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga och 

textuella drag i 

vanliga texttyper. 

  

Eleven kan redo-

göra för textens 

syfte, målgrupp 

och betydelse.   

 

Eleven kan analy-

sera 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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M8  

sporra ele-

ven att ut-

veckla sin 

förmåga att 

utnyttja 

flera olika 

källor för att 

få informat-

ion och att 

använda 

denna in-

formation 

på ett ända-

målsenligt 

sätt 

  

  

  

I2 Eleven lär sig att 

bedöma flera olika 

källor för att få in-

formation och an-

vända informat-

ionen på ett ända-

målsenligt sätt. 

 

 

 

 

 

 

  

Färdigheter i 

informations-

sökning och 

källkritik 

  

Eleven kan söka 

enskild informat-

ion i givna källor.  

 

Eleven kan nämna 

några drag som ut-

märker en tillförlit-

lig källa.  

  

Eleven kan an-

vända vanliga 

källor för att söka 

information.  

 

Eleven kan besk-

riva källans till-

förlitlighet.   

Eleven kan besk-

riva de centrala 

delarna i inform-

ationssökning, 

söka källor och 

information.   

 

Eleven kan utvär-

dera tillförlitlig-

heten och ända-

målsenligheten i 

använda källor. 

Eleven kan agera 

självständigt i in-

formationssök-

ningens olika 

processer.  

 

Eleven kan an-

vända 

mångsidiga källor 

och söka inform-

ation i dem på 

ett ändamålsen-

ligt sätt.   

 

Eleven kan re-

flektera över fak-

torer som ankny-

ter till källornas 

tillförlitlighet och 

informationens  

ändamålsenlighet 

samt motivera 

sina val av källor.   

M9  

väcka ele-

vens in-

tresse för 

nya slag av 

fiktiva texter 

I2 Eleven bekantar 

sig med fiktiva tex-

ter i olika former 

som är nya för hen 

själv. Eleven bred-

dar sina 

Förmåga 

att analy-

sera och 

tolka fik-

tiva texter 

  

Eleven kan redo-

göra för hand-

lingen i en enkel 

fiktiv text och 

nämna enstaka 

Eleven kan besk-

riva särdrag inom 

fiktiv text och göra 

iakttagelser om 

fiktiva medel. 

Eleven kan redo-

göra för fiktiva 

texter i olika for-

mer.  

 

Eleven kan ana-

lysera fiktiva 

texter i olika for-

mer med hjälp 

av ändamålsen-

liga begrepp.  
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och littera-

tur, bredda 

elevens er-

farenheter 

av visuell, 

audiovisuell, 

och skriven 

text och 

dela med sig 

av dem samt 

fördjupa ele-

vens förstå-

else av fikt-

ion 

erfarenheter av vi-

suell, audiovisuell 

och skriven text 

och delar med sig 

av dem samt för-

djupar sin förstå-

else av fiktion.  

särdrag inom 

fiktionen. 

  

Eleven kan an-

vända några cen-

trala begrepp och 

identifiera språk-

liga drag som är 

typiska för narra-

tivitet. 

 

Eleven kan tolka 

fiktiva texter 

och reflektera 

över mångtydig-

heten i fiktivt 

språk och ut-

tryck. 

  

Att producera texter 

M10  

uppmuntra 

eleven att 

uttrycka sina 

åsikter ge-

nom att 

skriva och 

på annat 

sätt produ-

cera många 

olika slag av 

texter, även 

I3 Eleven lär sig ut-

trycka sina tankar 

genom att skriva 

och producera 

många olika slags 

texter, även multi-

modala, samt iden-

tifiera sina styrkor 

och utvecklingsbe-

hov som textpro-

ducent. 

Att produ-

cera texter 

av olika 

slag och 

utveckla 

färdighet-

erna som 

textprodu-

cent  

Eleven kan pro-

ducera enkla tex-

ter enligt modell.   

 

Eleven kan 

nämna någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv som 

textproducent.  

Eleven kan  

producera olika 

typer av texter en-

ligt instruktioner.  

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

textproducent och 

nämna några styr-

kor eller utveckl-

ingsbehov.  

  

Eleven kan pro-

ducera texter 

självständigt en-

ligt givet syfte. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden 

som textprodu-

cent. 

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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multimo-

dala, samt 

stödja ele-

ven i att 

identifiera 

sina styrkor 

och utveckl-

ingsbehov 

som text-

producent 

över hur de kan 

utvecklas.  

M11 

erbjuda ele-

ven möjlig-

heter att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande 

och speciellt 

diskute-

rande och 

ställningsta-

gande tex-

ter, även i 

multimedi-

ala miljöer, 

och hjälpa 

eleven att 

välja det 

I3 Eleven lär sig att 

producera berät-

tande, beskri-

vande, instrue-

rande, diskute-

rande och ställ-

ningstagande tex-

ter, också i multi-

mediala miljöer, 

och lär sig att välja 

ett uttryckssätt 

som är lämpligt för 

textgenren och si-

tuationen. 

Att be-

härska 

textgenrer 

  

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. 
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uttryckssätt 

som är 

lämpligast 

för ifrågava-

rande text-

genre och si-

tuation 

M12  

handleda 

eleven i att 

utveckla sina 

textprodukt-

ionsproces-

ser och er-

bjuda eleven 

möjligheter 

att produ-

cera text till-

sammans 

med andra, 

uppmuntra 

eleven att 

stärka för-

mågan att 

ge och ta 

emot re-

spons samt 

hjälpa ele-

ven att 

I3 Eleven utvecklar 

sina textprodukt-

ionsprocesser och 

producerar text 

tillsammans med 

andra, stärker sin 

förmåga att ge 

och ta emot re-

spons samt utvär-

derar sig själv 

som textprodu-

cent. 

 

  

Förmåga att 

behärska 

textprodukt-

ionsproces-

ser 

 

  

Eleven kan samla 

idéer och produ-

cera text enligt 

modell eller med 

hjälp av stödfrå-

gor.  

 

Eleven kan ge 

knapphändig el-

ler ensidig re-

spons och ta 

emot respons. 

 

 

  

Eleven kan pla-

nera och produ-

cera text både 

individuellt och i 

grupp. 

 

Eleven kan ge 

respons och 

slumpmässigt 

utnyttja den re-

spons hen får i 

sin egen text-

produktion.  

  

Eleven kan be-

arbeta sin text 

och korrigera 

språkfel utgå-

ende från re-

spons.  

 

Eleven kan ge 

konstruktiv re-

spons åt andra 

och i olika ske-

den av testpro-

duktionsproces-

sen  

utnyttja den re-

spons hen själv 

får. 

 

  

Eleven kan  

självständigt och 

mångsidigt bear-

beta textens ut-

tryck och struktur.  

 

Eleven kan ge re-

spons som främjar 

textbearbetning 

och tillämpa den 

respons hen får i 

utvecklingen av 

den egna textpro-

duktionsfärdig-

heten. 
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utvärdera 

sig själv som 

textprodu-

cent 

M13  

handleda 

eleven att 

utveckla sin 

skrivfärdig-

het och digi-

tala kompe-

tens och för-

djupa sin 

förståelse 

för skrivan-

det som 

kommuni-

kationsform, 

bidra till 

kunskap om 

skriftsprå-

kets kon-

ventioner 

och på så 

sätt bidra till 

att stärka 

elevens 

kompetens i 

I3 Eleven utvecklar 

och stärker sin 

skrivfärdighet både 

för hand och digi-

talt och fördjupar 

sin förståelse för 

skrivandet som 

kommunikations-

form. Eleven stär-

ker sin kompetens 

i standardspråket.  

Att produ-

cera be-

griplig text 

och be-

härska 

skriftsprå-

kets kon-

ventioner  

Eleven kan pro-

ducera enkel text 

som man förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt 

huvudsakligen 

skiljetecken vid 

meningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening 

och i egennamn. 

  

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 skrift-

språkets grund-

läggande nor-

mer.  

 

 

 

 

 

  

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 

centrala skrift-

språksnormer i 

sin textprodukt-

ion och -bearbet-

ning.  

 

  

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 uppmärk-

samhet vid tex-

tens uttryckssätt 

samt följa skrift-

språksnormerna.   
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standard-

språket 

M14  

handleda 

eleven att 

utveckla sin 

förmåga att 

hantera in-

formation 

och tillämpa 

sina kun-

skaper och 

att använda 

sig av flera 

olika källor 

och göra 

källhänvis-

ningar i sin 

egen text, 

samt väg-

leda eleven 

att agera 

etiskt på nä-

tet med 

hänsyn till 

integritets-

skydd 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 för-

måga att respek-

tera personlig in-

tegritet och följa 

upphovsrättsliga 

normer i olika 

miljöer.  

Förmåga 

att pre-

sentera 

och an-

vända in-

formation 

samt etisk 

kommuni-

kation 

  

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 respek-

terar personlig 

integritet på nä-

tet. 

  

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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upphovs-

rättsliga nor-

mer 

Att förstå språk, litteratur och kultur  

M15  

handleda 

eleven att 

fördjupa sin 

språkliga 

medveten-

het och 

väcka in-

tresse för 

språkliga fe-

nomen, 

stödja ele-

ven i att 

känna igen 

språkets 

strukturer, 

olika språk-

varianter, 

stildrag och 

nyanser och 

i att förstå 

betydelsen 

av språkliga 

val och 

I4 Eleven fördjupar 

sin språkliga med-

vetenhet och 

sitt intresse för 

språkliga fenomen, 

känner igen språ-

kets strukturer, 

olika språkvarian-

ter, stildrag och 

nyanser och för-

står betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av dem. 

Att ut-

veckla 

språklig 

medveten-

het 

 

  

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 och 

skilja mellan olika 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga va-

riationer i olika 

situationer. 

  

Eleven kan redo-

göra för skillna-

den mellan olika 

språkliga varian-

ter och stildrag.  

 

Eleven kan re-

flektera över be-

tydelsen och följ-

derna av språk-

liga och textuella 

val.  

  

  

Eleven kan ana-

lysera  

drag i texter, 

språkvarianter 

och stildrag.  

 

Eleven kan till-

lämpa informat-

ion om följderna 

av språkliga val i 

sin egen kom-

munikation. 
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följderna av 

dem 

M16  

sporra ele-

ven att öka 

sin littera-

tur- och kul-

tur-kunskap, 

bidra till att 

eleven lär 

känna litte-

raturens 

historia och 

modern lit-

teratur samt 

olika litte-

rära genrer 

och hjälpa 

eleven att 

reflektera 

över littera-

turens och 

kulturens 

betydelse i 

sitt eget liv 

samt ge ele-

ven möjlig-

het att både 

själv ta del 

I4 Eleven vidgar sin 

litteraturkunskap, 

lär känna litteratu-

rens historia och 

modern litteratur 

samt olika litterära 

genrer. 

Litteratur-

kunskap och 

läsintresse  

Eleven kan sär-

skilja mellan tex-

ter som hör till 

olika huvudgen-

rer. 

 

Eleven har läst 

några skönlitte-

rära verk, till ex-

empel noveller.  

Eleven kan besk-

riva typiska drag 

för litterära hu-

vudgenrer.  

 

Eleven kan 

nämna några 

centrala förfat-

tare och verk 

samt känner till 

skönlitterära tex-

ter i olika former. 

 

Eleven har läst 

ett överenskom-

met antal verk 

under läsåret. 

  

Eleven kan besk-

riva mångfalden 

inom skönlittera-

turen.  

 

Eleven kan 

nämna litteratu-

rens olika skeden 

och kan koppla 

några författare 

till dessa.  

 

Eleven har läst 

verk som hen 

själv har valt.  

Eleven kan analy-

sera mångfalden 

inom litteraturen 

som en del av 

kulturen.  

 

Eleven kan besk-

riva litteraturens 

olika skeden och 

stildrag samt 

nämna de mest 

betydande förfat-

tarna och ver-

ken.  

 

Eleven har 

mångsidiga läser-

farenheter av 

olika litterära 

genrer. 

  



14 
 

av och dela 

med sig av 

läs- och 

andra kul-

turupplevel-

ser  

M17 bidra 

till att ele-

ven lär 

känna 

svenska 

språket och 

dess historia 

och utveckl-

ing, de nor-

diska grann-

språken och 

nordisk kul-

tur samt får 

en helhets-

bild av öv-

riga språk 

och kulturer 

i Finland och 

stödja ele-

ven i att re-

flektera över 

det egna 

I4 Eleven lär känna den 

språkliga och kultu-

rella mångfalden i 

Finland.  

Eleven lär känna det 

svenska språket, dess 

historia och utveckl-

ing samt de nordiska 

grannspråken och 

nordisk kultur. Ele-

ven reflekterar över 

det egna modersmå-

lets betydelse och sin 

språkliga och kultu-

rella identitet.  

Förmåga 

att reflek-

tera över 

den språk-

liga identi-

teten  

 

 

  

Eleven kan 

nämna de språk 

som talas i Fin-

land samt något 

grannspråk till 

svenskan.   

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för svens-

kan, berätta om 

sin språkliga var-

dag och moders-

målets betydelse 

för hen. 

 

  

Eleven kan besk-

riva svenska 

språkets ställning 

bland andra 

språk.   

 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag som är ty-

piska för det 

svenska språket 

och beskriva de 

nordiska grann-

språken och kul-

turen.  

 

Eleven kan besk-

riva modersmå-

lets betydelse för 

individen.   

Eleven kan be-

skriva den 

språkliga och 

kulturella mång-

falden i Finland.  

 

Eleven kan re-

dogöra för drag 

som är typiska 

för det svenska 

språket och pla-

cera det i en 

nordisk kulturell 

kontext.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

modersmålets 

betydelse för 

identiteter.  

Eleven kan re-

flektera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse 

för individen och 

samhället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag 

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 Norden. 

 

Eleven kan re-

flektera över mo-

dersmål som 
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modersmå-

lets bety-

delse och sin 

språkliga 

och kultu-

rella identi-

tet samt 

sporra ele-

ven att ak-

tivt produ-

cera och 

konsumera 

kultur i olika 

former 

begrepp och dess 

betydelse för 

identitetsbygget.   

  

1.2 Samiska och litteratur 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i samiska och litteratur 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål 

för be-

döm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  

uppmuntra eleven att 

uttrycka sig och 

I1 Eleven 

uppmuntras att 

uttrycka sig själv 

Förmåga 

att 

uttrycka 

Eleven kan agera i 

grupper som är be-

kanta för hen och i 

Eleven kan agera 

målinriktat i grupp 

Eleven kan agera 

etiskt i grupp och i 

olika 

Eleven kan agera 

konstruktivt i olika 

grupper, även i 
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motivera sina åsikter 

genom att erbjuda 

mångsidiga 

möjligheter att öva 

kommunikation 

och sina åsikter i 

olika 

kommunikations

situationer. 

sig samt 

att 

uttrycka 

och 

motivera 

åsikter 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

och i vanliga kommu-

nikationssituationer. 

kommunikationssitu

ationer. 

utmanande flersprå-

kiga kommunikat-

ionssituationer. 

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

ationsfärdighete

r och sin 

förmåga att ge 

och ta emot 

respons 

Förmåga 

att 

kommuni

cera 

samt att 

ge och ta 

emot 

respons 

Eleven kan lyssna 

och ta andra i be-

aktande i sin egen 

kommunikation.  

 

Eleven kan ta emot 

respons. 

Eleven kan ta andras 

synpunkter i beak-

tande i sin egen 

kommunikation.  

 

Eleven kan knapp-

händig eller ensidig 

respons. 

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 de-

ras mål, samt an-

passa sin egen kom-

munikation enligt si-

tuation.  

 

Eleven kan ge och ta 

emot respons på ett 

ändamålsenligt sätt. 

M3  

uppmuntra eleven att 

utveckla och vidga 

sina kommunikativa 

färdigheter i olika 

muntliga 

kommunikationsmiljö

er genom att 

handleda till 

interkulturell dialog 

och kommunikation 

med olika människor, 

särskilt på samiska 

I1 Eleven lär sig 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

olika miljöer och 

bredda sin 

förmåga att 

uppträda. 

Kommun

ikativa 

färdighet

er 

Eleven kan fram-

föra ett kort, för-

berett anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt. 

 

Eleven kan  

framföra ett enkelt, 

förberett anfö-

rande. 

 

Eleven kan uttrycka 

sig tydligt.  

 

Eleven kan framföra 

ett förberett anfö-

rande samt anpassa 

det enligt åhörarna.  

 

Eleven kan uttrycka 

sig själv på ett för 

situationen lämpligt 

sätt.  

 

Eleven kan framför 

både ett spontant 

och ett förberett an-

förande, också om 

ett utmanande 

ämne.  

 

Eleven kan uttrycka 

sig själv mångsidigt 

och anpassa sitt ut-

tryck enligt åhörare 

och ändamål.   

Att tolka texter 



17 
 

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 

analyser

a och 

tolka 

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 

texttyp.  

 

Eleven kan särskilja 

huvudpunkterna i en 

text och beskriva än-

damålen med den.  

 

Eleven kan beskriva 

språkliga och textu-

ella 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 tex-

tens betydelse och 

bedöma textens in-

verkan.  

 

Eleven kan analysera 

texttyper med hjälp 

av ändamålsenliga 

begrepp och bedöma 

texter i relation till 

deras syfte och ända-

mål.   

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.    

Textkom

petens 

vid 

tolkning 

av texter, 

förmåga 

att söka 

informati

on 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter i olika for-

mer. 

Eleven kan välja, an-

vända och läsa olika 

texter. 

Eleven producerar 

och använder olika 

typer av fiktiva och 

icke-fiktiva texter 

och kan söka den 

information som 

behövs i olika källor. 

Eleven kan välja, an-

vända, tolka och ut-

värdera också nya 

texttyper. 

M6  

vägleda eleven att 

utvärdera sina 

läsfärdigheter och 

I2 Eleven utvecklar 

strategier och en 

metakognitiv 

förmåga som 

Förmåga 

att 

analyser

a sina 

Eleven kan  

använda någon 

enkel lässtrategi 

Eleven kan an-

vända sig av några 

lässtrategier. 

 

Eleven kan välja 

lässtrategier som är 

lämpade för 

texttypen.  

Eleven kan använda 

för situationen ända-

målsenliga lässtrate-

gier.  
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upptäcka 

utvecklingsbehov 

genom att öva 

lämpliga läs- och 

studiestrategier 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbeho

v. 

 

 

läsfärdig

heter, 

lässtrate

gier 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan iden-

tifiera någon 

styrka eller något 

utvecklingsbehov 

hos sig själv.  

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

läsare och identifi-

era några styrkor 

och utvecklingsbe-

hov.  

 

 

 

Eleven kan redogöra 

för sin läsfärdighet 

och beskriva sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov. 

 

Eleven kan utvärdera 

sina läsfärdigheter 

och reflektera över 

hur de kan utvecklas. 

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 

analyser

a och 

tolka 

litteratur 

Eleven kan redo-

göra för hand-

lingen i en enkel 

fiktiv text och 

nämna enstaka 

särdrag inom 

fiktionen. 

 

 

 

Eleven kan beskriva 

särdrag inom fiktiv 

text och göra iaktta-

gelser om fiktiva me-

del. 

Eleven kan redogöra 

för fiktiva texter i 

olika former.  

 

Eleven kan använda 

några centrala 

begrepp och 

identifiera språkliga 

drag som är typiska 

för narrativitet. 

Eleven kan analy-

sera fiktiva texter 

i olika former 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

begrepp.  

 

Eleven kan tolka 

fiktiva texter och 

reflektera över 

mångtydigheten i 

fiktivt språk och 

uttryck. 

 

Att producera texter 

M8  

uppmuntra eleven att 

framföra och 

motivera sina åsikter 

I3 Eleven lär sig 

uttrycka sina 

tankar genom 

att skriva och 

Textkom

petens 

vid 

produkti

Eleven kan produ-

cera enkla texter 

enligt modell.   

 

Eleven kan  

producera olika ty-

per av texter enligt 

instruktioner.  

Eleven kan produ-

cera texter själv-

ständigt enligt gi-

vet syfte. 

Eleven kan produ-

cera text på ett 

kreativt sätt enligt 
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med hjälp av olika 

typer av texter i olika 

kommunikationsmiljö

er  

producera 

många olika 

slags texter, 

även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklings-

behov som 

textproducent. 

on av 

texter 

 

Eleven kan nämna 

någon styrka eller 

något utvecklings-

behov hos sig själv 

som textproducent. 

 

Eleven kan beskriva 

sig själv som text-

producent och 

nämna några styr-

kor eller utveckl-

ingsbehov.  

 

 

 

Eleven kan redogöra 

för sina styrkor och 

utvecklingsområden 

som textproducent. 

situation och än-

damål. 

 

Eleven kan utvärdera 

sina styrkor som 

textproducent och 

reflektera 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 

ställningstagande, 

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 text-

genrer, 

förmåga 

att 

produce-

ra texter 

och ge 

akt på 

sina 

färdig-

heter 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna ut-

går från bekanta 

ämnen. 

Eleven kan produ-

cera instruerande 

och enkla ställ-

ningstagande tex-

ter och kan med 

hjälp av modeller 

använda uttrycks-

sätt som är typiska 

för dem. 

 

Eleven kan produ-

cera diskuterande 

och olika ställ-

ningstagande tex-

ter och använda 

uttryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

Eleven kan själv-

ständigt producera 

olika slags texter 

och använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

M10 

stödja eleven att 

vidareutveckla sina 

skrivfärdigheter, 

I3 Eleven utvecklar 

sina 

textproduktions

processer. 

Skrivflyt 

och att 

behärska 

det 

Eleven kan samla 

idéer och produ-

cera text enligt 

Eleven kan produ-

cera text och fästa 

uppmärksamhet vid 

Eleven kan produ-

cera text som är 

smidig och lätt att 

förstå. 

Eleven kan produ-

cera en samman-

hängande och 

åskådlig text.  
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hjälpa eleven att välja 

uttryckssätt enligt 

textgenren, 

målgruppen och 

sammanhanget och 

stärka kunskaperna i 

det skrivna 

standardspråket 

skrivna 

standard

språket 

modell eller med 

hjälp av stödfrågor. 

menings- och sats-

byggnad. 

 

Eleven kan struk-

turera sin text och 

sina stycken lo-

giskt och fästa 

uppmärksamhet 

vid ordval samt i 

huvudsak följa 

centrala skrift-

språksnormer i sin 

textproduktion 

och -bearbetning.  

 

 

Eleven kan an-

vända textbind-

ningsmetoder 

mångsidigt och an-

vända mångsidiga 

menings- och sats-

byggnader och 

fästa uppmärk-

samhet vid textens 

uttryckssätt 

samt följa skrift-

språksnormerna.  

M11  

hjälpa eleven att 

befästa 

textproduktionsproce

sserna, 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, 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda 

information. 

Eleven stärker 

sin förmåga att 

använda källor 

och 

källhänvisningar 

på ett 

mångsidigt sätt 

samt övar sig i 

att agera i olika 

miljöer med 

respekt för 

Att 

behärska 

textprod

uktionspr

ocessern

a, 

förmåga 

att söka 

informati

on och 

kommuni

cera 

etiskt 

korrekt 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter. 

  

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt källhän-

visningar enligt mo-

dell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar till 

källor på ett kor-

rekt sätt.  

 

Eleven kan kombi-

nera information 

från flera olika käl-

lor i sina texter. 
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integritet och etiska 

normer för 

kommunikation på 

internet 

integritet och 

upphovsrätt. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M12  

handleda eleven att 

fördjupa sin 

språkmedvetenhet 

och väcka elevens 

intresse för samiska 

språkfenomen, 

handleda eleven att 

känna igen olika 

språkregister, stildrag 

och nyanser samt att 

förstå betydelsen och 

följderna av språkliga 

val 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medve-

tenhet och 

sitt intresse för 

språkliga 

fenomen, 

känner igen 

språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och 

nyanser och 

förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av 

dem. 

Att 

utveckla 

elevens 

språkliga 

medvete

nhet 

Eleven kan göra 

enkla iakttagel-

ser 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 och skilja mel-

lan olika språkvari-

anter och stildrag.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga vari-

ationer i olika situ-

ationer. 

 

Eleven kan redo-

göra för skillnaden 

mellan olika språk-

liga varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan reflek-

tera över betydel-

sen och följderna 

av språkliga 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. 

M13  

vägleda eleven att 

uppfatta samiskheten 

som en resurs genom 

den mångsidiga 

samiska kulturen och 

det samiska språket 

I2 Eleven bekantar 

sig med 

mångfalden 

inom det 

samiska språket 

och den samiska 

kulturen, 

Förmåga 

att 

uppfatta 

språkets 

betydels

e och 

ställning 

Eleven kan 

nämna samiska 

språk och n 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för det sa-

miska språket 

Eleven kan nämna 

centrala drag som 

är typiska för det 

samiska språket el-

ler de samiska 

språken.   

 

Eleven kan besk-

riva mångfalden 

inom de samiska 

språken och det 

samiska språkets 

ställning bland 

andra språk.  

Eleven kan reflek-

tera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse för 

individen och sam-

hället.  
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och att bli medveten 

om sin egen språkliga 

och kulturella 

identitet och förstå 

det samiska språkets 

betydelse och rötter 

bakgrunden till 

det samiska 

språket och dess 

särdrag och 

reflekterar över 

den kulturella 

identitetens 

betydelse. 

 eller de samiska 

språken.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets bety-

delse för hen.  

 

Eleven kan besk-

riva modersmålets 

betydelse för indi-

viden.  

 

 

Eleven kan redo-

göra för centrala 

drag inom det sa-

miska språket eller 

de samiska språ-

ken.  

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

målets kopplingar 

till identiteten. 

 

 

 

 

Eleven kan redo-

göra för drag som 

är typiska för det 

romska språket el-

ler de samiska 

språken i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

mål som begrepp 

och dess betydelse 

för identitetsbyg-

get.  

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. 

Att 

utveckla 

elevens 

litteratur

kunskap, 

kulturme

dvetenhe

t och 

läsintress

e 

Eleven kan identifi-

era texter som re-

presenterar huvud-

genrerna inom lit-

teraturhistoria.  

 

Eleven har läst 

några skönlitterära 

verk, t.ex. noveller.  

Eleven kan beskriva 

särdrag som är ty-

piska för litterära hu-

vudgenrer och 

nämna några cen-

trala verk.  

 

Eleven har läst de 

verk som man kom-

mit överens om 

läsårsvis. 

Eleven kan beskriva 

mångfalden inom 

skönlitteraturen och 

nämna litteraturens 

olika skeden och 

koppla ihop dem 

med några centrala 

verk.  

 

Eleven har läst verk 

som hen själv valt.  

 

 

Eleven kan analysera 

mångfalden inom lit-

teraturen som en del 

av kulturen.  

 

Eleven kan beskriva 

litteraturens olika 

skeden samt deras 

centrala stildrag och 

nämna centrala verk 

för de olika skedena.  

 

Eleven har 

mångsidiga 
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erfarenheter av olika 

litterära genrer. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M15  

uppmuntra eleven att 

bredda den 

språkkunskap som 

behövs i olika 

läroämnen och att 

utnyttja sina 

kunskaper i samiska i 

allt lärande 

I5 Eleven lär sig att 

på ett 

ändamålsenligt 

sätt använda 

samiska inom 

olika 

vetenskapsområ

den och att 

utnyttja sina 

kunskaper i 

samiska i allt 

lärande. 

Att 

behärska 

det språk 

som 

används 

inom 

olika 

vetenska

psområd

en 

Eleven kan beskriva 

hur olika veten-

skapsområden krä-

ver olika språkkun-

skaper.  

Eleven kan använda 

ett enkelt språk för 

några vetenskaps-

områden. 

Eleven kan använda 

språket på det sätt 

som kännetecknar 

olika 

vetenskapsområden 

och förstår deras 

samband med 

vardagsspråket. 

 

Eleven kan 

mångsidigt använda 

språket på det sätt 

som kännetecknar 

olika 

vetenskapsområden 

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 

informati

on samt 

planera, 

strukture

ra och 

utvärder

a sitt 

arbete 

Eleven kan söka in-

formation i be-

kanta källor samt 

planera, sitt arbete 

enligt modell. 

Eleven kan söka in-

formation i källor 

som är nya för hen 

samt planera sitt ar-

bete i egenskap av 

medlem i en grupp.   

Eleven kan söka in-

formation i olika käl-

lor samt självständigt 

planera, strukturera 

och utvärdera sitt ar-

bete.  

Eleven kan självstän-

digt söka information 

i tillförlitliga och 

mångsidiga källor 

samt aktivt planera, 

strukturera och ut-

värdera sitt arbete 

självständigt och i 

grupp. 
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1.3 Romani och litteratur 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i romani och litteratur 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål 

för be-

döm-

ningen 

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 

I1 Eleven 

uppmuntras att 

uttrycka sig själv 

och sina åsikter i 

olika 

kommunikations

situationer. 

Förmåga 

att 

kommunic

era i olika 

situationer 

 

Eleven kan agera i 

grupper som är be-

kanta för hen och i 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

Eleven kan agera 

målinriktat i grupp 

och i vanliga kom-

munikationssituat-

ioner. 

Eleven kan agera 

etiskt i grupp och i 

olika 

kommunikationssitu

ationer. 

Eleven kan agera 

konstruktivt i olika 

grupper, även i ut-

manande flersprå-

kiga kommunikat-

ionssituationer. 

M2  

handleda eleven att 

kommunicera 

konstruktivt, utveckla 

sin uttrycksförmåga 

och sin förmåga att ge 

och ta emot respons 

I1 Eleven utvecklar 

mångsidiga 

gruppkommunik

ationsfärdighete

r och sin 

förmåga att ge 

och ta emot 

respons. 

Förmåga 

att 

kommunic

era, 

uttrycka 

sig samt 

ge och ta 

emot 

respons 

Eleven kan lyssna 

och ta andra i be-

aktande i sin egen 

kommunikation.  

 

Eleven kan ta emot 

respons.  

Eleven kan ta and-

ras synpunkter i be-

aktande i sin egen 

kommunikation.  

 

Eleven kan knapp-

händig eller ensidig 

respons.  

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 de-

ras mål, samt an-

passa sin egen kom-

munikation enligt si-

tuation.  

 

Eleven kan ge och ta 

emot respons på ett 

ändamålsenligt sätt.  

M3  

uppmuntra eleven att 

bredda sina 

I1 Eleven lär sig 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

Kommunik

ativa 

Eleven kan fram-

föra ett kort, för-

berett anförande 

Eleven kan  Eleven kan framföra 

ett förberett 

Eleven kan framför 

både ett spontant 

och ett förberett 
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kommunikativa 

färdigheter och sin 

förmåga att uppträda 

i olika miljöer och att 

använda det romska 

språket med 

människor i olika 

åldrar 

olika miljöer och 

bredda sin 

förmåga att 

uppträda.  

färdighete

r 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt, men ensi-

digt.  

 

framföra ett en-

kelt, förberett an-

förande. 

 

 

Eleven kan ut-

trycka sig tydligt.  

 

 

anförande samt an-

passa det enligt 

åhörarna.  

 

Eleven kan uttrycka 

sig själv på ett för 

situationen lämpligt 

sätt.  

 

anförande, också om 

ett utmanande 

ämne.  

 

Eleven kan uttrycka 

sig själv mångsidigt 

och anpassa sitt ut-

tryck enligt åhörare 

och ändamål.   

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 

stödfrågor.  

 

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 besk-

riva 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 tex-

tens betydelse och 

bedöma textens in-

verkan.  

 

Eleven kan analysera 

texttyper med hjälp 

av ändamålsenliga 

begrepp och bedöma 

texter i relation till 

deras syfte och ända-

mål.   

M5  

handleda eleven att 

använda, tolka och 

värdera olika typer av 

texter för att söka 

information, få 

upplevelser och 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och 

värdera 

skönlitterära, 

fakta- och 

medietexter.    

Förmåga 

att vidga 

sin 

textvärld 

och söka 

informatio

n 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter i olika for-

mer.  

Eleven kan välja, 

använda och läsa 

olika texter men 

håller sig helst till 

bekanta texttyper.  

Eleven kan välja, 

använda och tolka 

olika texter.  

Eleven kan välja, an-

vända, tolka och ut-

värdera också nya 

texttyper.  
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utveckla sitt 

läsintresse 

 

M6  

vägleda eleven att 

utvärdera sin 

läsfärdighet och 

upptäcka 

utvecklingsbehov 

genom att öva 

lämpliga läs- och 

studiestrategier 

I2 Eleven utvecklar 

strategier och en 

metakognitiv 

förmåga som 

behövs för att 

kunna läsa och 

lär sig att 

bedöma sina 

utvecklingsbeho

v. 

 

 

 

 

 

Förmåga 

att 

analysera 

sin 

läsfärdighe

t och sina 

lässtrategi

er 

 

 

Eleven kan  

använda någon 

enkel lässtrategi 

för att förstå 

text. 

 

Eleven kan identifi-

era någon styrka el-

ler något utveckl-

ingsbehov hos sig 

själv.  

 

Eleven kan an-

vända sig av 

några lässtrate-

gier. 

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

läsare och identi-

fiera några styr-

kor och utveckl-

ingsbehov.  

 

 

Eleven kan välja 

lässtrategier som är 

lämpade för 

texttypen.  

 

Eleven kan redogöra 

för sin läsfärdighet 

och beskriva sina 

styrkor och 

utvecklingsbehov. 

Eleven kan använda 

för situationen ända-

målsenliga lässtrate-

gier.  

 

Eleven kan utvärdera 

sina läsfärdigheter 

och reflektera över 

hur de kan utvecklas. 

Att producera texter 

M7  

uppmuntra eleven att 

framföra och 

motivera sina åsikter 

med hjälp av olika 

typer av texter i olika 

kommunikationsmiljö

er   

I2 Eleven lär sig 

uttrycka sina 

tankar genom 

att skriva och 

producera 

många olika 

slags texter, 

även 

multimodala, 

samt identifiera 

sina styrkor och 

utvecklingsbeho

Textkomp

etens vid 

produktio

n av texter 

Eleven kan produ-

cera enkla texter 

enligt modell.   

 

Eleven kan nämna 

någon styrka eller 

något utvecklings-

behov hos sig själv 

som textproducent. 

Eleven kan  

producera olika 

typer av texter en-

ligt instruktioner.  

 

Eleven kan besk-

riva sig själv som 

textproducent och 

nämna några styr-

kor eller utveckl-

ingsbehov.  

 

Eleven kan produ-

cera texter själv-

ständigt enligt gi-

vet syfte. 

 

Eleven kan redogöra 

för sina styrkor och 

utvecklingsområden 

som textproducent. 

Eleven kan produ-

cera text på ett 

kreativt sätt enligt 

situation och än-

damål. 

 

Eleven kan utvärdera 

sina styrkor som 

textproducent och 

reflektera över hur 

de kan utvecklas. 
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v som 

textproducent. 

 

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 

färdighete

r 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna ut-

går från bekanta 

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 produ-

cera diskuterande 

och olika ställ-

ningstagande tex-

ter och använda 

uttryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

  

Eleven kan själv-

ständigt producera 

olika slags texter 

och använder 

mångsidiga ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

  

M9  

hjälpa eleven att 

befästa 

textproduktionsproce

sserna, 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 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

hantera och 

använda 

information. 

Eleven stärker 

sin förmåga att 

använda källor 

och 

källhänvisningar 

på ett 

mångsidigt sätt 

Att 

behärska 

textproduk

tionsproce

sserna, 

förmåga 

att söka 

informatio

n och 

kommunic

era etiskt 

korrekt 

Eleven kan göra 

en enkel sam-

manfattning uti-

från det eleven 

hört, läst eller 

sett. 

 

Eleven kan me-

kaniskt och på 

ett enkelt sätt 

använda källor i 

sina texter. 

Eleven kan göra 

enkla anteck-

ningar samt käll-

hänvisningar enligt 

modell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar till 

källor på ett kor-

rekt sätt.  

 

Eleven kan kombi-

nera information 

från flera olika käl-

lor i sina texter. 
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information och 

använda källor på ett 

mångsidigt sätt i egna 

texter med respekt 

för upphovsrätt, 

integritet och etiska 

normer för 

kommunikation på 

internet 

samt öva sig i att 

agera i olika 

miljöer med 

respekt för 

integritet och 

upphovsrätt. 

  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M10  

handleda eleven att 

fördjupa sina 

kunskaper om det 

romska språkets 

särdrag och att förstå 

betydelsen och 

konsekvenserna av 

språkliga val 

I3 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medve-

tenhet och 

sitt intresse för 

språkliga 

fenomen, 

känner igen 

språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och 

nyanser och 

förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av 

dem. 

Kunskap 

om det 

romska 

språkets 

särdrag 

Eleven kan göra 

enkla iakttagel-

ser 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 och 

skilja mellan 

olika språkvari-

anter och stil-

drag.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga va-

riationer i olika 

situationer. 

 

 

Eleven kan redo-

göra för skillnaden 

mellan olika språk-

liga varianter och 

stildrag.  

 

Eleven kan reflek-

tera över betydel-

sen och följderna 

av språkliga 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. 

M11  I3 Eleven bekantar 

sig med 

Förmåga 

att 

Eleven kan 

nämna något 

Eleven kan 

nämna centrala 

Eleven kan besk-

riva mångfalden 

Eleven kan reflek-

tera över den 
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vägleda eleven att bli 

medveten om 

betydelsen av språklig 

och kulturell identitet 

och stödja eleven att 

utveckla sin egen 

språkliga och 

kulturella identitet 

mångfalden 

inom det romska 

språket och den 

romska kulturen, 

bakgrunden till 

det romska 

språket och dess 

särdrag och 

reflekterar över 

den kulturella 

identitetens 

betydelse. 

uppfatta 

betydelsen 

av språklig 

och 

kulturell 

identitet 

drag som är ty-

piskt för det 

romska språket i 

Finland.  

 

Eleven kan be-

rätta om mo-

dersmålets bety-

delse för hen.  

 

drag som är ty-

piska för det 

romska språket i 

Finland.  

 

Eleven kan besk-

riva modersmå-

lets betydelse för 

individen.  

 

inom det romska 

språket i Finland 

och dess ställning 

bland andra språk.  

 

Eleven kan redo-

göra för centrala 

drag inom det 

romska språket i 

Finland.  

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

målets kopplingar 

till identiteten. 

 

 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse för 

individen och sam-

hället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag som 

är typiska för det 

romska språket i 

relation till andra 

språk.  

 

Eleven kan nämna 

romska dialekter 

som talas i olika 

länder.  

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

mål som begrepp 

och dess betydelse 

för identitetsbyg-

get.  

 

 

1.4 Teckenspråk och litteratur 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i teckenspråk och litteratur 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen  

Föremål 

för be-

döm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  

uppmuntra eleven att 

utveckla sin förmåga 

att klara av olika kom-

munikations-situat-

ioner genom att fram-

föra sina åsikter och 

genom att ta i beak-

tande andras åsikter 

samt förmåga att ge 

och få respons, lära 

eleven att ta ansvar i 

olika språksituationer 

och att identifiera vär-

deringar och attityder 

som förmedlas genom 

språket 

I1 Eleven upp-

muntras att ut-

trycka sig själv 

och sina åsikter 

på teckenspråk i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner samt ge 

och ta emot re-

spons.  

Förmåga 

att kom-

municera i 

olika situ-

ationer 

Eleven kan agera i 

grupper som är be-

kanta för hen och i 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

 

Eleven kan ta emot 

respons.  

Eleven kan agera 

målinriktat i grupp 

och i vanliga kommu-

nikationssituationer.  

 

Eleven kan ge knapp 

eller ensidig respons. 

Eleven kan agera 

etiskt i grupp och i 

olika kommunikat-

ionssituationer.  

 

Eleven kan ge och 

ta emot respons på 

ett konstruktivt 

sätt.  

Eleven kan agera 

konstruktivt i olika 

grupper, även i ut-

manande flersprå-

kiga kommunikat-

ionssituationer.  

 

Eleven kan ge och ta 

emot respons på ett 

för situationen ända-

målsenligt sätt.  

M2  

erbjuda eleven möjlig-

heter att analysera, ta 

ställning och upp-

mana samt upp-

muntra eleven att 

I2 Eleven lär sig 

iaktta sin egen 

kommunikation i 

olika miljöer och 

bredda sin 

Förmåga 

att an-

vända 

olika kom-

munikat-

ionssätt 

Eleven kan fram-

föra ett kort, för-

berett anförande 

om ett för hen 

bekant och kon-

kret ämne. 

Eleven kan  

framföra ett enkelt, 

förberett anfö-

rande. 

 

Eleven kan fram-

föra ett förberett 

anförande samt 

anpassa det enligt 

mottagarna.  

 

Eleven kan framför 

både ett spontant 

och ett förberett an-

förande, också om 

ett utmanande 

ämne.  
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fördjupa sin förståelse 

för sin roll i kommuni-

kationen och att ut-

trycka sig, delta och 

påverka, även med 

hjälp av olika hjälpme-

del 

 

 

 

förmåga att upp-

träda. 

och kom-

municera 

 

 

 

Eleven kan ut-

trycka sig förstå-

eligt.   

 

Eleven kan uttrycka 

sig tydligt.  

 

 

Eleven kan ut-

trycka sig själv på 

ett för situationen 

lämpligt sätt.  

 

 

Eleven kan uttrycka 

sig själv mångsidigt 

och anpassa sitt ut-

tryck enligt motta-

gare och ändamål.   

Att tolka texter 

M3  

uppmuntra eleven att 

iaktta, analysera, tolka 

och vara kritisk till 

olika typer av framfö-

randen och föredrag 

och hjälpa eleven att 

upptäcka hur hens 

tolkningsförmåga be-

höver 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. 

Tolknings-

förmåga 

och utvär-

dering av 

den 

Eleven kan plocka 

ut centralt innehåll 

ur teckenspråkiga 

texter och anföran-

den med hjälp av 

stödfrågor. 

Eleven kan särskilja 

huvudpunkterna i en 

teckenspråkig text 

eller ett anförande 

och beskriva ända-

målen med den. 

Eleven kan redo-

göra för syfte, mål-

grupp och bety-

delse i en tecken-

språkig text eller 

ett tecknat anfö-

rande.  

Eleven kan tolka och 

reflektera över bety-

delse och bedöma 

vilken inverkan en 

teckenspråkig text 

eller ett anförande 

har.  

M4  

uppmuntra eleven att 

utöver berättande, 

beskrivande och ställ-

ningstagande texter 

också arbeta med in-

struerande och 

I2 Eleven lär sig att 

välja, använda, 

tolka och vär-

dera teckensprå-

kiga skönlitte-

rära, fakta- och 

medietexter.   

Förmåga 

att arbeta 

med olika 

texter och 

dela med 

sig av 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitterära, 

fakta- och medie-

texter i olika for-

mer. 

Eleven kan välja, an-

vända och läsa olika 

texter men håller sig 

helst till bekanta 

texttyper. 

Eleven kan välja, 

använda och tolka 

olika texter. 

Eleven kan välja, an-

vända, tolka och ut-

värdera också nya 

texttyper. 
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diskuterande texter, 

att diskutera om dem 

och dela sina erfaren-

heter i kommunikat-

ionsmiljöer på olika 

sätt 

textupple-

velser 

 

 

Att producera texter 

M5  

handleda eleven att 

använda ett av de 

mest använda tecken-

språkens skriftsystem 

I2 Eleven lär sig ut-

trycka sina tan-

kar genom att 

skriva och pro-

ducera många 

olika slags tex-

ter, även multi-

modala, samt 

identifiera sina 

styrkor och ut-

vecklingsbehov 

som textprodu-

cent. 

Kunskap 

om teck-

enspråkets 

skriftsy-

stem 

Eleven kan med 

teckenspråkets 

skriftsystem produ-

cera enkla texter 

enligt modell.   

 

Eleven kan nämna 

någon styrka eller 

något utvecklings-

behov hos sig själv 

som textproducent. 

 

 

Eleven kan med 

teckenspråkets 

skriftsystem 

producera olika ty-

per av texter enligt 

instruktioner.  

 

Eleven kan beskriva 

sig själv som text-

producent och 

nämna några styr-

kor eller utveckl-

ingsbehov.  

 

Eleven producera 

texter självstän-

digt enligt givet 

syfte och där hen 

använder tecken-

språkets skriftsy-

stem. 

 

Eleven kan redo-

göra för sina styr-

kor och utveckl-

ingsområden som 

textproducent. 

Eleven kan produ-

cera text på ett 

kreativt sätt enligt 

situation och än-

damål och enligt 

teckenspråkets 

skriftsystem. 

 

Eleven kan utvär-

dera sina styrkor 

som textproducent 

och reflektera över 

hur de kan utveck-

las. 

M6  

uppmuntra eleven att 

uttrycka sig mångsidi-

gare och att fördjupa 

sin kunskap om teck-

enspråkets strukturer, 

vad ett tecken består 

av och hur det ut-

trycks 

I3 Eleven stärker 

sin förmåga att 

uttrycka sig på 

teckenspråk och 

stärker sina text-

produktionspro-

cesser. 

 

Förmåga 

att ut-

trycka sig 

på tecken-

språk 

Eleven kan idea och 

producera enkla 

texter med hjälp av 

modell eller stöd-

frågor. 

 

 

Eleven kan produ-

cera text och fästa 

uppmärksamhet vid 

enkla strukturella 

drag inom tecken-

språket. 

 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och lätt 

att förstå. 

 

Eleven känner till 

teckenspråkets 

allmänna struk-

turella drag, hur 

Eleven kan produ-

cera en samman-

hängande och 

åskådlig text.  

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända 
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tecken produce-

ras samt följer i 

huvudsak cen-

trala konvent-

ioner inom teck-

enspråkets skrift-

system när hen 

producerar och 

bearbetar texter.   

 

 

teckenspråkets 

olika uttryckssätt.  

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända olika grepp i 

anslutning till teck-

enspråkets satser 

och fästa upp-

märksamhet vid 

textens stil.  

 

M7  

uppmuntra eleven att 

befästa processerna 

för självständig eller 

gemensam produkt-

ion av olika slags tex-

ter i olika kommuni-

kationsmiljöer, 

bredda användningen 

av källor samt respek-

tera upphovsrätt och 

etisk kommunikation 

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 re-

spekt för integri-

tet och upphovs-

rätt. 

Förmåga 

att produ-

cera texter 

och be-

härska 

textpro-

cessen, 

etisk kom-

munikat-

ion 

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 källhän-

visningar enligt mo-

dell. 

Eleven kan göra 

mångsidiga an-

teckningar och 

sammanfatta in-

formation hen 

samlat. 

 

Eleven hänvisar 

till källor på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan kombi-

nera information 

från flera olika käl-

lor i sina texter. 

 

Att förstå språk, litteratur och kultur 
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M8  

handleda eleven att 

fördjupa sin språkliga 

medvetenhet och att 

känna igen olika 

språkregister, stildrag 

och nyanser och att 

förstå betydelsen av 

språkliga val och följ-

derna av dem 

I4 Eleven fördju-

par sin språk-

liga medve-

tenhet och 

sitt intresse för 

språkliga feno-

men, känner 

igen språkets 

strukturer, olika 

språkvarianter, 

stildrag och ny-

anser och förstår 

betydelsen av 

språkliga val och 

följderna av 

dem. 

Hur språk-

medveten-

heten ut-

vecklats 

 

Eleven kan göra 

enkla iakttagel-

ser om särdrag i 

text. 

 

Eleven kan 

nämna några 

vanliga skillnader 

mellan tecken-

språk och var-

dagligt och stan-

dardspråk. 

 

 

Eleven kan göra 

iakttagelser om 

särdrag i språk och 

text och skilja mel-

lan olika språkvari-

anter och stildrag.  

 

Eleven kan besk-

riva språkliga vari-

ationer i olika situ-

ationer. 

 

Eleven kan redo-

göra för skillna-

den mellan olika 

språkliga varian-

ter 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. 

M9  

handleda eleven att 

lära känna det fin-

landssvenska tecken-

språkets kulturella 

och språkliga mång-

fald, hjälpa eleven att 

se språket som en re-

surs, att reflektera 

över teckenspråkets 

betydelse och ställ-

ning och att förstå 

dess historia samt 

stödja eleven att 

I4 Eleven bekantar 

sig med tecken-

språkets och kul-

turens mångfald, 

teckenspråkets 

och de dövas 

kulturella histo-

ria och nuläge 

samt reflekterar 

över den kultu-

rella identitetens 

betydelse.  

Förmåga 

att upp-

fatta teck-

enspråkets 

betydelse 

och ställ-

ning 

 

Eleven kan 

nämna några 

teckenspråk som 

används i Fin-

land.  

 

Eleven kan 

nämna något 

drag som är ty-

piskt för tecken-

språket. Eleven 

kan berätta om 

modersmålets 

Eleven kan nämna 

centrala drag som 

är typiska tecken-

språket.  

 

Eleven kan besk-

riva modersmålets 

betydelse för indi-

viden.  

 

Eleven kan beskriva 

mångfalden inom 

teckenspråket och 

deras ställning 

bland andra språk. 

 

Eleven kan redo-

göra för centrala 

drag inom tecken-

språket och besk-

riva skillnaden mel-

lan talat och teck-

nat språk.   

 

Eleven kan reflek-

tera över den 

språkliga och kul-

turella mångfal-

dens betydelse för 

individen och sam-

hället.  

 

Eleven kan redo-

göra för drag som 

är typiska för teck-

enspråket i relat-

ion till andra språk. 

Eleven kan nämna 



35 
 

utveckla en tecken-

språkig och kulturell 

identitet 

betydelse för 

hen.  

 

 

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

målets kopplingar 

till identiteten. 

 

 

romska dialekter 

som talas i olika 

länder.  

 

Eleven kan reflek-

tera över moders-

mål som begrepp 

och dess betydelse 

för identitetsbyg-

get.  

M10  

uppmuntra eleven att 

vidga sin kultursyn, att 

bekanta sig med olika 

kulturformer och -in-

stitutioner samt 

hjälpa eleven att re-

flektera över språkets 

och kulturens bety-

delse både i sitt eget 

liv och i samhället 

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 kommuni-

kationsmetoder. 

Kännedom 

om kultur 

och olika 

kulturfor-

mer 

Eleven kan särskilja 

olika kulturformer 

från varandra och 

känner till någon 

kulturinstitution.  

 

Eleven kan nämna 

någon av tecken-

språkets användar-

grupper.  

 

Eleven kan beskriva 

hur olika kulturfor-

mer kopplas ihop 

med olika kulturin-

stitutioner.  

 

Eleven kan nämna 

teckenspråkets olika 

användargrupper.  

 

Eleven kan beskriva 

kulturens mångfald 

och känner till de 

viktigaste kulturin-

stitutionerna.   

 

Eleven kan beskriva 

teckenspråkets 

olika användar-

grupper och olika 

kommunikations-

metoder.  

 

 

Eleven kan analysera 

kulturens mångfald i 

samhället och i det 

egna livet.  

 

Eleven kan analysera 

teckenspråkets olika 

användargrupper 

och deras situation i 

samhället.   

 

 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M11  

ge eleven möjlighet 

att stärka sin förmåga 

att använda 

I4 Eleven lär sig att 

beställa tolkning 

och agera till-

sammans med 

Förmåga 

att an-

vända tolk 

Eleven kan an-

vända tolktjänster 

under handledning.  

 

Eleven kan använda 

tolktjänster och kän-

ner till enkel tolk-

ningspraxis.  

Eleven kan beställa 

en tolk självstän-

digt och agera med 

Eleven kan tolkning-

ens principer och 

praxis och kan ta 
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tolktjänster och sam-

arbeta med en teck-

enspråkstolk i studi-

erna eller för att ut-

rätta olika ärenden 

och besöka kultureve-

nemang 

en tolk i olika si-

tuationer.  

 

 tolken i vanliga si-

tuationer. 

 

 

hänsyn till dem i sitt 

eget agerande.  

 

M12  

handleda eleven att 

utöka sin textvärld 

med texter som ank-

nyter till fortsatta stu-

dier och samhället 

samt utveckla sin 

språkfärdighet inom 

olika kunskapsområ-

den 

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 

teckenspråkig 

ordbok, bekan-

tar sig med ut-

vecklingen hos 

de teckensprå-

kiga och vidgar 

sin kunskap om 

det teckensprå-

kiga inom olika 

vetenskapsom-

råden.  

Hur text-

världen 

vidgats, 

språkfär-

dighet 

inom olika 

kunskaps-

områden 

Eleven kan söka in-

formation i be-

kanta källor och 

planera sitt arbete 

enligt modell.  

 

Eleven kan söka in-

formation i källor 

som är nya för hen 

samt planera sitt ar-

bete i egenskap av 

medlem i en grupp.   

Eleven kan söka in-

formation i olika 

källor samt själv-

ständigt planera, 

strukturera och ut-

värdera sitt arbete. 

Eleven kan självstän-

digt söka information 

i tillförlitliga och 

mångsidiga källor 

samt aktivt planera, 

strukturera och ut-

värdera sitt arbete 

självständigt och i 

grupp. 
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1.5 Svenska som andra språk och litteratur 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för 

bedöm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 

uppmuntra eleven att 

utveckla sina färdig-

heter att handla målin-

riktat, etiskt och kon-

struktivt i kommunikat-

ionssituationer i skolan 

och i samhället 

I1 Eleven utvecklar 

sina färdigheter 

att handla mål-

inriktat, etiskt 

och konstruktivt 

i kommunikat-

ionssituationer i 

skolan och i 

samhället.  

Kommuni-

kativa fär-

digheter  

Eleven deltar i för-

utsebara kommuni-

kationssituationer 

genom att lyssna 

aktivt. 

Eleven deltar munt-

ligt i kommunikat-

ionssituationer i sko-

lan på det sätt som 

hens språkkunskaper 

ger möjlighet till.  

Eleven främjar med 

sitt agerande en 

lyckad kommunikat-

ionssituation. 

Eleven agerar 

konstruktivt i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner och anpas-

sar sitt tal enligt 

situationen. 

M2  

handleda eleven att 

fördjupa förmågan att 

förstå formellt tal, den 

muntliga kommunikat-

ionen i undervisningen 

och talade medietexter 

I1 Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

förstå formellt 

tal, den munt-

liga kommuni-

kationen i 

undervisningen 

och talade me-

dietexter. 

Förmåga att 

förstå i  

kommuni-

kationssitu-

ationer 

Eleven förstår ta-

lade texter på var-

dagligt språk som 

åskådliggörs tyd-

ligt. 

Eleven förstår talade 

texter på vardagligt 

språk och tar reda på 

deras betydelse till-

sammans med de 

andra. 

Eleven förstår huvud-

dragen i muntliga 

kommunikationen i 

undervisningen och i 

talade medietexter 

som behandlar te-

man som är bekanta 

för eleven.   

Eleven kan ur-

skilja den väsent-

liga informat-

ionen i den munt-

liga kommunikat-

ionen i undervis-

ningen och i ta-

lade medietexter 

samt utvärderar 

vad hen har hört.  
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Eleven kan ta 

emot information 

i formella talsitu-

ationer. 

M3 

uppmuntra eleven att 

utveckla sin förmåga 

att uppträda och ut-

trycka sig målmedvetet 

i olika situationer och 

med hjälp av olika ut-

tryckssätt  

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

uppträda och 

uttrycka sig mål-

medvetet i olika 

situationer och 

med hjälp av 

olika uttrycks-

sätt. 

Förmåga att 

uppträda 

Eleven uttrycker sig 

själv i olika vardag-

liga situationer el-

ler berättar om nå-

got ämne som in-

tresserar hen på 

det sätt som hens 

språkkunskaper ger 

möjlighet till.  

 

Eleven komplette-

rar sin språkfärdig-

het med andra ut-

tryckssätt. 

Eleven förbereder 

och håller ett anfö-

rande eller en munt-

lig presentation om 

ett tema som ligger 

nära hen själv.  

 

Eleven övar på olika 

sätt att uttrycka sig.  

Eleven förbereder 

och håller en tydlig 

presentation om ett 

tema som förutsätter 

att hen söker inform-

ation.  

 

Eleven använder 

olika sätt att uttrycka 

sig. 

Eleven förbereder 

och håller en 

sammanhäng-

ande och till sitt 

innehåll 

mångsidig pre-

sentation.  

 

Eleven använder 

olika sätt att ut-

trycka sig på ett 

ändamålsenligt 

sätt för att berika 

presentationen. 

Att tolka texter 

M4  

handleda eleven att 

använda sin kunskap 

om textgenrer för att 

tolka texter, vidga ele-

vens ord- och be-

greppsförråd och an-

vända lässtrategier ef-

fektivt samt utveckla 

sin förmåga att dra 

slutsatser om en texts 

I2 Eleven använder 

sin kunskap om 

textgenrer för 

att tolka skrivna 

och multimo-

dala texter, ut-

vidgar sitt ord- 

och begrepps-

förråd, använ-

der effektivt läs-

strategier och 

Förmåga att 

använda 

kunskaper 

om textgen-

rer i tolk-

ningen av 

talade, 

skrivna och 

multimo-

dala texter 

Eleven förstår var-

för texter skiljer sig 

från varandra.  

 

Eleven känner igen 

några särdrag för 

de vanligaste text-

genrerna.  

 

Eleven känner igen 

de vanligaste text-

genrerna.  

 

Eleven förstår texter 

som behandlar äm-

nesområden som är 

bekanta för hen och 

kan uppfatta texten 

som helhet.  

 

Eleven iakttar struk-

turen och de språk-

liga särdragen i olika 

textgenrer.  

 

Eleven utvidgar ak-

tivt sitt ord- och be-

greppsförråd genom 

att läsa olika slags 

texter.  

 

Eleven särskiljer 

mellan strukturen 

och de språkliga 

särdragen i olika 

textgenrer med 

hjälp av ända-

målsenliga be-

grepp.  

 

Eleven utvecklar 

sitt ord- och 
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betydelser utgående 

från texten, orden och 

de språkliga struk-

turerna. 

strategier för att 

förstå text och 

drar slutsatser 

om en texts be-

tydelser utgå-

ende från tex-

ten, orden och 

de språkliga 

strukturerna. 

Eleven förstår brist-

fälligt innehållet i 

en text.  

Eleven tar reda på 

nyckelord för att för-

stå huvudtanken i 

texten. Eleven an-

vänder texter för att 

utvidga sitt ord- och 

begreppsförråd. 

Eleven använder 

ändamålsenliga stra-

tegier för att tolka 

texter.  

begreppsförråd 

så att det är till-

räckligt för att 

hen självständigt 

kan tolka och ut-

värdera texter. 

M5  

handleda eleven att 

tolka texter kritiskt 

både självständigt och i 

grupp 

I2 Eleven övar sig 

på att kritiskt 

tolka talade, 

skrivna och mul-

timodala texter 

både självstän-

digt och i grupp. 

Förmåga att 

tolka 

skrivna och 

multimo-

dala texter 

Eleven läser och 

förstår enkla texter 

med ett konkret 

språk och i för ele-

ven bekanta situat-

ioner samt kan 

ställa frågor utifrån 

texterna tillsam-

mans med andra 

och självständigt. 

Eleven läser och för-

står texter, även ab-

strakta sådana, som 

är lämpliga för hens 

ålder.  

 

Eleven drar slutsat-

ser om texterna och 

framför motiverade 

åsikter om textens 

innehåll. 

Eleven använder sin 

förmåga att tolka 

texter som en resurs 

för lärandet.  

 

Eleven utvärderar 

texter och drar slut-

satser om och ställer 

kritiska frågor utifrån 

texten.  

 

Eleven förstår att 

andra texter inverkar 

på textens betydelse.  

Eleven utvärderar 

texternas sätt att 

påverka.  

 

Eleven iakttar så-

dana betydelser i 

texterna som inte 

är direkt uttalade, 

såsom textens 

tidsförlopp, atti-

tyder och syn-

punkter.  

 

Eleven tolkar hur 

andra texter in-

verkar på textens 

betydelse. 

Att producera texter 

M6  

handleda eleven att 

stärka förmågan att 

I3 Eleven planerar, 

producerar och 

bearbetar 

Förmåga att 

tillämpa 

kunskap om 

Eleven producerar 

texter som till sin 

struktur, sitt språk 

Eleven planerar och 

producerar med 

hjälp av modeller 

Eleven planerar, pro-

ducerar och bearbe-

tar texter där hen 

Eleven produce-

rar självständigt 

texter där 
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planera, producera och 

bearbeta texter själv-

ständigt och tillsam-

mans med andra samt 

att kunna använda 

olika textgenrer som 

källor och modeller för 

de egna texterna 

texter. Eleven 

använder berät-

tande, beskri-

vande och ställ-

ningstagande 

texter som mo-

deller och källor 

för de egna tex-

terna.  

textgenrer i 

produkt-

ionen av 

texter 

 

och sitt innehåll är 

enkla och konkreta 

och som berör nå-

got ämne som lig-

ger eleven nära. 

texter om olika äm-

nesområden, både 

självständigt och till-

sammans med 

andra.  

 

Eleven producerar 

texter där man kän-

ner igen textgen-

rerna men där text-

genrernas typiska 

särdrag används 

bristfälligt.  

använder särdragen 

för olika textgenrer 

på ett ändamålsen-

ligt sätt.  

särdragen för 

olika textgenrerar 

används på ett 

mångsidigt sätt.  

 

Eleven använder 

också andra tex-

ter som källor för 

de egna texterna. 

M7  

hjälpa eleven att be-

fästa kunskaperna om 

normerna för stan-

dardskriftspråket samt 

behärskningen av det 

ordförråd och de struk-

turer som behövs för 

olika textgenrer   

I3 Eleven följer 

normerna för 

standardskrift-

språket i sina 

texter och an-

vänder ordför-

råd och språk-

liga strukturer 

som är karakter-

istiska för olika 

textgenrer. 

Förmåga att 

behärska 

skriftsprå-

ket 

Eleven producerar 

texter om ämnes-

områden som är 

bekanta för hen 

själv. Texten kan 

vara icke-koherent, 

något svårläst och 

skriven med ett be-

gränsat ordförråd. 

Eleven producerar 

texter som är förstå-

eliga trots språkliga 

brister. Ordförrådet 

kan fortfarande vara 

begränsat.  

 

Eleven tillämpar inte 

alltid grundreglerna 

för skriftspråket.  

Eleven producerar 

koherenta texter och 

använder ändamåls-

enliga ord och struk-

turer i dem.  

 

Eleven kan huvud-

sakligen tillämpa 

grundreglerna för 

skriftspråket i sitt 

skrivande. 

   

Eleven produce-

rar texter som in-

nehållsmässigt 

och språkligt är 

mångsidiga.  

 

Eleven tillämpar 

grundreglerna för 

skriftspråket. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8  

handleda eleven att 

fördjupa sin språkliga 

medvetenhet och 

I4 Eleven blir in-

tresserad av 

språkliga feno-

men. Eleven 

Hur den 

språkliga 

Eleven observerar 

att språkbruket va-

rierar i olika situat-

ioner.  

Eleven reflekterar 

över textens språk-

liga och textuella 

drag och deras 

Eleven uppfattar och 

skiljer mellan språk-

liga och textuella 

drag i texter och 

Eleven drar slut-

satser om texters 

språkliga och 

textuella särdrag.  
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intressera sig för språk-

liga fenomen, hjälpa 

eleven att känna igen 

språkliga strukturer, 

olika register, stildrag 

och nyanser och förstå 

betydelser och följder 

av olika språkliga val 

känner igen 

språkliga struk-

turer och använ-

der formellt och 

informellt språk 

som en resurs 

för språkan-

vändningen 

samt använder 

språkliga stil-

drag och nyan-

ser. Eleven för-

står betydelser 

och följder av 

olika språkliga 

val. 

medveten-

heten ut-

vecklats  

 

Eleven identifierar 

skillnaderna mellan 

skrivet och talat 

språk. 

 

Eleven uppfattar 

gränserna mellan 

satser och känner 

igen verbet i cent-

rum av satsen. 

betydelser tillsam-

mans med andra.  

 

Eleven känner igen 

formellt och infor-

mellt språkbruk och 

skillnaderna mellan 

olika språkliga stilar.  

 

Eleven kan dela in 

satsen i satskon-

struktionens olika 

delar. 

deras betydelser 

med hjälp av ända-

målsenliga begrepp.  

 

Eleven förstår for-

mellt och informellt 

språkbruk och effek-

terna av olika språk-

liga stilar.  

 

Eleven känner till 

olika sätt att påverka 

med hjälp av språket 

samt språkliga sätt 

att skapa kausalitet, 

modalitet och text-

bindningsmetoder. 

 

Eleven utnyttjar 

formellt och in-

formellt språk i 

sitt språkbruk.  

 

Eleven förstår hur 

olika sätt att på-

verka med hjälp 

av språket och 

olika språkliga 

sätt att skapa 

samband inverkar 

på hur betydelsen 

byggs upp i en 

text. 

M9  

inspirera eleven att be-

kanta sig med olika lit-

teraturgenrer, den 

svenska och i synner-

het den finlands-

svenska litteraturen, 

dess historia och kopp-

lingar till världslittera-

turen samt att hand-

leda eleven att känna 

till hur olika texter för-

håller sig till varandra   

I4 Eleven läser och 

tolkar finlands-

svensk littera-

tur, i synnerhet 

modern fin-

landssvensk lit-

teratur. Eleven 

bekantar sig 

med den fin-

landssvenska lit-

teraturens vik-

tigaste skeden: 

romantiken, 

Kännedom 

om littera-

turen och 

dess skeden 

Eleven läser korta 

och lättförståeliga 

finlandssvenska 

skönlitterära tex-

ter.  

 

Eleven skiljer mel-

lan fiktiva texter 

och andra texter.  

Eleven läser finlands-

svenska skönlitterära 

texter och diskuterar 

sin läsupplevelse 

med de andra.  

 

Eleven har bekantat 

sig med några texter 

som representerar 

de viktigaste ske-

dena i den finlands-

svenska litteraturen.  

 

Eleven läser finlands-

svenska böcker och 

analyserar sin 

läsupplevelse.  

 

Eleven känner till ro-

mantiken och real-

ismen av den fin-

landssvenska littera-

turens viktigaste ske-

den och deras kopp-

lingar till de europe-

iska trenderna. 

Eleven läser 

mångsidig fin-

landssvensk litte-

ratur och analyse-

rar det hen läst 

genom att disku-

tera och skriva 

om sina upplevel-

ser.  

 

Eleven känner till 

modernismen av 

den 
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realismen och 

modernismen 

samt deras 

kopplingar till 

världslitteratu-

ren. Eleven för-

står hur littera-

turgenren och 

andra texter på-

verkat ett verk.  

Eleven känner till 

några litteraturgen-

rer, såsom skräck-, 

fantasy-, scifi-, 

deckar- eller roman-

litteratur och beskri-

ver minst en av dem.  

 

Eleven känner igen 

till vilken litteratur-

genre en text hör. 

 

Eleven kan särskilja 

litteraturgenrernas 

särdrag i texter som 

hen läser.  

finlandssvenska 

litteraturens vik-

tigaste skeden 

och dess koppling 

till de europeiska 

trenderna.  

M10  

hjälpa eleven att vidga 

sin kulturuppfattning 

och att redogöra för 

flerspråkighet och kul-

turell mångfald i skolan 

och i samhället samt 

att se kulturella skillna-

der och likheter och 

kulturbundenheter i 

och mellan olika före-

teelser 

I4 Hjälpa eleven 

att förstå bety-

delsen av språk-

lig och kulturell 

mångfald i sko-

lan och i sam-

hället. Eleven 

ser skillnader 

och likheter 

mellan kulturer 

samt kulturbun-

denheter i och 

mellan olika fö-

reteelser.  

Hur den 

kulturella 

medveten-

heten ut-

vecklats 

Eleven känner till 

att det förekom-

mer flerspråkighet 

och kulturell mång-

fald i alla sam-

hällen.  

 

Eleven iakttar kul-

turella och kultur-

bundna företeelser 

i sin närmaste om-

givning.  

Eleven identifierar 

flerspråkighet och 

kulturell mångfald på 

individnivå och i den 

nära omgivningen.  

 

Eleven kan redogöra 

för kulturell och kul-

turbundna fenomen i 

den närmaste omgiv-

ningen. 

Eleven redogör för 

vad flerspråkighet 

och kulturell mång-

fald innebär i sam-

hället.  

 

Eleven förstår att 

kulturella och kultur-

bundna företeelser 

inverkar på individer-

nas tänkesätt och 

handlingar samt på 

uppkomsten av olika 

grupper.  

Eleven framför 

synpunkter på 

vad flerspråkighet 

och kulturell 

mångfald betyder 

i samhället.  

 

Eleven känner till 

hur kulturella och 

kulturbundna fö-

reteelser påver-

kar i samhället 

och kan analysera 

följderna av dem. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M11  

handleda eleven att 

befästa en positiv upp-

fattning om sig själv 

I5 Eleven stärker 

en positiv upp-

fattning om sig 

själv och sitt sätt 

Hur elevens 

sätt att lära 

sig språk ut-

vecklas 

Eleven gör iaktta-

gelser om hur hen 

lär sig språk och 

Eleven identifierar 

sina styrkor och ut-

vecklingsområden 

när det gäller hens 

Eleven utvecklar sina 

färdigheter att lära 

sig språk och använ-

der mångsidigt sin 

Eleven ställer upp 

utmanande mål 

för sitt eget lä-

rande och främjar 
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och sitt sätt att kom-

municera, läsa, produ-

cera texter och lära sig 

språk, handleda eleven 

att iaktta och jämföra 

olika sätt att lära sig 

samt att lära sig av 

andra 

att lära sig och 

använda språk. 

Eleven jämför 

och använder 

olika sätt att 

lära sig både 

självständigt och 

i grupp. 

sina egna sätt att 

lära sig. 

sätt att lära sig och 

använda språk samt 

ställer upp mål för 

sitt eget lärande. 

omgivning som en 

resurs för att lära sig 

språk.  

 

det gemensamma 

lärandet. 

M12  

handleda eleven att 

lägga märke till hur 

språket används inom 

olika vetenskapsområ-

den 

I5 Elevens språk-

kunskap utveck-

las från ett var-

dagligt språk 

mot språket 

som används 

inom olika ve-

tenskapsområ-

den. 

Utveckl-

ingen av ett 

abstrakt 

språk 

Eleven behandlar 

teman som berör 

olika vetenskaps-

områden på ett 

vardagligt språk. 

Eleven förstår med 

stöd av en stark kon-

text språk som är 

rätt så kognitivt ut-

manande och lämp-

ligt med hänsyn till 

elevens ålder. 

 

Eleven förstår kogni-

tivt utmanande språk 

som är lämpligt med 

hänsyn till hens ål-

der, men behöver 

stöd från kontexten. 

Eleven känner till 

metoder för an-

vändningen av ett 

abstrakt språk 

och använder 

dem för att tolka 

och producera 

texter. 

M13 

uppmuntra eleven att 

utveckla förmågan att 

söka information samt 

att planera, strukturera 

och utvärdera sitt ar-

bete självständigt och 

tillsammans med andra 

I5 Eleven använder 

ändamålsenliga 

sätt att söka in-

formation och 

planerar, struk-

turerar samt ut-

värderar sitt 

eget arbete 

självständigt och 

tillsammans 

med andra. 

Förmåga att 

söka in-

formation 

samt för-

måga att 

planera, 

strukturera 

och utvär-

dera sitt 

eget arbete 

 

Eleven söker en-

staka information 

från givna källor.  

 

Eleven planerar 

och utvärderar sitt 

eget arbete endast 

i liten grad. 

Eleven söker inform-

ation från källor som 

känner till eller som 

hen fått, men uppre-

par informationen.  

 

Eleven utvärderar 

sitt arbete. 

 

Eleven söker inform-

ation från olika källor 

och planerar, struk-

turerar och utvärde-

rar sitt eget arbete 

både självständigt 

och tillsammans med 

andra.  

 

Eleven bidrar med 

sin egen insats i det 

gemensamma arbe-

tet.  

Eleven söker och 

kombinerar 

mångsidigt in-

formation från 

olika källor samt 

jämför informat-

ionen och bedö-

mer dess tillförlit-

lighet. 
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2 Det andra inhemska språket, finska 
 

2.1 Finska, A-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i finska  

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

utveckla elevens för-

måga att ge akt på 

och reflektera över 

företeelser som ank-

nyter till national-

språkens ställning i 

Finland samt stärka 

elevens förmåga och 

vilja att komma till 

rätta i finskspråkiga 

och flerspråkiga mil-

jöer 

I1 Eleven känner 

till det finska 

språkets ställ-

ning 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 

Förståelse för frå-

gor som gäller 

språkens ställning 

och språkens och 

kulturens bety-

delse  

 

Eleven känner till 

att man talar finska 

och svenska i Fin-

land.  

 

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 Fin-

land.  

 

Eleven är med-

veten om nation-

alspråkens bety-

delse för 

individen. 

 

Eleven kan 

komma till rätta i 

Eleven kan berätta 

om rättigheter och 

skyldigheter i an-

knytning till Fin-

lands national-

språk.  

 

Eleven kan ta i be-

aktande språkens 

betydelse för indi-

viden.  

 

Eleven kan agera i 

finskspråkiga och 

Eleven kan klar-

göra för rättigheter 

och skyldigheter i 

anknytning till Fin-

lands national-

språk.  

 

Eleven kan reflek-

tera över språkens 

betydelse för indi-

viden. 

 

Eleven kan agera 

flexibelt i 
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flerspråkiga mil-

jöer. 

finskspråkiga och 

flerspråkiga mil-

jöer. 

flerspråkiga mil-

jöer. 

finskspråkiga och 

flerspråkiga miljöer 

enligt situation. 

M2  

uppmuntra eleven att 

upptäcka möjligheter 

att vidga sin syn på 

omvärlden genom att 

använda sig av sina 

kunskaper i finska i 

olika sammanhang 

och miljöer 

I1 Eleven lär sig att 

utveckla sina 

kunskaper i 

finska i olika 

sammanhang 

och miljöer. 

Förmåga att ut-

veckla sina med-

borgerliga färdig-

heter med hjälp 

av finska språket 

 

 

Eleven kan nämna 

olika sammanhang 

och miljöer i vilka 

hen kan använda 

finska. 

Eleven kan ge för-

slag på olika sam-

manhang och mil-

jöer samt nämna 

hur hen kan an-

vända finska i 

dessa. 

Eleven kan förutse 

i vilka samman-

hang och miljöer 

hen kan använda 

finska. 

 

 

Eleven kan besk-

riva hur hen kan 

agera i olika finsk-

språkiga 

sammanhang och 

miljöer. 

 

M3  

handleda eleven att 

lägga märke till regel-

bundenheter i finska 

språket och att an-

vända sig av språkve-

tenskapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande 

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 

språkvetenskap- 

liga begrepp 

som stöd för sitt 

lärande. 

Språklig förmåga Eleven kan under 

handledning lägga 

märke till regel-

bundenheter i det 

finska språket. 

Eleven kan lägga 

märke till och 

nämna regel-bun-

denheter i det 

finska språket. 

 

Eleven känner 

till och kan an-

vända några 

språkvetenskap-

liga begrepp i 

finska som stöd 

för sitt lärande. 

 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser dra slut-

satser om finska i 

jämförelse med 

andra språk.  

 

Eleven kan an-

vända språkveten-

skapliga begrepp i 

finska som stöd för 

sitt lärande 

Eleven kan utgå-

ende från sina 

iakttagelser själv-

ständigt dra slut-

satser om regel-

bundenheter i det 

finska språket samt 

tillämpa dessa.  

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända 

språkvetenskapliga 

begrepp i finska 

som stöd för sitt lä-

rande. 

 

Färdigheter för språkstudier 
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M4  

uppmuntra eleven att 

ställa upp mål, att ut-

nyttja olika sätt för 

att lära sig finska och 

att reflektera över sitt 

lärande självständigt 

och i samarbete med 

andra samt handleda 

eleven att delta på 

ett uppbyggande sätt 

i kommunikation där 

det viktigaste är att 

man når fram med 

sitt budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål 

för sina språk-

studier och att 

reflektera över 

sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete 

med andra.  Ele-

ven 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 olika 

kommunikat-

ionssituationer. 

Förmåga att ställa 

upp mål, reflek-

tera över sitt lä-

rande och samar-

bete med andra 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i 

finska.  

 

Eleven kan under 

handledning reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i finska.  

 

Eleven kan i nå-

gon mån reflek-

tera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande.  

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

 

Eleven känner till 

hur hen kan delta 

uppbyggande  

i olika 

kommunikations- 

situationer. 

 

Eleven kan ställa 

upp ändamålsen-

liga mål för sina 

studier i finska.  

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan utnyttja 

olika sätt för att 

lära sig finska.  

 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyggande 

i olika kommuni-

kations-situat-

ioner.  

 

Eleven kan ställa 

upp mångsidiga 

mål för sina studier 

i finska.  

 

Eleven kan reflek-

tera mångsidigt 

över sina studie-

sätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan utnyttja 

varierande sätt för 

att lära sig finska. 

 

Eleven kan besk-

riva och reflektera 

över olika sätt att 

delta uppbyggande 

i många olika kom-

munikationssituat-

ioner. 

M5  

stödja elevens för-

måga att kreativt till-

lämpa sina språkfär-

digheter och utveckla 

sina färdigheter för 

kontinuerligt språklä-

rande 

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

i olika situat-

ioner samt ut-

veckla sina fär-

digheter själv-

ständigt även 

Förmåga att ut-

veckla sina färdig-

heter för kontinu-

erligt språklä-

rande 

Eleven kan nämna 

situationer där hen 

kan använda sina 

kunskaper i finska.  

Eleven kan be-

rätta för vilka än-

damål hen kan 

använda sina 

kunskaper i finska 

och hur hen kan 

utveckla de egna 

färdigheterna.  

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

finska och hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i språk 

Eleven kan reflek-

tera över hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i finska 

efter avslutad skol-

gång.  

 

Eleven kan 
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efter avslutad 

skolgång. Eleven 

lär sig att ut-

nyttja de språk-

liga intryck som 

hen får i sin om-

givning. Eleven 

utvecklar tilltro 

till sig själv som 

språkinlärare. 

 

Eleven kan i nå-

gon mån använda 

sina kunskaper i 

finska i olika situ-

ationer.  

 

 

efter avslutad skol-

gång.  

 

Eleven kan till-

lämpa sina kun-

skaper i finska i 

olika situationer.  

 

 

målmedvetet 

tillämpa sina 

kunskaper i finska 

enligt situation. 

 

Eleven visar ini-

tiativ och målmed-

vetenhet i språk-

studierna. 

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 aktivt 

delta i olika slag av 

vardagliga kommuni-

kationssituationer 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika bekanta 

kommunikat-

ions-situationer. 

Kommunikations-

förmåga i olika si-

tuationer 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

men tar ibland 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig 

relativt bra i olika 

vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kom-

munikations-situ-

ation. 

Eleven kan relativt 

obehindrat kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina åsik-

ter i vardagliga 

kommunikations-

situationer. 

Eleven kan kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina åsik-

ter också i vissa 

mer krävande situ-

ationer som till ex-

empel då man dis-

kuterar om en ak-

tuell händelse. 

M7  

handleda eleven att 

vara aktiv i kommuni-

kationssituationer 

och att fördjupa sin 

förmåga att på finska 

använda olika 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i 

kommunikat-

ionssituationer 

och att använda 

olika 

Användning av 

kommunikations-

strategier 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver fort-

farande ofta hjälp-

medel.  

 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation. Ele-

ven använder vid 

behov standard-

uttryck för att be 

Eleven kan i någon 

mån ta initiativ i 

olika skeden av en 

kommunikationssi-

tuation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

Eleven kan ta ini-

tiativ i en kommu-

nikations-situation 

där ett bekant 

ämne behandlas 

och kan försäkra 

sig om att 
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kommunikationsfor-

mer, stående uttryck, 

omskrivningar, utfyll-

nader och andra 

kompensationsstrate-

gier  

kompensations-

strategier. 

Eleven kan reagera 

med korta verbala 

uttryck, små gester 

(till exempel ge-

nom att nicka), ljud 

eller liknande mini-

mal respons.  

 

Eleven måste ofta 

be samtalspart-

nern att förtydliga 

eller upprepa. 

om precisering av 

nyckelord.  

 

Eleven måste då 

och då be sam-

talspartnern upp-

repa eller förtyd-

liga.  

 

Eleven använder 

till exempel ett 

närliggande eller 

allmännare be-

grepp när hen 

inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

har förstått bud-

skapet.  

 

Eleven kan om-

skriva eller byta ut 

obekanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen av 

obekanta uttryck. 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet. Kan rätta 

till missförstånd el-

ler byta ut obe-

kanta ord eller om-

formulera sitt bud-

skap.  

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen av 

obekanta och mer 

komplicerade ut-

tryck. 

M8  

hjälpa eleven att i 

kommunikationssitu-

ationer gällande åsik-

ter och ställningsta-

ganden fästa upp-

märksamhet vid kul-

turellt lämpligt språk-

bruk 

I3 Eleven lär sig att  

känna igen kul-

turella drag i 

kommunikation. 

Eleven lär sig att  

anpassa sin 

kommunikation 

enligt situation.  

 

 

Kulturellt lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i många 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala ända-

mål, till exempel 

för att utbyta in-

formation eller 

uttrycka sin åsikt 

eller ståndpunkt 

på ett lämpligt 

sätt.  

 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna.  

Eleven kan i sin 

kommunikation ta 

hänsyn till några 

viktiga kulturellt 

betingade 

aspekter.  

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna och 

kan ta hänsyn till 

formell språkan-

vändning.  

 

Eleven kan i sin 

kommunikation ta 

hänsyn till viktiga 
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Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga 

uttryck och 

grundläggande 

kommunikations-

rutiner 

kulturellt beting-

ade aspekter. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå 

A2.2 

Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M9  

erbjuda eleven möj-

ligheter att tolka olika 

slags texter för in-

formationssökning, 

även tydliga faktatex-

ter och att upp-

muntra hen att i tolk-

andet använda sig av 

slutledningsförmåga 

och förståelse av tex-

ternas centrala inne-

håll 

I3 Eleven lär sig att 

förstå bud-

skapet i munt-

liga och skrift-

liga texter ge-

nom att an-

vända sin slut-

ledningsför-

måga. Eleven lär 

sig att hitta det 

centrala inne-

hållet i texter 

för sin informat-

ions-sökning. 

Förmåga att tolka 

texter 

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck.  

 

Eleven kan plocka 

ut enkel informat-

ion enligt behov ur 

en kort text. 

Eleven kan i 

mycket stora 

drag följa med ett 

tydligt anförande, 

känner ofta igen 

ämnet i en på-

gående diskuss-

ion och förstår 

det väsentliga i 

en allmänspråklig 

text eller lång-

samt tal som in-

nehåller bekanta 

ord. 

 

Eleven kan här-

leda betydelsen 

av obekanta ord 

utgående från 

kontexten. 

 

Eleven förstår det 

väsentliga och 

vissa detaljer i tyd-

ligt och relativt 

långsamt allmän-

språkligt tal eller i 

lättfattlig skriven 

text.  

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på ge-

mensam erfaren-

het eller allmän 

kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala inne-

hållet, nyckelord 

Eleven förstår det 

väsentliga och flera 

detaljer i mer krä-

vande allmän-

språkligt tal i nor-

malt tempo eller i 

allmänspråklig skri-

ven text.   

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på ge-

mensam erfaren-

het eller allmän 

kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även oförberedd 

det centrala inne-

hållet, nyckelord 
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och viktiga detal-

jer. 

eller viktiga detal-

jer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå A1.2 Kunskapsnivå 

A2.1 

Kunskapsnivå A2.2 Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M10  

erbjuda eleven möj-

ligheter att producera 

tal och skrift som be-

rör en tilltagande 

mängd temaområden 

och med beaktande 

av centrala strukturer 

och grundregler för 

uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt ordför-

råd och centrala 

strukturer. Ele-

ven lär sig att 

uttala förståe-

ligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan med 

hjälp av ett begrän-

sat uttrycksförråd 

berätta om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar om 

inövade ämnen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begripligt.  

 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

några situations-

bundna uttryck och 

en del av den ele-

mentära gramma-

tiken. 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd berätta 

om vardagliga 

och konkreta sa-

ker som är viktiga 

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 inö-

vade uttryck. 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för åldern typiska) 

saker som ankny-

ter till vardagen 

med hjälp av van-

liga ord, några idio-

matiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

också lite svårare 

strukturer.  

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande ut-

talsregler också i 

andra än inövade 

uttryck. 

Eleven kan redo-

göra för det vä-

sentliga angående 

vardagliga ämnen, 

verkliga eller fik-

tiva, som intresse-

rar hen.  

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ord-

förråd och också 

krävande struk-

turer samt idioma-

tiska uttryck.  

 

Eleven kan till-

lämpa grundläg-

gande uttalsregler 

också på andra än 

inövade uttryck. 
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2.2 Finska, B1-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad B1-lärokurs i finska 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5  

Kunskapskrav för 

vitsordet 7  

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9  

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

uppmuntra eleven att 

lägga märke till 

språkmiljön och lik-

heter 

och olikheter i jämfö-

relse med det andra 

nationalspråket.  

 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

kulturella skillna-

der mellan nat-

ionalspråken. 

Eleven lär känna 

språkmiljön.  

 

Förståelse för 

frågor som ank-

nyter till språ-

kets och kul-

turens bety-

delse. 

 

 

Eleven känner till 

att man talar finska 

och svenska i Fin-

land.  

 

Eleven lägger 

märke till olika 

språkmiljöer i Fin-

land. 

Eleven kan berätta 

varför man talar 

finska och svenska i 

Finland. 

 

Eleven är med-

veten om olika 

språkmiljöer och 

att de har bety-

delse för individen. 

Eleven känner till 

olika språkmiljöer 

och kan beskriva 

särdrag i dessa. 

 

Eleven förstår 

språkets betydelse 

för individen. 

Eleven kan jäm-

föra olika språk-

miljöer och sär-

dragen 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 an-

vända sig av språkve-

tenskapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och att göra 

jämförelser mel-

lan finska och 

andra språk. Ele-

ven lär sig att 

använda språk-

Språklig förmåga Eleven kan under 

handledning lägga 

märke till regelbun-

denheter i språket. 

Eleven kan lägga 

märke till och 

nämna regelbun-

denheter i 

finska språket. 

 

Eleven känner 

till och kan an-

vända några språk-

vetenskapliga 

Eleven kan utgå-

ende 

från sina iakttagel-

ser dra slutsatser 

om regelbunden-

heter i finska. 

 

Eleven kan 

använda språk-ve-

tenskapliga 

Eleven kan utgå-

ende från sina 

iakttagelser 

självständigt dra 

slutsatser om re-

gelbundenheter 

i finska språket 

samt tillämpa 

dessa. 
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vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

 

Eleven kan 

mångsidigt  

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

 

Färdigheter för språkstudier 

M3  

uppmuntra eleven att 

ställa upp mål, att ut-

nyttja olika sätt för att 

lära sig finska och re-

flektera över sitt lä-

rande självständigt 

och i samarbete med 

andra samt handleda 

eleven att delta på ett 

uppbyggande sätt i 

kommunikation där 

det viktigaste är att 

man når fram med sitt 

budskap 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål 

för sina språk-

studier och att 

reflektera över 

sitt lärande själv-

ständigt och i 

samarbete med 

andra.  Eleven 

lär sig att an-

vända 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 olika 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

reflektera över 

sitt lärande och 

samarbete med 

andra 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i finska.  

 

Eleven kan under 

handledning reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i finska.  

 

Eleven kan i någon 

mån reflektera 

över sina studiesätt 

och sitt lärande. 

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

 

Eleven känner till 

hur hen kan delta 

uppbyggande i 

olika 

kommunikations- 

situationer. 

 

Eleven kan ställa 

upp ändamålsen-

liga mål för sina 

studier i finska.  

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan utnyttja 

olika sätt för att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan beskriva 

olika sätt att delta 

uppbyggande i 

olika kommunikat-

ionssituationer.  

Eleven kan ställa 

upp mångsidiga 

mål för sina stu-

dier i finska.  

 

Eleven kan 

mångsidigt re-

flektera över 

sina studiesätt 

och sitt lärande.  

 

Eleven kan an-

vända sig av va-

rierande sätt för 

att lära sig 

finska.  

 

Eleven kan besk-

riva och reflek-

tera över olika 

sätt att delta 
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kommunikat-

ions-situationer 

uppbyggande i 

olika kommuni-

kations-situat-

ioner.  

M4  

uppmuntra eleven att 

lägga märke till 

möjligheterna att an-

vända sina språkfär-

digheter och handleda 

hen att modigt an-

vända språket i olika 

situationer i och utan-

för skolan 

 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sina 

kunskaper ge-

nom att modigt 

utnyttja språket 

i olika situat-

ioner i och utan-

för skolan 

 

Förmåga att ut-

veckla sina 

färdigheter för 

kontinuerligt 

språklärande 

 

Eleven kan nämna 

situationer där hen 

kan använda sina 

kunskaper i finska. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

finska och hur hen 

kan utveckla de 

egna språk-kun-

skaperna. 

 

Eleven använder i 

någon mån finska i 

olika situationer. 

 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

finska även utanför 

skolan och efter av-

slutad skolgång. 

 

Eleven kan reflek-

tera 

över hur hen 

kontinuerligt kan 

utveckla sina 

kunskaper och 

färdigheter i finska. 

 

Eleven använder 

ofta 

finska i olika 

situationer. 

 

Eleven kan   be-

rätta hur hen 

målmedvetet kan 

utnyttja sina kun-

skaper i finska ut-

anför skolan och 

efter avslutad 

skolgång. 

 

Eleven kan 

reflektera 

över hur hen 

kontinuerligt 

kan utveckla 

sina kunskaper 

och färdigheter 

på ett 

mångsidigt sätt.  

 

Eleven använder 

relativt naturligt 

finska i olika 

situationer.  

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

A1.3/A2.1 
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M5  

erbjuda eleven till-

fällen att öva sig i 

muntlig och skriftlig 

kommunikation med 

hjälp av olika medier 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Kommunikat-

ions-förmåga i 

olika situationer 

Eleven klarar spo-

radiskt av, med 

stöd av sin samtals-

partner, några ofta 

återkommande och 

rutinmässiga kom-

munikationssituat-

ioner. 

Eleven klarar spo-

radiskt av ofta åter-

kommande rutin-

mässiga kommuni-

kationssituationer, 

men tar för det 

mesta ännu stöd av 

sin samtalspartner. 

 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

men tar ibland stöd 

av sin samtalspart-

ner. 

Eleven reder sig i 

många rutin-

mässiga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

 

Eleven kan ut-

byta tankar eller 

information i be-

kanta och var-

dagliga situat-

ioner. 

M6  

handleda eleven i att 

använda sig av språk-

liga kommunikations-

strategier 

I3 Eleven lär sig att 

använda olika 

språkliga kom-

munikationsstra-

tegier. 

Användning av 

kommunikat-

ions-strategier 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel 

(till exempel ges-

ter, teckningar, lex-

ikon, internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller härleda 

enskilda ords bety-

delse utgående 

från kontexten, all-

män kunskap eller 

sina andra språk-

kunskaper. 

 

Eleven kan uttrycka 

om hen har för-

stått. 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikation.  

 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel.  

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att 

upprepa eller tala 

långsammare. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver fort-

farande ofta hjälp-

medel.  

 

Eleven kan reagera 

med korta verbala 

uttryck, små gester 

(t.ex. genom att 

nicka), ljud eller lik-

nande minimal re-

spons. 

 

Eleven måste ofta 

be samtalspartnern 

att förtydliga eller 

upprepa. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

och behöver 

endast spora-

diskt hjälpme-

del. 

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be om 

förtydligande el-

ler upprepning 

och behöver 

mera sällan 

stödja sig på 
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non-verbala ut-

tryck. 

 

Eleven kan ut-

nyttja samtals-

partnerns ut-

tryck i sin egen 

kommunikation. 

M7  

hjälpa eleven att öka 

sin kännedom om ut-

tryck som kan använ-

das i och 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 artig-

hetsfraser (hälsa, 

säga adjö, tacka) i 

några mycket rutin-

mässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända några av de 

allra vanligaste ar-

tighetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i många 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven klarar av 

några korta soci-

ala situationer 

och kan använda 

några artiga 

hälsnings- och 

tilltalsfraser 

samt framföra 

till exempel öns-

kemål, invitat-

ioner, förslag 

och ursäkter och 

besvara sådana.  

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

A1.3/A2.1 

M8  

uppmuntra eleven att 

tolka för sig själv och 

sin åldersgrupp lämp-

liga och intressanta 

muntliga 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 el-

ler ett mycket 

Eleven förstår skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller inövade, 

bekanta ord och ut-

tryck.  

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och ut-

tryck. 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och 

uttryck samt 

tydligt tal. 

 



56 
 

begränsat antal 

skrivtecken. 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

 

Eleven kan plocka 

ut enkel informat-

ion hen behöver ur 

en kort text. 

Eleven förstår 

det centrala in-

nehållet i korta, 

enkla budskap 

som intresserar 

hen och grund-

tankarna i en 

förutsägbar 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 möj-

ligheter att öva sig i 

att tala och skriva i för 

åldern lämpliga situat-

ioner och i detta sam-

manhang fästa upp-

märksamhet vid uttal 

och vid strukturer 

som är relevanta för 

textens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

lämpligt ordför-

råd och centrala 

strukturer.  

 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

Förmåga att pro-

ducera texter 

Eleven kan uttrycka 

sig mycket begrän-

sat i tal med hjälp 

av inövade ord och 

inlärda standardut-

tryck.  

 

Eleven uttalar 

några inövade ut-

tryck begripligt.  

 

Eleven kan skriva 

några enskilda ord 

och uttryck. 

Eleven kan med 

hjälp av ett begrän-

sat uttrycksförråd 

berätta om några 

bekanta och för 

hen viktiga saker 

samt skriva några 

korta meningar om 

inövade ämnen. 

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begripligt. 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

några 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala ord-

förrådet och grund-

läggande satsstruk-

turer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett begrän-

sat uttrycksförråd 

berätta om vardag-

liga och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla med-

delanden.  

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd be-

rätta om vardag-

liga och kon-

kreta som är vik-

tiga för hen.  

 

Eleven behärs-

kar ett centralt 

ordförråd och 

strukturer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 
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situationsbundna 

uttryck och en del 

av den elementära 

grammatiken. 

 

Eleven uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

grundläggande 

uttalsregler. 

 

2.3 A-lärokurs i modersmålsinriktad finska 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i modersmålsinriktad finska 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål 

för be-

döm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7  

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

utveckla elevens för-

måga att reflektera 

över värderingar och 

företeelser som är 

förknippade med nat-

ionalspråkens ställ-

ning i Finland samt 

stärka elevens för-

måga och vilja att ta 

del av och verka i fler-

språkiga och mångkul-

turella miljöer 

I1 Eleven lär känna 

det finska språ-

kets ställning i 

Finland. Eleven 

lär sig förstå kul-

turella skillnader 

mellan national-

språken samt 

bakgrunden till 

dessa. 

 

Eleven lär sig att 

agera i olika 

språkmiljöer. 

Förståelse 

för frågor 

som gäller 

national-

språkens 

ställning 

Eleven vet att hen 

har rätt att an-

vända och utveckla 

sina språk.  

 

Eleven kan berätta 

om våra national-

språk och kan 

nämna olika språk-

miljöer. 

Eleven vet att hen 

har rätt att an-

vända och utveckla 

sina språk. 

 

Eleven är med-

veten om värde-

ringar och företeel-

ser som anknyter 

till nationalsprå-

ken. 

 

Eleven kan verka i 

olika språkmiljöer. 

Eleven vet att hen har 

rätt att använda och 

utveckla sina språk. 

 

Eleven kan ta i beak-

tande värderingar 

och företeelser som 

anknyter till  

nationalspråken. 

 

Eleven kan agera i 

olika språkmiljöer. 

 

Eleven vet att hen 

har rätt att använda 

och utveckla sina 

språk. 

 

Eleven kan genom 

sitt agerande beakta 

värderingar och före-

teelser som anknyter 

till nationalspråken. 
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M2  

uppmuntra eleven att 

upptäcka möjligheter 

att mångsidigt an-

vända finska i olika 

sammanhang och mil-

jöer  

I1 Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att 

mångsidigt an-

vända finska i 

olika samman-

hang och mil-

jöer. 

Förmåga 

att 

mångsidigt 

använda 

sig av sina 

språkkun-

skaper 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

olika sammanhang 

och miljöer där hen 

kan använda finska. 

Eleven kan nämna 

sammanhang och 

miljöer där hen kan 

använda finska. 

Eleven kan använda 

finska mångsidigt i 

olika sammanhang 

och miljöer. 

Eleven kan använda 

finska mångsidigt 

och ändamålsenligt 

med hänsyn till olika 

sammanhang och 

miljöer. 

M3  

handleda eleven att 

lägga märke till regel-

bundenheter i finska 

språket, på vilket sätt 

man i olika språk ut-

trycker samma saker 

samt att använda sig 

av språkvetenskapliga 

begrepp som stöd för 

sitt lärande 

I1 Eleven lär sig att 

ge akt på regel-

bundenheter i 

finska språket 

och likheter och 

olikheter i jäm-

förelse med 

andra språk.  

 

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

Språklig 

förmåga 

 

Eleven kan under 

handledning lägga 

märke till regelbun-

denheter och kän-

ner delvis till språk-

vetenskapliga be-

grepp. 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser dra slut-

satser om finskans 

regelbundenheter i 

jämförelse med 

andra språk.  

 

Eleven känner till 

och kan använda 

några språk-veten-

skapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande. 

Eleven kan utgående 

från sina iakttagelser 

dra slutsatser om 

finskans regelbun-

denheter och kan 

jämföra olika 

sätt att uttrycka 

samma saker i olika 

språk. 

 

Eleven kan använda 

språkvetenskapliga 

begrepp som stöd för 

sitt lärande. 

Eleven kan utgående 

från sina iakttagelser 

självständigt dra slut-

satser om finskans 

regelbundenhet- 

er, tillämpa dessa 

samt i olika språk 

jämföra olika sätt att 

uttrycka samma sa-

ker.  

 

Eleven kan 

mångsidigt använda 

språk-vetenskapliga 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

Färdigheter för språkstudier 

M4  

uppmuntra eleven att 

ställa upp mål, att ut-

nyttja mångsidiga sätt 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål 

för sina språk-

studier och att 

Förmåga 

att ställa 

upp mål, 

reflektera 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i finska. 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i finska.   

 

Eleven kan ställa upp 

ändamålsenliga mål 

för sina studier i 

finska.  

Eleven kan ställa 

mångsidiga mål för 

sina studier i finska.  
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för att lära sig finska 

och att reflektera över 

sitt lärande självstän-

digt och i samarbete 

med andra samt 

handleda eleven att 

delta på ett uppbyg-

gande sätt i kommuni-

kation där det viktig-

aste är att man når 

fram med sitt budskap 

reflektera över 

sitt lärande 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 olika 

kommunikat-

ionssituationer. 

över sitt 

lärande 

och samar-

beta med 

andra 

 

Eleven kan under 

handledning reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande. 

Eleven kan i någon 

mån reflektera 

över sina studiesätt 

och sitt lärande.  

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

 

Eleven känner till 

hur hen kan delta 

uppbyggande  

i olika kommunikat-

ionssituationer. 

  

 

Eleven kan 

reflektera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande. 

 

Eleven kan utnyttja 

olika sätt för att 

utveckla sin språkliga 

förmåga.  

 

Eleven kan beskriva 

olika sätt att delta 

uppbyggande i olika 

kommunikationssitu-

ationer.  

 

 

Eleven kan reflektera 

mångsidigt över 

sina studiesätt och 

sitt lärande.  

 

Eleven kan utnyttja 

varierande sätt för 

att utveckla sin 

språkliga förmåga i 

finska. 

 

Eleven kan beskriva 

och reflektera över 

olika sätt att delta 

uppbyggande i 

många olika kommu-

nikationssituationer. 

M5  

stödja elevens egen 

aktivitet och förmåga 

att kreativt tillämpa 

sina språkfärdigheter 

och utveckla sina fär-

digheter för kontinu-

erligt språklärande 

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 

färdig-

heter för 

kontinuer-

ligt språk-

lärande 

Eleven kan an-

vända 

sina kunskaper i 

finska i några situ-

ationer och nämna 

hur hen kan ut-

veckla de egna fär-

digheterna.  

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

finska och hur hen 

kan utveckla de 

egna färdigheterna.  

 

Eleven kan an-

vända sina 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

finska och hur hen 

kan utveckla sina fär-

digheter i språk efter 

avslutad skolgång.  

 

Eleven kan   

reflektera över hur 

hen på ett 

mångsidigt sätt 

kan utveckla 

sina färdigheter i  

finska efter 

avslutad skolgång.  

 

Eleven kan 
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Eleven lär sig att 

utnyttja de 

språkliga intryck 

som finns i hens 

omgivning. 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlä-

rare. 

kunskaper i finska i 

olika situationer.  

Eleven kan 

mångsidigt tillämpa 

sina kunskaper i 

finska i olika situat-

ioner.  

 

 

målmedvetet 

tillämpa sina 

kunskaper enligt 

situation. 

 

Eleven visar 

initiativ 

och 

målmedvetenhet i 

språkstudierna. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå B1.2 Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M6  

uppmuntra eleven att 

vara aktiv i olika, kom-

munikationssituat-

ioner, vilkas teman 

också kan vara relativt 

krävande 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner.  

 

Kommuni-

kations-

förmåga i 

olika situ-

ationer 

Eleven 

kan utbyta tankar 

eller information i 

bekanta 

och vardagliga situ-

ationer 

och stundtals hålla 

igång en konversat-

ion. 

 

Eleven kan relativt 

obehindrat kom-

municera, 

delta i diskussioner 

och uttrycka sina 

åsikter i vardagliga 

kommunikationssi-

tuationer  

 

Eleven kan relativt 

obehindrat delta i 

kommunikation 

också i vissa mer krä-

vande situationer 

som till exempel då 

man informerar om 

en aktuell händelse. 

Eleven kan kommu-

nicera relativt obe-

hindrat också i nya 

och mer krävande si-

tuationer.  

M7  

handleda eleven att 

öva sig i att föra or-

det, att aktivt gå in 

och ta del i muntlig el-

ler skriftlig kommuni-

kation och att för-

handla om betydelser 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i kom-

munikations-si-

tuationer. 

 

Eleven lär sig att 

använda olika 

kompensations-

Använd-

ning av 

kommuni-

kations-

strategier 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation. 

 

Eleven använder 

mer sällan nonver-

bala uttryck. Eleven 

måste relativt ofta 

Eleven kan i någon 

mån ta initiativ i 

olika skeden av en 

kommunikationssi-

tuation och för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

Eleven kan ta ini-

tiativ och använda 

lämpliga uttryck i en 

kommunikationssitu-

ation där ett bekant 

ämne behandlas.  

 

Eleven kan uttrycka 

sin åsikt och disku-

tera betydelsen 

också där mer krä-

vande ämnen be-

handlas. 

 



61 
 

strategier och 

omformulera sitt 

budskap. 

 

be samtalspartnern 

upprepa eller för-

tydliga. 

 

Eleven kan i någon 

mån utnyttja sam-

talspartnerns ut-

tryck i sin egen 

kommunikation. 

 

har förstått bud-

skapet. 

 

Eleven kan om-

skriva eller byta ut 

obekanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap. 

 

Eleven kan disku-

tera betydelsen av 

obekanta uttryck. 

 

Eleven kan relativt 

naturligt rätta till 

missförstånd. 

 

Eleven kan diskutera 

betydelsen också av 

mera komplicerade 

uttryck. 

Eleven kan diskutera 

betydelsen också 

av komplicerade ut-

tryck och begrepp. 

 

Eleven kan naturligt 

rätta till missförstånd 

och korrigera sitt 

språk.  

M8  

handleda eleven att i 

kommunikationen 

fästa uppmärksamhet 

vid hur formell situat-

ionen är, att öva sig i 

att använda olika 

slags texter (t.ex. 

bloggar, intervjuer) 

och att i sin kommuni-

kation bli förtrogen 

med kraven på kultu-

rell växelverkan 

I3 Eleven lär sig att 

känna igen kul-

turella drag i 

kommunikation. 

 

Eleven lär sig att 

anpassa sin 

kommunikation 

enligt situation. 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven klarar av 

korta sociala situat-

ioner. 

 

Eleven kan an-

vända de vanligaste 

artiga hälsnings- 

och tilltalsfraserna 

samt artigt fram-

föra till exempel 

önskemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana. 

 

Eleven visar att hen 

behärskar de viktig-

aste artighetskuty-

merna. 

 

Eleven kan i sin 

kommunikation ta 

hänsyn till några 

viktiga kulturellt 

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 artighets-

kutymerna och följer 

dem. 

 

Eleven kan i sin kom-

munikation ta hän-

syn till viktiga kultu-

rellt betingade 

aspekter. 

Eleven kan för olika 

ändamål använda ett 

språk som inte är för 

familjärt men inte 

heller för formellt.  

 

Eleven kan ta hänsyn 

till sin samtalspart-

ner och till de krav 

som olika situationer 

ställer.  
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Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå B1.2 Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M9  

erbjuda eleven och 

tillsammans med hen 

söka mångsidiga och 

betydelsefulla texter 

vilka kräver slutled-

ningsförmåga och 

textförståelse-strate-

gier 

I3 Eleven lär sig att 

förstå muntliga 

och skriftliga 

texter och att 

tillämpa olika 

strategier för att 

tolka dem. 

 

Förmåga 

att tolka 

texter 

Eleven förstår tex-

ter som innehåller 

enkla, bekanta ord 

och uttryck samt 

tydligt tal. 

 

Eleven förstår det 

centrala innehållet 

i korta, enkla bud-

skap som intresse-

rar hen och grund-

tankarna i en förut-

sägbar text som in-

nehåller ett bekant 

ordförråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel slut-

ledning med hjälp 

av kontexten. 

Eleven förstår det 

väsentliga och vissa 

detaljer i tydligt 

och relativt lång-

samt allmänspråk-

ligt tal eller i lätt-

fattlig skriven text. 

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på ge-

mensam erfaren-

het eller allmän 

kunskap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbere-

delse det centrala 

innehållet, nyck-

elord och viktiga 

detaljer. 

Eleven förstår tydligt 

tal som innehåller 

fakta om bekanta el-

ler ganska allmänna 

ämnen och klarar 

också i någon mån av 

texter som förutsät-

ter slutledning. 

 

Eleven förstår det 

väsentliga och de 

viktigaste detaljerna 

i en pågående mera 

omfattande formell 

eller informell dis-

kussion i omgiv-

ningen. 

Eleven förstår munt-

lig och skriven text 

som är mera inveck-

lad till språk och in-

nehåll samt klarar av 

texter som förutsät-

ter slutledning. 

 

Eleven kan följa med 

komplicerad argu-

mentation samt re-

dogöra för det cen-

trala innehållet i 

olika texter. 

 

Eleven förstår en 

stor del av en på-

gående diskussion i 

omgivningen. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå B1.2 Kunskapsnivå 

B1.2/B2.1 

M10  

handleda eleven att 

producera, tolka och 

dela texter vars tema 

också kan vara något 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt i olika 

sammanhang 

Förmåga 

att produ-

cera texter 

Eleven kan med 

enkla meningar och 

ett konkret ordför-

råd berätta om var-

dagliga och 

Eleven kan redo-

göra för det väsent-

liga och även för 

vissa detaljer angå-

ende vardagliga 

Eleven kan berätta 

om vanliga konkreta 

ämnen genom att 

beskriva, specificera 

och jämföra.  

Eleven kan med rätt 

mångsidiga struk-

turer och ett omfat-

tande ordförråd ut-

trycka sig klart och 
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mer krävande och att i 

sammanhanget fästa 

uppmärksamhet vid 

texternas mångsidig-

het och användandet 

samt behärskningen 

av varierande struk-

turer  

och för olika än-

damål genom att 

använda centralt 

ordförråd och 

centrala struk-

turer.  

konkreta saker som 

är viktiga för hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd och 

många centrala 

strukturer.  

 

Eleven kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsregler 

också i andra än in-

övade uttryck. 

ämnen, verkliga el-

ler fiktiva, som in-

tresserar hen. 

 

Eleven använder 

sig av ett relativt 

omfattande ordför-

råd och olika struk-

turer samt en del 

allmänna fraser 

och idiom. 

 

Eleven kan tillämpa 

flera grundläg-

gande uttalsregler 

också på andra än 

inövade uttryck. 

 

Eleven uttrycker sig 

relativt obehindrat.  

 

Eleven kan skriva 

personliga och mera 

allmänna meddelan-

den och uttrycka sina 

tankar också om en 

del fiktiva ämnen.  

 

Eleven använder sig 

av ett relativt omfat-

tande ordförråd, 

vanliga idiom, olika 

strukturer och även 

komplicerade me-

ningar. 

 

Eleven behärskar de 

grundläggande ut-

talsreglerna också 

för andra än inövade 

uttryck. 

exakt om olika äm-

nen som hör till det 

egna erfarenhetsom-

rådet. 

 

Eleven kan uttrycka 

sina tankar också om 

fiktiva ämnen. 

 

Eleven kan delta 

också i mer formella 

diskussioner. 

 

 

3 Främmande språk 
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3.1 Engelska, A-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i engelska  

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen  

Föremål för 

bedöm-

ningen  

Kunskapskrav för 

vitsordet 5  

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

utveckla elevens 

förmåga att reflek-

tera över värde-

ringar och företeel-

ser som anknyter 

till engelskans ställ-

ning och olika vari-

anter samt ge ele-

ven beredskap att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella mil-

jöer 

I1 Eleven lär 

känna värde-

ringar som ank-

nyter till det 

engelska språ-

kets ställning 

och olika vari-

anter. Eleven 

lär sig om län-

ders kulturer 

och livsformer 

inom språkom-

rådet. Eleven 

lär sig att ut-

veckla sin för-

måga att agera 

i mångkultu-

rella miljöer. 

Förståelse 

för frågor 

som ankny-

ter till språ-

kets ställning 

och varianter 

och förmåga 

att agera i 

mångkultu-

rella miljöer 

Eleven kan berätta 

var engelska talas 

samt känner till att 

engelska talas på olika 

sätt.  

 

Eleven kan nämna 

några länders kulturer 

och livsformer inom 

språkområdet. 

Eleven kan berätta 

var engelska talas 

och känner till att 

engelska talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan beskriva 

ländernas kulturer 

och livsområden i 

språkområdet. 

 

Eleven kan nämna 

kulturella drag som 

anknyter till kom-

munikation.  

 

Eleven kan berätta 

om engelskans 

ställning som 

världsspråk.   

 

Eleven kan jämföra 

ländernas kulturer 

och livsformer i 

språkområdet.  

 

Eleven kan beskriva 

kulturella drag i 

kommunikationen. 

Eleven kan reflek-

tera över engels-

kans ställning som 

världsspråk samt 

därtill hörande fö-

reteelser.  

 

Eleven kan jämföra 

och reflektera över 

ländernas kulturer 

och livsformer 

inom språkområ-

det.  

 

Eleven kan beskriva 

och reflektera över 

kulturella drag i 

kommunikation. 

M2  I1 Eleven lär sig 

att hitta 

Förmåga att 

med hjälp av 

Eleven kan ge exem-

pel på några 

Eleven kan nämna 

engelskspråkiga 

Eleven kan beskriva 

engelskspråkiga 

Eleven kan reflek-

tera över hur hen 
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uppmuntra eleven 

att hitta intressanta 

engelskspråkiga in-

nehåll och sam-

manhang som vid-

gar uppfattningen 

om den globali-

serade världen och 

möjligheterna att 

ta del av den 

engelsksprå-

kiga innehåll 

och samman-

hang som vid-

gar bilden av 

den globali-

serade världen.  

Eleven lär sig 

olika sätt att 

agera i en 

språkligt och 

kulturellt 

mångskiftande 

värld på eng-

elska. 

engelska 

språket ut-

veckla sina 

världsmed-

borgerliga 

färdigheter 

engelskspråkiga inne-

håll och sammanhang 

där engelska språket 

kan användas.  

innehåll och sam-

manhang, som ut-

vecklar hens lä-

rande samt vidgar 

hens bild av den 

globaliserade värl-

den.  

 

Eleven kan nämna 

några sätt på vilka 

hen kan agera på 

engelska i en språk-

ligt och kulturellt 

mångskiftande 

värld. 

innehåll och sam-

manhang, som 

främjar hens lä-

rande samt vidgar 

hens bild av den 

globaliserade värl-

den.   

 

Eleven kan berätta 

om olika sätt att 

agera på engelska i 

en språkligt och 

kulturellt mångskif-

tande värld.  

kan agera i engelsk-

språkiga samman-

hang och utnyttja 

engelskspråkiga in-

nehåll för att 

främja det egna lä-

randet samt vidga 

sin bild av den glo-

baliserade världen. 

 

Eleven kan reflek-

tera över olika sätt 

att använda eng-

elska i en språkligt 

och kulturellt 

mångskiftande 

värld. 

M3 

handleda eleven att 

lägga märke till re-

gelbundenheter i 

engelska språket 

och sätt att i olika 

språk uttrycka 

samma saker samt 

att använda sig av 

språkvetenskapliga 

begrepp som stöd 

för sitt lärande 

I1 Eleven lär sig 

att lägga märke 

till regelbun-

denheter i eng-

elska språket 

och göra jämfö-

relser mellan 

engelska och 

andra språk. 

Eleven lär sig 

att använda 

språkveten-

skapliga 

Språklig för-

måga 

Eleven lägger under 

handledning märke 

till några regelbun-

denheter i engelska 

språket. 

 

Eleven lägger under 

handledning märke 

till likheter mellan 

engelska och andra 

språk. 

Eleven lägger 

märke till regelbun-

denheter i engelska 

språket.  

 

Eleven kan ge några 

exempel på hur 

samma sak uttrycks 

i engelska och i nå-

got annat språk.   

 

Eleven kan använda 

några 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser dra slutsat-

ser om engelska 

språkets regelbun-

denheter. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

samma sak uttrycks 

i engelska och i nå-

got annat språk. 

 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser självstän-

digt dra slutsatser 

om engelska språ-

kets regelbunden-

heter samt tillämpa 

dem.  

 

Eleven kan jämföra 

hur samma sak ut-

trycks i engelska 
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begrepp som 

stöd för sitt lä-

rande. 

språkvetenskapliga 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

Eleven kan använda 

språkvetenskapliga 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

och i något annat 

språk.  

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända språkveten-

skapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande. 

Färdigheter för språkstudier 

M4  

uppmuntra eleven 

att ställa upp mål, 

att utnyttja 

mångsidiga sätt för 

att lära sig engelska 

och att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och i 

samarbete med 

andra samt att 

handleda eleven att 

delta på ett upp-

byggande sätt i 

kommunikation 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 

reflektera över 

sin lärprocess 

självständigt 

och i samar-

bete med 

andra.  

 

Eleven lär sig 

att använda 

olika sätt för 

att lära sig 

språk och att 

hitta de mest 

effektiva för 

hens eget 

Förmåga att 

ställa upp 

mål, reflek-

tera över sitt 

lärande och 

samarbeta 

med andra 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i eng-

elska.  

 

Eleven kan under 

handledning reflek-

tera över sina studie-

sätt och sitt lärande.  

 

 

Eleven kan ställa 

upp några mål för 

sina studier i eng-

elska.   

 

Eleven kan i någon 

mån reflektera över 

sina studiesätt och 

sitt lärande.  

 

Eleven kan använda 

några sätt för att 

lära sig språk. 

 

Eleven kan beskriva 

några sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i engelska. 

 

Eleven kan reflek-

tera över sina studi-

esätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan använda 

olika sätt för att 

lära sig språk.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i olika kom-

munikationssituat-

ioner.  

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i engelska.  

  

Eleven kan 

mångsidigt reflek-

tera över sina studi-

esätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan använda 

mångsidiga sätt för 

att lära sig eng-

elska.  

 

Eleven kan redo-

göra för och reflek-

tera över olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i många slags 
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lärande. Eleven 

lär sig olika sätt 

att delta upp-

byggande i 

kommunikat-

ion. 

kommunikationssi-

tuationer  

 

M5  

stödja elevens egen 

aktivitet och för-

måga att kreativt 

tillämpa sina språk-

kunskaper samt ut-

veckla sina färdig-

heter för kontinu-

erligt språklärande   

I2 Eleven lär sig 

att tillämpa 

sina språkkun-

skaper samt ut-

veckla sina fär-

digheter  

självständigt 

även efter av-

slutad skol-

gång. Eleven lär 

sig att utnyttja 

de språkliga in-

tryck som hen 

får i den omgi-

vande världen.  

Eleven utveck-

lar tilltro till sig 

själv som språ-

kinlärare. 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna 

för kontinu-

erligt språk-

lärande 

Eleven kan nämna 

några situationer där 

kunskaper i engelska 

kan användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

kunskaperna i eng-

elska kan användas 

och hur färdighet-

erna i språk kan 

breddas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål  

kunskaperna i eng-

elska kan användas 

och hur hen kan ut-

veckla sina färdig-

heter i språk efter 

avslutad skolgång. 

Eleven kan reflek-

tera över hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i eng-

elska efter avslutad 

skolgång.  

 

Eleven visar initiativ 

och målmedveten-

het i språkstudi-

erna. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A1.3. 

 

Kunskapsnivå A2.2. 

 

Kunskapsnivå B1.1 

 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 
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M6  

uppmuntra eleven 

att delta i olika 

kommunikationssi-

tuationer som är 

lämpliga med hän-

syn till elevens ål-

der och livserfaren-

het och som även 

kan behandla åsik-

ter  

 

I3 Eleven lär sig 

att aktivt delta i 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner 

Kommuni-

kationsför-

måga i olika 

situationer 

Eleven reder sig i 

många rutinmässiga 

kommunikations-situ-

ationer men tar 

ibland stöd av sin 

samtalspartner. 

Eleven reder sig re-

lativt bra i olika var-

dagliga kommuni-

kationssituationer 

och kan i allt högre 

grad ta initiativ i en 

kommunikations-si-

tuation 

Eleven kan relativt 

obehindrat kom-

municera, delta i 

diskussioner och 

uttrycka sina åsik-

ter i vardagliga 

kommunikations-si-

tuationer. 

Eleven kan kommu-

nicera, delta i dis-

kussioner och ut-

trycka sina åsikter 

också i vissa mer 

krävande situat-

ioner som till exem-

pel då man diskute-

rar en aktuell hän-

delse. 

M7  

stödja eleven att ta 

initiativ i kommuni-

kations-situationer, 

i användandet av 

kompensations-

strategier och i be-

tydelse-förhand-

lingar 

I3 Eleven lär sig 

att ta initiativ i 

kommunikat-

ions-situat-

ioner.  Eleven 

lär sig att an-

vända kommu-

nikations-stra-

tegier.  

Användning 

av kommuni-

kationsstra-

tegier 

Eleven deltar i kom-

munikation men be-

höver fortfarande 

ofta hjälpmedel.  

 

Eleven kan reagera 

med korta verbala ut-

tryck, små gester (till 

exempel genom att 

nicka), ljud eller lik-

nande minimal re-

spons.  

 

Eleven måste ofta be 

samtalspartnern att 

förtydliga eller upp-

repa. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation genom 

att vid behov an-

vända standardut-

tryck för att be om 

precisering av nyck-

elord.  

 

Eleven måste då 

och då be samtals-

partnern upprepa 

eller förtydliga. 

 

Eleven använder till 

exempel ett närlig-

gande eller allmän-

nare begrepp när 

Eleven kan i någon 

mån ta initiativ i 

olika skeden av en 

kommunikations-si-

tuation och kan för-

säkra sig om att 

samtalspartnern 

har förstått bud-

skapet.  

 

Eleven kan om-

skriva eller byta ut 

obekanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap.  

 

Eleven kan ta ini-

tiativ i en kommu-

nikations-situation 

där ett bekant 

ämne behandlas 

och kan försäkra sig 

om att samtalspart-

nern har förstått 

budskapet, rätta till 

missförstånd.  

 

Eleven kan om-

skriva eller byta ut 

obekanta ord eller 

omformulera sitt 

budskap.  
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hen inte vet det ex-

akta begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

Eleven kan disku-

tera betydelsen av 

obekanta uttryck. 

Eleven kan disku-

tera betydelsen av 

obekanta uttryck 

och också av rela-

tivt komplicerade 

uttryck.  

M8  

hjälpa eleven att 

känna igen kultu-

rella drag i kommu-

nikationen och 

stödja elevernas 

förmåga att delta 

på ett uppbyg-

gande sätt i kultu-

rell växelverkan  

I3 Eleven lär sig 

att känna igen 

kulturella drag i 

kommunikat-

ion. Eleven lär 

sig att använda 

språket i kultu-

rell växelver-

kan. 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan använda 

vanliga uttryck som 

kännetecknar artigt 

språkbruk i många ru-

tinmässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan använda 

språket på ett en-

kelt sätt för cen-

trala ändamålen, 

till exempel för att 

utbyta information 

eller uttrycka sin 

åsikt eller stånd-

punkt på ett lämp-

ligt sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga ut-

tryck och grundläg-

gande kommuni-

kations-rutiner. 

Eleven visar att hen 

behärskar de viktig-

aste artighetskuty-

merna.  

 

Eleven kan i sin 

kommunikation ta 

hänsyn till några 

viktiga kulturellt 

betingade aspekter. 

Eleven visar att hen 

behärskar de viktig-

aste artighetskuty-

merna och kan 

fästa vikt vid språ-

kets formalitet.   

 

Eleven kan i sin 

kommunikation ta 

hänsyn till de viktig-

aste kulturellt be-

tingade aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

  

Kunskapsnivå A1.3. 

 

Kunskapsnivå A2.2. 

 

Kunskapsnivå B1.1 

 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 

M9  

erbjuda eleven 

möjlighet att lyssna 

till och läsa många 

olika för hen själv 

I3 Eleven lär sig 

att tolka munt-

liga och skrift-

liga texter.  

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och lång-

samt tal som 

Eleven kan i mycket 

stora drag följa 

med ett tydligt an-

förande, känner 

ofta igen ämnet i 

Eleven förstår det 

väsentliga och vissa 

detaljer i tydligt och 

relativt långsamt 

allmänspråkligt tal 

Eleven förstår det 

väsentliga och 

många detaljer i lite 

mer krävande all-

mänspråkligt och 
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betydelsefulla all-

männa och lättfatt-

liga texter samt att 

tolka texterna med 

hjälp av olika stra-

tegier 

Eleven lär sig 

strategier för 

att förstå tex-

ter. 

innehåller enkla, be-

kanta ord och uttryck. 

  

Eleven kan plocka ut 

enkel information en-

ligt behov ur en kort 

text.  

en pågående dis-

kussion och förstår 

det väsentliga i en 

allmänspråklig text 

eller långsamt tal 

som innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan härleda 

betydelsen av obe-

kanta ord utgående 

från kontexten. 

eller i lättfattlig 

skriven text.  

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på ge-

mensam erfarenhet 

eller allmän kun-

skap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbere-

delse det centrala 

innehållet, nyck-

elord och viktiga 

detaljer. 

relativt långsamt tal 

eller i lättfattlig 

skriven text.  

 

Eleven förstår tal 

eller skriven text 

som bygger på ge-

mensam erfarenhet 

eller allmän kun-

skap. 

 

Eleven urskiljer 

även utan förbere-

delse det centrala 

innehållet, nyck-

elord 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 skrift-

liga texter med all-

männa eller för hen 

betydelsefulla te-

man och att samti-

digt hjälpa eleven 

att fästa vikt vid ett 

I3 Eleven lär sig 

att uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda det 

engelska språ-

kets centrala 

ordförråd och 

strukturer. Ele-

ven lär sig att 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven behärskar en 

begränsad mängd 

korta, inövade ut-

tryck, det mest cen-

trala ordförrådet och 

grundläggande sats-

strukturer.  

 

Eleven kan med hjälp 

av ett begränsat ut-

trycksförråd berätta 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för sin ålder ty-

piska) saker som 

anknyter till varda-

gen med hjälp av 

vanliga ord, några 

idiomatiska uttryck 

samt grundläg-

gande och ibland 

Eleven kan redo-

göra för det väsent-

liga och även för 

vissa detaljer angå-

ende vardagliga 

ämnen, verkliga el-

ler fiktiva, som in-

tresserar hen.  

 

Eleven använder sig 

av ett relativt 

Eleven kan redo-

göra för det väsent-

liga och många de-

taljer angående 

olika vardagliga äm-

nen, verkliga eller 

fiktiva, som intres-

serar hen.   

 

Eleven använder sig 

av ett relativt 
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gott uttal och ett 

mångsidigt bruk av 

strukturer  

uttala begrip-

ligt. 

om vardagliga och för 

hen viktiga saker samt 

skriva enkla med-

delanden. 

 

Eleven uttalar inö-

vade uttryck begrip-

ligt. 

också lite svårare 

strukturer. 

 

Eleven kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsregler 

också i andra än in-

övade uttryck.  

omfattande ordför-

råd och olika struk-

turer samt en del 

allmänna fraser och 

idiom. 

 

Eleven kan tillämpa 

flera grundläg-

gande uttalsregler 

också på andra än 

inövade uttryck. 

omfattande ordför-

råd och olika struk-

turer samt all-

männa fraser och 

idiom. 

 

Eleven kan tillämpa 

flera grundläg-

gande uttalsregler 

också på andra än 

inövade uttryck.  

 

 

3.2 Annat främmande språk A-lärokurs  

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i annat främmande språk 

 

Mål för undervis-

ningen  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål 

för be-

döm-

ningen  

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8  

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

utveckla elevens 

förmåga att reflek-

tera över företeel-

ser och värderingar 

som anknyter till 

I1 Eleven lär känna 

värderingar som 

anknyter till mål-

språkets ställ-

ning och varian-

ter. Eleven lär 

Förståelse 

för frågor 

som gäller 

målsprå-

kets ställ-

ning och 

Eleven kan berätta 

var målspråket talas 

och känner till att 

det talas på olika 

sätt.  

 

Eleven kan berätta 

var målspråket ta-

las och känner till 

att det talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan berätta 

om målspråkets 

ställning i världen.   

 

Eleven kan jämföra 

ländernas kulturer 

Eleven kan reflektera 

över företeelser som 

anknyter till målsprå-

kets ställning i värl-

den.  
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målspråkets ställ-

ning samt ge ele-

ven beredskap att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella mil-

jöer 

sig om ländernas 

kulturer och livs-

former inom 

språkområdet. 

Eleven lär sig att 

utveckla sin för-

måga att agera i 

mångkulturella 

miljöer. 

varianter 

och för-

måga att 

agera i 

mångkul-

turella mil-

jöer 

Eleven kan nämna 

några länders kul-

turer och livsformer 

inom språkområdet. 

Eleven kan beskriva 

ländernas kulturer 

och livsområden i 

språkområdet. 

 

Eleven kan nämna 

kulturella drag som 

anknyter till kom-

munikation.  

 

och livsformer i 

språkområdet.  

 

Eleven kan beskriva 

kulturella drag i 

kommunikationen. 

Eleven kan jämföra 

och reflektera över 

ländernas kulturer 

och livsformer inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan beskriva 

och reflektera över 

kulturella drag i kom-

munikationen. 

M2  

uppmuntra eleven 

att på målspråket 

hitta intressanta in-

nehåll och sam-

manhang som vid-

gar elevens världs-

bild 

I1 Eleven lär sig att 

på målspråket 

hitta innehåll 

och samman-

hang som vidgar 

elevens världs-

bild. Eleven lär 

sig olika sätt att 

på målspråket 

agera i en språk-

ligt och kulturellt 

mångskiftande 

värld. 

Förmåga 

att med 

hjälp av 

målsprå-

ket ut-

veckla sina 

världs-

medbor-

gerliga fär-

digheter 

Eleven kan ge exem-

pel på några innehåll 

och sammanhang 

där målspråket kan 

användas. 

Eleven kan beskriva 

målspråkliga inne-

håll och samman-

hang, som främjar 

hens lärande.  

 

Eleven kan nämna 

några sätt att agera 

på målspråket i en 

språkligt och kultu-

rellt mångskiftande 

värld. 

Eleven kan beskriva 

hur hen kan agera i 

målspråkliga sam-

manhang. 

   

Eleven kan utnyttja 

innehåll på mål-

språket för att 

främja det egna lä-

randet.  

 

Eleven kan berätta 

om olika sätt att 

agera på målsprå-

ket i en språkligt 

och kulturellt 

mångskiftande 

värld. 

Eleven kan reflektera 

över hur hen kan 

agera i målspråkliga 

sammanhang och 

kan utnyttja innehåll 

på målspråket för att 

främja det egna lä-

randet. 

 

Eleven kan reflektera 

över olika sätt att an-

vända målspråket i 

en språkligt och kul-

turellt mångskif-

tande värld. 

M3  I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

Språklig 

förmåga 

Eleven lägger under 

handledning märke 

Eleven lägger 

märke till 

Eleven kan utgå-

ende från sina 

Eleven kan utgående 

från sina iakttagelser 
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handleda eleven 

att lägga märke till 

regelbundenheter i 

målspråket och sätt 

att i olika språk ut-

trycka samma sa-

ker samt att an-

vända sig av språk-

vetenskapliga be-

grepp som stöd för 

sitt lärande 

regelbunden-

heter i målsprå-

ket och göra 

jämförelser mel-

lan målspråket 

och andra språk.  

Eleven lär sig att 

använda språk-

vetenskapliga 

begrepp i mål-

språket som 

stöd för sitt lä-

rande. 

till några regelbun-

denheter i målsprå-

ket. 

 

Eleven lägger under 

handledning märke 

till likheter mellan 

målspråket och 

andra språk. 

regelbundenheter i 

målspråket.  

 

Eleven kan ge 

några exempel på 

hur samma sak ut-

trycks i målspråket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan an-

vända några språk-

vetenskapliga be-

grepp som stöd för 

sitt lärande. 

iakttagelser dra 

slutsatser om mål-

språkets regelbun-

denheter. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

samma sak uttrycks 

i målspråket och i 

något annat språk.  

 

Eleven kan an-

vända språkveten-

skapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande. 

självständigt dra slut-

satser om målsprå-

kets regelbunden-

heter och tillämpa 

dem.  

 

Eleven kan jämföra 

hur samma sak ut-

trycks i målspråket 

och i något annat 

språk.  

 

Eleven kan 

mångsidigt använda 

språkvetenskapliga 

begrepp som stöd 

för sitt lärande. 

Färdigheter för språkstudier 

M4  

uppmuntra eleven 

att ställa upp mål, 

att utnyttja 

mångsidiga sätt för 

att lära sig målsprå-

ket och att reflek-

tera över sitt lä-

rande självständigt 

och i samarbete 

med andra samt att 

handleda eleven 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål 

för sina språk-

studier och lär 

sig att reflektera 

över sitt lärande 

självständigt och 

i samarbete med 

andra. Eleven lär 

sig att använda 

olika sätt för att 

Förmåga 

att ställa 

upp mål, 

reflektera 

över sitt 

lärande 

och samar-

beta med 

andra 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i mål-

språket.  

 

Eleven kan under 

handledning reflek-

tera över sina studie-

sätt och sitt lärande.  

 

Eleven kan ställa 

upp några mål för 

sina studier i mål-

språket och i någon 

mån reflektera 

över sina studiesätt 

och sitt lärande.  

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i målsprå-

ket.  

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan ställa upp 

mål för sina studier i 

målspråket.  

  

Eleven kan 

mångsidigt reflektera 

över sina studiesätt 

och sitt lärande.  

 

Eleven kan använda 

mångsidiga sätt för 
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att delta på ett 

uppbyggande sätt i 

kommunikation där 

det viktigaste är att 

man når fram med 

sitt budskap 

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. 

 

Eleven kan beskriva 

några sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i olika kom-

munikationssituat-

ioner. 

att lära sig målsprå-

ket.  

 

Eleven kan redogöra 

för och reflektera 

över olika sätt att 

delta uppbyggande i 

många slags kommu-

nikationssituationer.  

 

M5  

stödja elevens 

egen aktivitet och 

förmåga att krea-

tivt tillämpa sina 

språkkunskaper 

samt utveckla sina 

färdigheter för kon-

tinuerligt språklä-

rande   

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 

världen. Eleven 

utvecklar tilltro 

till sig själv som 

språkinlärare. 

Förmåga 

att ut-

veckla fär-

digheterna 

för konti-

nuerligt 

språklä-

rande 

Eleven kan nämna 

några situationer där 

kunskaper i målsprå-

ket kan användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

kunskaperna i mål-

språket kan använ-

das och hur färdig-

heterna i språk kan 

breddas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål  

kunskaperna i mål-

språket kan använ-

das och hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i språk 

efter avslutad skol-

gång. 

Eleven kan reflektera 

över hur hen kan ut-

veckla sina färdig-

heter i målspråket 

efter avslutad skol-

gång.  

 

Eleven visar initiativ 

och målmedvetenhet 

i språkstudierna. 

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

A2.2/B1.1 
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M6  

uppmuntra eleven 

att öva sig i att 

delta i många olika 

slag av vardagliga 

kommunikationssi-

tuationer samt ta 

initiativ i dem 

I3 Eleven lär sig  

att ta initiativ i 

vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer 

Kommuni-

kations-

förmåga i 

olika situ-

ationer 

Eleven klarar spora-

diskt av ofta åter-

kommande rutin-

mässiga kommuni-

kationssituationer, 

men tar för det 

mesta ännu stöd av 

sin samtalspartner. 

Eleven kan utbyta 

tankar eller inform-

ation i bekanta och 

vardagliga situat-

ioner och stundtals 

hålla igång en kon-

versation. 

Eleven reder sig re-

lativt bra i olika 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kommu-

nikationssituation. 

Eleven reder sig rela-

tivt obehindrat i 

många vardagliga 

kommunikationssitu-

ationer.  

 

Eleven kan ta initiativ 

i många olika kom-

munikationssituat-

ioner. 

M7  

handleda eleven 

att vara aktiv i 

kommunikationssi-

tuationer och att 

fördjupa sin för-

måga att på mål-

språket använda 

olika kommunikat-

ionsformer, stå-

ende uttryck, om-

skrivningar, utfyll-

nader och andra 

kompensations-

strategi-er 

I3 Eleven lär sig att 

vara aktiv i kom-

munikations-si-

tuationer. Ele-

ven lär sig att ut-

nyttja kommuni-

kationsstrategier 

Använd-

ning av  

kommuni-

kations- 

strategier 

Eleven använder sig 

av det mest centrala 

ord- och uttrycksför-

rådet i sin kommuni-

kation.  

 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel. 

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att upp-

repa eller tala lång-

sammare. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation och an-

vänder mer sällan 

nonverbala uttryck.  

 

Eleven måste rela-

tivt ofta be sam-

talspartnern upp-

repa eller förtydliga 

och kan i någon 

mån utnyttja sam-

talspartnerns ut-

tryck i sin egen 

kommunikation. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation och an-

vänder vid behov 

standarduttryck för 

att be om precise-

ring av nyckelord. 

 

Eleven måste då 

och då be samtals-

partnern upprepa 

eller förtydliga och 

använder till exem-

pel ett närliggande 

eller allmännare 

begrepp när hen 

inte vet det exakta 

begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kommu-

nikation, kan be om 

precisering av nyck-

elord och försäkra 

sig om att samtals-

partnern har förstått 

budskapet. 

 

Eleven kan spora-

diskt omskriva eller 

byta ut obekanta ord 

eller omformulera 

sitt budskap. 
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M8  

handleda eleven 

att i kommunikat-

ion som berör åsik-

ter och ställnings-

taganden fästa 

uppmärksamhet 

vid kulturellt lämp-

ligt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda mål-

språket på ett 

kulturellt lämp-

ligt sätt i kom-

munikation 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan använda 

några av de allra 

vanligaste artighets-

fraserna typiska för 

språket i rutinmäss-

iga sociala samman-

hang. 

Eleven klarar av 

korta sociala situat-

ioner och kan an-

vända de vanligaste 

artiga hälsnings- 

och tilltalsfraserna 

samt artigt fram-

föra till exempel 

önskemål, invitat-

ioner, förslag och 

ursäkter och be-

svara sådana. 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala ändamål, 

till exempel för att 

utbyta information 

eller uttrycka sin 

åsikt eller stånd-

punkt på ett sakligt 

sätt.   

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga ut-

tryck och grundläg-

gande kommuni-

kationsrutiner. 

Eleven kan använda 

språket för olika än-

damål.   

 

Eleven kan diskutera 

artigt med hjälp av 

vanliga uttryck och 

grundläggande kom-

munikations-rutiner. 

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

 

Kunskapsnivå 

A2.2/B1.1 

M9  

erbjuda eleven 

möjligheter att 

tolka olika slags 

texter för informat-

ionssökning, även 

tydliga faktatexter 

och att uppmuntra 

hen att i tolkandet 

använda sig av slut-

ledningsförmåga 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga 

och skriftliga 

texter. Eleven lär 

sig strategier för 

att förstå texter. 

Förmåga 

att tolka 

texter 

Eleven förstår skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som in-

nehåller inövade, be-

kanta ord och ut-

tryck. 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

Eleven förstår tex-

ter som innehåller 

enkla, bekanta ord 

och uttryck samt 

tydligt tal. 

 

Eleven förstår det 

centrala innehållet 

i korta, enkla bud-

skap som intresse-

rar hen och 

Eleven kan i mycket 

stora drag följa 

med ett tydligt an-

förande, känner 

ofta igen ämnet i 

en pågående dis-

kussion och förstår 

det väsentliga i en 

allmänspråklig text 

eller långsamt tal 

Eleven kan följa med 

huvudtanken i ett 

tydligt anförande, 

känner ofta igen äm-

net i en pågående 

diskussion och för-

står det väsentliga i 

en allmänspråklig 

text eller långsamt 

tal som innehåller 

bekanta ord. 
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och förståelse av 

texternas centrala 

innehåll 

grundtankarna i en 

förutsägbar text 

som innehåller ett 

bekant ordförråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel slut-

ledning med hjälp 

av kontexten. 

som innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan härleda 

obekanta ords be-

tydelse utgående 

från kontexten. 

  

Eleven kan härleda 

betydelsen av obe-

kanta ord utgående 

från kontexten. 

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

 

Kunskapsnivå A2.2 

M10  

erbjuda eleven 

möjligheter att pro-

ducera tal och 

skrift som berör en 

tilltagande mängd 

temaområden och 

med beaktande av 

centrala strukturer 

och grundregler för 

uttal 

I3 Eleven lär sig ut-

trycka 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 be-

gripligt. 

Förmåga 

att produ-

cera texter 

Eleven kan uttrycka 

sig mycket begränsat 

i tal med hjälp av in-

övade ord och in-

lärda standardut-

tryck.  

 

Eleven uttalar några 

inövade uttryck be-

gripligt och kan 

skriva några enskilda 

ord och uttryck. 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala ord-

förrådet och grund-

läggande satsstruk-

turer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett begrän-

sat uttrycksförråd 

berätta om vardag-

liga och för hen vik-

tiga saker samt 

skriva enkla med-

delanden och utta-

lar inövade uttryck 

begripligt. 

Eleven kan med 

enkla meningar och 

ett konkret ordför-

råd berätta om var-

dagliga och kon-

kreta saker som är 

viktiga för hen.  

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd och 

många centrala 

strukturer. 

 

Eleven kan tillämpa 

några grundläg-

gande uttalsregler 

också i andra än in-

övade uttryck. 

Eleven kan räkna upp 

och beskriva (för sin 

ålder typiska) saker 

som anknyter till var-

dagen med hjälp av 

vanliga ord, några 

idiomatiska uttryck 

samt grundläggande 

och ibland också lite 

svårare strukturer. 

 

Eleven kan tillämpa 

några grundläggande 

uttalsregler också i 

andra än inövade ut-

tryck 
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3.3 Främmande språk, B1-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad B1-lärokurs i främmande språk 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för 

bedömningen 

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 mål-

språket och sätt att i 

olika språk uttrycka 

samma saker samt att 

använda sig av språk-

vetenskapliga begrepp 

som stöd för sitt lä-

rande  

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till 

målspråkets regel-

bundenheter och 

att jämföra mål-

språket med 

andra språk. Ele-

ven lär sig att an-

vända språkveten-

skapliga begrepp 

som stöd för sitt 

lärande 

Språklig för-

måga 

Eleven lär sig att 

under handledning 

lägga märke till 

några regelbun-

denheter i mål-

språket.  

 

Eleven lägger un-

der handledning 

märke till likheter 

mellan målspråket 

och andra språk. 

Eleven lägger 

märke till regel-

bundenheter i mål-

språket. 

 

Eleven kan ge 

några exempel på 

hur samma sak ut-

trycks i målspråket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan an-

vända några språk-

vetenskapliga be-

grepp som stöd för 

sitt lärande. 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser dra slut-

satser om målsprå-

kets regelbunden-

heter. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

samma sak ut-

trycks i målspråket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan an-

vända språkveten-

skapliga begrepp 

Eleven kan utgå-

ende från sina 

iakttagelser själv-

ständigt dra slut-

satser om mål-

språkets regel-

bundenheter och 

tillämpa dem. 

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i mål-

språket och i nå-

got annat språk. 

 

Eleven kan 

mångsidigt 
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som stöd för sitt 

lärande. 

använda språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande. 

 

M2  

utveckla elevens för-

måga att reflektera 

över företeelser och 

värderingar som ank-

nyter till målspråkets 

ställning samt ge ele-

ven beredskap att ut-

veckla sin förmåga att 

agera i mångkulturella 

miljöer 

I1 Eleven lär känna 

värderingar som 

anknyter till mål-

språkets ställning 

och varianter. Ele-

ven lär sig om län-

dernas kulturer 

och livsformer 

inom språkområ-

det. Eleven lär sig 

att utveckla sin 

förmåga att agera 

i mångkulturella 

miljöer. 

Förståelse för 

frågor som an-

knyter till mål-

språkets ställ-

ning och vari-

anter och för-

måga att 

agera i mång-

kulturella mil-

jöer 

Eleven kan berätta 

var målspråket ta-

las samt känner till 

att språket talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan nämna 

några länders kul-

turer och livsfor-

mer inom språk-

området. 

Eleven kan berätta 

var målspråket ta-

las och känner till 

att språket talas på 

olika sätt.  

 

Eleven kan besk-

riva ländernas kul-

turer och livsområ-

den inom språk-

området. 

 

Eleven kan nämna 

kulturella drag som 

anknyter till kom-

munikation.  

 

Eleven kan berätta 

om målspråkets 

ställning i världen.   

 

Eleven kan jämföra 

ländernas kulturer 

och livsformer 

inom språkområ-

det.  

 

Eleven kan besk-

riva kulturella drag 

i kommunikations-

situationen. 

Eleven kan reflek-

tera över mål-

språkets ställning 

i världen samt 

därtill hörande 

företeelser.  

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över länder-

nas kulturer och 

livsformer inom 

språkområdet.  

 

Eleven kan besk-

riva och reflek-

tera över kultu-

rella drag i kom-

munikations-situ-

ationen. 

Färdigheter för språkstudier 

M3  

uppmuntra eleven att 

ställa upp mål, att ut-

nyttja mångsidiga sätt 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

reflektera 

över sitt 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

Eleven kan ställa 

upp några mål för 

sina studier i mål-

språket.  

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i målsprå-

ket. 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i målsprå-

ket.  
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för att lära sig målsprå-

ket och att reflektera 

över sitt lärande själv-

ständigt och i samar-

bete med andra samt 

handleda eleven att 

delta på ett uppbyg-

gande sätt i kommuni-

kation där det viktig-

aste är att man når 

fram med sitt budskap 

reflektera över sin 

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 

effektiva för hens 

eget lärande.  Ele-

ven lär sig olika 

sätt att delta upp-

byggande i kom-

munikation. 

lärande och 

samarbeta 

med andra 

sina studier i mål-

språket. 

 

Eleven kan under 

handledning re-

flektera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande.  

 

Eleven kan i någon 

mån reflektera 

över sina studie-

sätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

 

Eleven kan besk-

riva några sätt att 

delta uppbyggande 

i kommunikation. 

 

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika sätt 

att delta uppbyg-

gande i olika kom-

munikations-situ-

ationer.  

  

Eleven kan 

mångsidigt reflek-

tera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande.  

 

Eleven kan an-

vända mångsidiga 

sätt för att lära 

sig målspråket.  

 

Eleven kan redo-

göra för och re-

flektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i många 

olika kommuni-

kationssituat-

ioner. 

 

M4  

uppmuntra och hand-

leda eleven att lägga 

märke till möjlighet-

erna att använda mål-

språket i sitt eget liv 

och att modigt an-

vända språket i olika 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda mål-

språket i sitt eget 

liv. Eleven lär sig 

att använda mål-

språket i olika 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna för 

kontinuerligt 

språklärande. 

Eleven kan nämna 

några situationer 

där målspråket kan 

användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål  

kunskaperna i mål-

språket kan använ-

das. 

 

Eleven använder i 

någon mån 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål  

kunskaperna i mål-

språket kan använ-

das även utanför 

skolan och efter 

avslutad skolgång. 

 

Eleven kan be-

rätta hur kun-

skaperna i mål-

språket kan ut-

nyttjas i det egna 

livet utanför sko-

lan och efter av-

slutad skolgång. 
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situationer i och utan-

för skolan 

situationer i och 

utanför skolan 

målspråket i olika 

situationer. 

Eleven använder 

ofta målspråket i 

olika situationer. 

 

Eleven använder 

relativt naturligt 

målspråket olika 

situationer. 

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

M5-M7 

Kunskapsnivå 

A1.3/A2.1 

M5  

erbjuda eleven till-

fällen att öva muntlig 

och skriftlig kommuni-

kation med hjälp av 

olika kommunikations-

medel 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika kom-

munikationssitu-

ationer 

Kommunikat-

ions-förmåga i 

olika situat-

ioner 

Eleven klarar spo-

radiskt av, med 

stöd av sin sam-

talspartner, några 

ofta återkom-

mande och rutin-

mässiga kommuni-

kationssituationer. 

Eleven klarar spo-

radiskt av ofta 

återkommande ru-

tinmässiga kom-

munikationssituat-

ioner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

men tar ibland 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer.  

 

Eleven kan utbyta 

tankar eller in-

formation i be-

kanta och vardag-

liga situationer. 

M6  

stödja eleven i att an-

vända sig av språkliga 

kommunikations-stra-

tegier 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikations-

strategier 

Användning 

av kommuni-

kations-strate-

gier 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel 

(till exempel ges-

ter, teckningar, 

lexikon, internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller härleda 

enskilda ords bety-

delse utgående 

från kontexten, all-

män kunskap eller 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver fort-

farande ofta hjälp-

medel.  

 

Eleven kan reagera 

med korta verbala 

uttryck, små gester 

(till exempel ge-

nom att nicka), ljud 

eller liknande mini-

mal respons. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

och behöver end-

ast sporadiskt 

hjälpmedel.  

 

Eleven kan rea-

gera med korta 

verbala uttryck.  

 

Eleven måste be 

om förtydligande 

eller upprepning. 
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sina andra språk-

kunskaper.  

 

Eleven kan ut-

trycka om hen har 

förstått. 

upprepa eller tala 

långsammare. 

 

Eleven måste ofta 

be samtalspart-

nern att förtydliga 

eller upprepa 

 

M7  

hjälpa eleven att öka 

sin kännedom om ut-

tryck som kan använ-

das i och som hör till 

artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda olika ar-

tighetsfraser som 

hör till målsprå-

kets kultur.  

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska artig-

hetsfraser (hälsa, 

säga adjö, tacka) i 

några mycket ru-

tinmässiga sociala 

sammanhang. 

Eleven kan an-

vända några av de 

allra vanligaste ar-

tighetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i många 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven 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 intressanta munt-

liga och skriftliga texter 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga och 

skriftliga texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad mängd 

talade och skrivna 

ord och uttryck. 

 

Eleven känner till 

teckensystemet el-

ler ett mycket be-

gränsat antal skriv-

tecken. 

Eleven förstår skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller inövade, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

 

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan plocka 

ut enkel informat-

ion hen behöver ur 

en kort text. 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt lång-

samt tal. 

 

Eleven kan plocka 

ut information 

hen behöver ur 

korta, enkla bud-

skap som intres-

serar hen och 
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grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som innehål-

ler ett bekant 

ordförråd. 

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

A1.3/A2.1 

M9  

erbjuda eleven rikligt 

med möjligheter att 

öva sig i att tala och 

skriva kortfattat om 

olika ämnen och i detta 

sammanhang även 

fästa uppmärksamhet 

vid uttal och vid de 

strukturer som är mest 

relevanta för textens 

innehåll  

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig munt-

ligt och skriftligt 

genom att an-

vända målsprå-

kets centrala ord-

förråd och struk-

turer. Eleven lär 

sig att uttala be-

gripligt 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal med 

hjälp av inövade 

ord och inlärda 

standarduttryck.  

 

Eleven uttalar 

några inövade ut-

tryck begripligt och 

kan skriva några 

enskilda ord och 

uttryck. 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

några bekanta och 

för hen viktiga sa-

ker samt skriva 

några korta me-

ningar om inövade 

ämnen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begripligt 

och behärskar ett 

mycket begränsat 

ordförråd, några si-

tuationsbundna ut-

tryck och en del av 

den elementära 

grammatiken 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala ord-

förrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

vardagliga och för 

hen viktiga saker 

samt skriva enkla 

meddelanden.  

 

Eleven uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala 

ordförrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer 

och kan med 

hjälp av ett rela-

tivt begränsat ut-

trycksförråd be-

rätta om vardag-

liga och för hen 

viktiga saker samt 

skriva relativt 

enkla meddelan-

den.   

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck re-

lativt bra. 
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3.4 Främmande språk, B2-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad B2-lärokurs i främmande språk 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen  

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8  

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

hjälpa eleven att bilda 

sig en uppfattning om 

relationen mellan det 

nya språket och språk 

hen studerat tidigare, 

bekanta sig med områ-

det där målspråket ta-

las och några centrala 

drag i livsformen samt 

stödja utvecklingen av 

elevens språkliga slut-

ledningsförmåga, nyfi-

kenhet och flerspråkig-

het 

I1 Eleven lär känna 

målspråkets 

ställning i relat-

ion till andra 

språk. Eleven lär 

känna målsprå-

kets språkom-

råde samt dess 

kultur och livs-

former. Eleven 

lär sig om mål-

språkets särdrag 

och att använda 

dem som stöd 

för sitt lärande.  

Kännedom om 

språkets ställ-

ning, språk-

specifika sär-

drag och 

språkområde 

 

Eleven kan 

namnge några om-

råden där målsprå-

ket talas. 

Eleven kan berätta 

om målspråkets 

ställning i relation 

till andra språk i 

världen. 

 

Eleven kan nämna 

några av de mest 

centrala särdragen 

i målspråket och 

kan använda dem 

som stöd för sitt 

lärande. 

 

Eleven kan 

namnge några om-

råden där målsprå-

ket talas samt 

Eleven kan jämföra 

målspråkets ställ-

ning i relation till 

andra språk i värl-

den.   

 

Eleven kan besk-

riva målspråkets 

mest centrala sär-

drag och använda 

dem som stöd för 

sitt lärande. 

 

Eleven kan besk-

riva 

några kulturella 

och andra 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över förete-

elser som ankny-

ter till målsprå-

kets ställning i re-

lation till andra 

språk i världen. 

 

Eleven kan ut-

nyttja målsprå-

kets mest cen-

trala särdrag i sitt 

lärande. 

 

Eleven kan be-

rätta om målsprå-

kets 
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livsformer och kul-

turella företeelser 

inom språkområ-

det. 

företeelser inom 

målspråkets språk-

område. 

 

språkområden 

och kulturerna 

inom dessa. 

 

Eleven kan 

nämna typiska 

särdrag för språk-

området. 

Färdigheter för språkstudier 

M2  

uppmuntra eleven att 

se kunskaperna i mål-

språket som en del av 

det kontinuerliga lä-

randet och breddade 

språkresurser, hand-

leda eleven att hitta 

sätt att lära sig språk 

som bäst lämpar sig för 

hen själv och hens ål-

der samt uppmuntra 

hen att använda även 

begränsade språkfär-

digheter utanför lekt-

ionerna  

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda mål-

språket i sitt eget 

liv. Eleven lär sig 

att använda olika 

sätt för att lära 

sig språk och att 

hitta sätt som är 

mest effektiva 

för hen själv.  

Eleven lär sig att 

använda mål-

språket i olika si-

tuationer i och 

utanför skolan. 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna för 

kontinuerligt 

språklärande  

Eleven kan nämna 

några situationer 

där målspråket kan 

användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

målspråket. 

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk.  

 

Eleven använder i 

någon mån mål-

språket i olika situ-

ationer.  

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

målspråket även 

utanför skolan och 

efter avslutad skol-

gång.   

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk. 

 

Eleven använder 

ofta målspråket i 

olika situationer.  

Eleven kan be-

rätta hur hen kan 

använda sina 

kunskaper i mål-

språket i sitt eget 

liv utanför skolan 

och efter avslutad 

skolgång.  

 

Eleven kan an-

vända mångsidiga 

sätt för att lära 

sig målspråket.  

 

Eleven använder 

relativt naturligt 

målspråket i olika 

situationer. 

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

A2.1 
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M3  

erbjuda eleven till-

fällen att öva sig i 

muntlig och skriftlig 

kommunikation med 

hjälp av olika medier 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika 

muntliga och 

skriftliga kom-

munikationssitu-

ationer. 

Kommunikat-

ions-förmåga i 

olika situat-

ioner 

Eleven klarar spo-

radiskt av, med 

stöd av sin sam-

talspartner, några 

ofta återkom-

mande och rutin-

mässiga kommuni-

kationssituationer. 

Eleven klarar spo-

radiskt av ofta 

återkommande ru-

tinmässiga kom-

munikationssituat-

ioner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

men tar ibland 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven kan utbyta 

tankar eller in-

formation i be-

kanta och vardag-

liga situationer 

och stundtals 

hålla igång en 

konversation. 

M4  

stödja eleven i att an-

vända sig av språkliga 

kommunikationsstrate-

gier 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikat-

ionsstrategier i 

kommunikat-

ionssituationer  

Användning 

av kommuni-

kations-strate-

gier 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel 

(till exempelgester, 

teckningar, lexi-

kon, internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller härleda 

enskilda ords bety-

delse utgående 

från kontexten, all-

män kunskap eller 

sina andra språk-

kunskaper. Kan ut-

trycka om hen har 

förstått. 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att 

upprepa eller tala 

långsammare. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver fort-

farande ofta hjälp-

medel.  

 

Eleven kan reagera 

med korta verbala 

uttryck, små gester 

(t.ex. genom att 

nicka), ljud eller lik-

nande minimal re-

spons.  

 

Eleven måste ofta 

be samtalspart-

nern att förtydliga 

eller upprepa. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation. Ele-

ven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller för-

tydliga.  

 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

M5  

hjälpa eleven att öka 

sin kännedom om 

I3 Eleven lär sig att 

använda för mål-

språket och 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller 

Eleven kan an-

vända några av de 

allra vanligaste 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som 

Eleven klarar av 

korta sociala situ-

ationer.  
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uttryck som kan använ-

das i och som hör till 

artigt språkbruk 

språkområdets 

kultur typiska ar-

tighetsfraser 

kulturen typiska 

artighetsfraser 

(hälsa, säga adjö, 

tacka) i några 

mycket rutinmäss-

iga sociala sam-

manhang.  

artighetsfraserna 

typiska för språket 

i rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

kännetecknar ar-

tigt språkbruk i 

många rutinmäss-

iga sociala sam-

manhang. 

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och tilltals-

fraserna samt ar-

tigt framföra till 

exempel önske-

mål, invitationer, 

förslag och ursäk-

ter och besvara 

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 intressanta munt-

liga och skriftliga texter 

I3 Eleven lär sig att 

tolka olika munt-

liga och skriftliga 

texter.  

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad mängd 

talade och skrivna 

ord och uttryck. 

 

Eleven känner till 

teckensystemet el-

ler ett mycket be-

gränsat antal skriv-

tecken. 

Eleven förstår skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller inövade, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan plocka 

ut enkel informat-

ion 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 innehål-

let i korta, enkla 

budskap som in-

tresserar hen och 

grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som 
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innehåller ett be-

kant ordförråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontex-

ten. 

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

A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå A1.2  Kunskapsnivå 

A1.3 

M7  

erbjuda eleven rikligt 

med möjligheter att 

öva sig i att tala och 

skriva kortfattat i för 

åldern lämpliga situat-

ioner och i detta sam-

manhang fästa upp-

märksamhet vid uttal 

och vid strukturer som 

är relevanta för tex-

tens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig 

muntligt och 

skriftligt genom 

att använda 

språkets centrala 

ordförråd och 

strukturer.  Ele-

ven lär sig att ut-

tala begripligt. 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal med 

hjälp av inövade 

ord och inlärda 

standarduttryck. 

 

Eleven uttalar 

några inövade ut-

tryck begripligt och 

kan skriva några 

enskilda ord och 

uttryck. 

Eleven kan under 

handledning be-

rätta om några be-

kanta och för hen 

viktiga saker med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd. 

 

Eleven kan skriva 

några enskilda ord 

och uttryck. 

 

Eleven uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

några bekanta och 

för hen viktiga sa-

ker samt skriva 

några korta me-

ningar om inövade 

ämnen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begripligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

några situations-

bundna uttryck 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala 

ordförrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

vardagliga och för 

hen viktiga saker 

samt skriva enkla 

meddelanden.  

 



89 
 

några situations-

bundna uttryck 

och en del av den 

elementära gram-

matiken. 

och en del av den 

elementära gram-

matiken. 

Eleven uttalar in-

övade uttryck be-

gripligt. 

 

 

3.5 Samiska, A-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i samiska 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 

utveckla elevens för-

måga att reflektera 

över värderingar och 

företeelser som ankny-

ter till det samiska 

språkets ställning som 

urfolksspråk samt 

stärka elevens färdig-

heter och vilja att 

agera i miljöer där man 

talar samiska och av 

I1 Eleven lär känna 

det samiska språ-

kets ställning som 

urfolksspråk samt 

värderingar som 

anknyter till språ-

ket. Eleven lär 

känna de samiska 

kulturerna och de 

livsformer som an-

knyter till dem. 

Eleven lär sig att 

agera i miljöer där 

Förståelse för 

frågor som 

gäller språkets 

ställning och 

varianter samt 

förmåga att 

agera i mång-

kulturella mil-

jöer 

Eleven kan berätta 

var det samiska 

språket talas och 

känner till att språ-

ket talas på olika 

sätt. 

 

Eleven kan berätta 

något om de sa-

miska kulturerna 

och de livsformer 

som anknyter till 

dem samt om det 

Eleven kan berätta 

var det samiska 

språket talas och 

känner till att språ-

ket talas på olika 

sätt. 

 

Eleven kan besk-

riva de samiska 

kulturerna och de 

livsformer som an-

knyter till dem 

samt det samiska 

Eleven kan jämföra 

de samiska språ-

kens ställning som 

urfolksspråk. 

 

Eleven kan jämföra 

de samiska kul-

turerna och de livs-

former som ankny-

ter till dem. 

 

Eleven kan stund-

tals agera i miljöer 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över de sa-

miska språkens 

ställning som ur-

folksspråk 

 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över de sa-

miska kulturerna 

och de livsformer 
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miljöer som värnar om 

den samiska kulturen 

man talar samiska 

och där man vär-

nar om den sa-

miska kulturen. 

samiska språkets 

ställning som ur-

folksspråk. 

språkets ställning 

som urfolksspråk. 

 

Eleven kan stund-

tals agera i miljöer 

där man talar sa-

miska. 

där man talar sa-

miska och i några 

miljöer som värnar 

om den samiska 

kulturen. 

som anknyter till 

dem. 

 

Eleven kan oftast 

agera i miljöer 

där man talar sa-

miska och i mil-

jöer som värnar 

om den samiska 

kulturen. 

M2  

uppmuntra eleven att 

hitta möjligheter att 

använda samiska i olika 

sammanhang och mil-

jöer samt att hitta såd-

ana innehåll och före-

teelser i den samiska 

kulturen och den sa-

miska livsformen som 

intresserar hen själv               

I1 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sa-

miska i olika sam-

manhang och mil-

jöer. Eleven lär sig 

att hitta innehåll 

och företeelser i 

den samiska kul-

turen och livsfor-

men. 

Förmåga att 

utnyttja kun-

skaperna i sa-

miska 

Eleven kan ge ex-

empel på några 

sammanhang och 

miljöer där sa-

miska kan använda 

Eleven kan nämna 

samiska samman-

hang och miljöer 

där samiska kan 

användas. 

 

Eleven kan nämna 

några innehåll och 

företeelser i den 

samiska kulturen 

och livsformen. 

Eleven kan besk-

riva samiska sam-

manhang och mil-

jöer där samiska 

kan användas. 

 

Eleven kan besk-

riva innehåll och 

företeelser i den 

samiska kulturen 

och livsformen. 

Eleven kan besk-

riva hur kunskap-

erna i samiska 

kan utnyttjas i sa-

miska samman-

hang och miljöer 

där samiska talas. 

 

Eleven kan reflek-

tera över innehåll 

och företeelser i 

den samiska kul-

turen och livsfor-

men. 

 

M3  

handleda eleven att 

lägga märke till regel-

bundenheter i det sa-

miska språket och sätt 

I1 Eleven lär sig att 

lägga märke till re-

gelbundenheter i 

det samiska språ-

ket och att göra 

Språklig för-

måga 

Eleven lägger un-

der handledning 

märke till likheter 

mellan samiska 

och andra språk. 

Eleven lägger 

märke till regel-

bundenheter i det 

samiska språket. 

 

Eleven kan utgå-

ende från sina iakt-

tagelser dra slut-

satser om 

Eleven kan utgå-

ende från sina 

iakttagelser själv-

ständigt dra slut-

satser om 
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att i olika språk ut-

trycka samma saker 

samt att använda sig 

av språkvetenskapliga 

begrepp som stöd för 

sitt lärande 

jämförelser mel-

lan samiska och 

andra språk.  

Eleven lär sig att 

använda språkve-

tenskapliga be-

grepp som stöd 

för sitt lärande. 

Eleven kan ge 

några exempel på 

hur samma sak ut-

trycks i samiska 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan an-

vända några språk-

vetenskapliga be-

grepp i samiska 

som stöd för sitt 

lärande. 

regelbundenheter i 

samiska. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

samma sak ut-

trycks i samiska 

språket och i något 

annat språk.   

 

Eleven kan an-

vända några språk-

vetenskapliga be-

grepp i samiska 

som stöd för sitt 

lärande. 

regelbunden-

heter i samiska 

och tillämpa dem. 

 

Eleven kan jäm-

föra hur samma 

sak uttrycks i det 

samiska språket 

och i något annat 

språk.   

 

Eleven kan 

mångsidigt an-

vända språkve-

tenskapliga be-

grepp i samiska 

som stöd för sitt 

lärande. 

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 självstän-

digt och i samarbete 

med andra samt hand-

leda eleven att delta 

på ett uppbyggande 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att re-

flektera över sitt 

lärande självstän-

digt och i samar-

bete med andra.  

Eleven lär sig att 

använda olika sätt 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

reflektera 

över sitt lä-

rande och 

samarbeta 

med andra 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i sa-

miska. 

 

Eleven kan under 

handledning re-

flektera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande. 

Eleven kan ställa 

upp några mål för 

sina studier i sa-

miska och i någon 

mån reflektera 

över sina studie-

sätt och sitt lä-

rande.  

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

Eleven kan ställa 

mål för sina studier 

i samiska. 

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande. 

 

Eleven kan ställa 

mål för sina stu-

dier i samiska. 

 

Eleven kan 

mångsidigt reflek-

tera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande. 
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sätt i kommunikation 

där det viktigaste är att 

man når fram med sitt 

budskap 

för att lära sig 

språk och 

hittar de mest ef-

fektiva för hens 

eget lärande. Ele-

ven lär sig olika 

sätt att delta upp-

byggande i kom-

munikation. 

för att lära sig 

språk. 

 

Eleven känner igen 

några olika sätt att 

delta uppbyggande 

i kommunikation. 

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk. 

 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyggande 

i kommunikations-

situationer. 

Eleven kan an-

vända mångsidiga 

sätt för att lära 

sig samiska. 

 

Eleven kan redo-

göra för och re-

flektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i många 

slags kommuni-

kations-situat-

ioner.  

M5  

utveckla elevens för-

måga att på egen hand 

och kreativt tillämpa 

sina språkkunskaper 

samt utveckla sina fär-

digheter för kontinuer-

ligt språklärande   

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

samt utveckla sina 

färdigheter  

självständigt även 

efter avslutad 

skolgång. Eleven 

lär sig att utnyttja 

de språkliga in-

tryck som finns i 

hens omgivning. 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlärare. 

 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna för 

kontinuerligt 

språklärande 

Eleven kan nämna 

några situationer 

där hen kan an-

vända sina kun-

skaper i samiska. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

samiska i det egna 

livet och hur fär-

digheterna i språk 

kan breddas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

samiska och hur 

hen kan utveckla 

sina färdigheter i 

språk efter avslu-

tad skolgång. 

Eleven kan reflek-

tera över hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i sa-

miska efter avslu-

tad skolgång.  

 

Eleven visar ini-

tiativ och mål-

medvetenhet i 

språkstudierna. 
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Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A1.2 

M6-8 

Kunskapsnivå A2.1 

M6-8 

Kunskapsnivå A2.2 

M6-8 

Kunskapsnivå 

B1.1 

M6  

uppmuntra eleven att 

öva sig i att delta i 

många olika slag av 

vardagliga kommuni-

kationssituationer 

samt ta initiativ i dem 

I3 Eleven lär sig att 

ta initiativ i var-

dagliga kommuni-

kationssituat-

ioner. 

Kommunikat-

ions-förmåga i 

olika situat-

ioner 

Eleven klarar spo-

radiskt av ofta 

återkommande ru-

tinmässiga kom-

munikationssituat-

ioner, men tar för 

det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven kan utbyta 

tankar eller in-

formation i be-

kanta och vardag-

liga situationer och 

stundtals hålla 

igång en konver-

sation. 

Eleven reder sig re-

lativt bra i olika 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

 

Eleven kan i allt 

högre grad ta ini-

tiativ i en kommu-

nikationssituation. 

Eleven kan rela-

tivt obehindrat 

kommunicera, 

delta i diskuss-

ioner och ut-

trycka sina åsikter 

i vardagliga kom-

munikationssitu-

ationer. 

M7  

handleda eleven att 

vara aktiv i kommuni-

kations-situationer och 

att fördjupa sin för-

måga använda olika 

kommunikationsfor-

mer, stående uttryck, 

omskrivningar, utfyll-

nader och andra kom-

pensationsstrategier i 

samiska 

I3 Eleven lär sig att 

aktivt delta i kom-

munikationssitu-

ationer. Eleven lär 

sig att använda 

olika språkliga 

kommunikations-

strategier. 

Användning 

av kommuni-

kationsstrate-

gier 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion. 

 

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del. 

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att 

upprepa eller tala 

långsammare. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation och an-

vänder mer sällan 

non-verbala ut-

tryck. 

 

Eleven måste rela-

tivt ofta be sam-

talspartnern upp-

repa eller förtyd-

liga och kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation och an-

vänder vid behov 

standarduttryck 

för att be om pre-

cisering av nyck-

elord. 

 

Eleven måste då 

och då be samtals-

partnern upprepa 

eller förtydliga och 

använder t.ex. ett 

närliggande eller 

allmännare be-

grepp när hen inte 

vet det exakta 

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. 
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begreppet 

(hund/djur eller 

hus/stuga). 

Eleven kan disku-

tera betydelsen 

av obekanta ut-

tryck. 

M8  

handleda eleven att i 

kommunikations-situ-

ationer gällande åsik-

ter och ställningstagan-

den fästa uppmärk-

samhet vid kulturellt 

lämpligt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda målsprå-

ket på ett kultu-

rellt lämpligt sätt i 

kommunikation 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända några av de 

allra vanligaste ar-

tighetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven klarar av 

korta sociala situ-

ationer.  

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och tilltals-

fraserna samt ar-

tigt framföra till 

exempel önskemål, 

invitationer, för-

slag och ursäkter 

och besvara såd-

ana. 

Eleven kan an-

vända språket på 

ett enkelt sätt för 

centrala ändamål, 

till exempel för att 

utbyta information 

eller uttrycka sin 

åsikt eller stånd-

punkt på ett lämp-

ligt sätt.  

 

Eleven kan disku-

tera artigt med 

hjälp av vanliga ut-

tryck och grundläg-

gande kommuni-

kationsrutiner. 

Eleven visar att 

hen behärskar de 

viktigaste artig-

hetskutymerna. 

 

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 eleven möjlig-

heter att tolka olika 

slags texter för inform-

ationssökning, även 

tydliga faktatexter och 

att uppmuntra hen att 

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 skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller inövade, 

bekanta ord och 

uttryck. 

Eleven förstår tex-

ter som innehåller 

enkla, bekanta ord 

och uttryck samt 

tydligt tal. 

 

Eleven kan i 

mycket stora drag 

följa med ett tyd-

ligt anförande, 

känner ofta igen 

ämnet i en på-

gående diskussion 

Eleven förstår det 

väsentliga och 

vissa detaljer i 

tydligt och rela-

tivt långsamt all-

mänspråkligt tal 
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i tolkandet använda sig 

av slutledningsförmåga 

och förståelse av tex-

ternas centrala inne-

håll 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

Eleven förstår det 

centrala innehållet 

i korta, enkla bud-

skap som intresse-

rar hen och grund-

tankarna i en för-

utsägbar text som 

innehåller ett be-

kant ordförråd 

 

Eleven klarar 

mycket enkel slut-

ledning med hjälp 

av kontexten. 

och förstår det vä-

sentliga i en all-

mänspråklig text 

eller långsamt tal 

som innehåller be-

kanta ord. 

 

Eleven kan härleda 

betydelsen av obe-

kanta ord utgå-

ende från kontex-

ten. 

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. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 

A1.1. 

Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 

 

Kunskapsnivå 

A2.2 

M10  

erbjuda eleven möjlig-

heter att producera tal 

och skrift som berör en 

tilltagande mängd te-

maområden och med 

beaktande av centrala 

strukturer och grund-

regler för uttal 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig munt-

ligt och skriftligt 

genom att an-

vända centrala 

ordförråd och 

centrala struk-

turer i samiska. 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal med 

hjälp av inövade 

ord och inlärda 

standarduttryck. 

 

Eleven uttalar 

några inövade ut-

tryck begripligt och 

kan skriva några 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala ord-

förrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat 

Eleven kan med 

enkla meningar 

och ett konkret 

ordförråd berätta 

om vardagliga och 

konkreta saker 

som är viktiga för 

hen. 

 

Eleven behärskar 

ett lätt förutsäg-

bart ordförråd och 

Eleven kan räkna 

upp och beskriva 

(för sin ålder ty-

piska) saker som 

anknyter till var-

dagen med hjälp 

av vanliga ord, 

några idiomatiska 

uttryck samt 

grundläggande 

och ibland också 
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enskilda ord och 

uttryck. 

uttrycksförråd be-

rätta om vardag-

liga och för hen 

viktiga saker samt 

skriva enkla med-

delanden. Eleven 

uttalar inövade ut-

tryck begripligt. 

många centrala 

strukturer.  

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande ut-

talsregler också i 

andra än inövade 

uttryck. 

lite svårare struk-

turer. 

 

Eleven kan till-

lämpa några 

grundläggande 

uttalsregler också 

i andra än inö-

vade uttryck. 

 

 

3.6 Samiska, B2-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad B2-lärokurs i samiska 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

hjälpa eleven att bilda 

sig en uppfattning om 

förhållandet mellan 

det samiska språket 

hen studerar och andra 

samiska språk, finska 

samt de språk eleven 

tidigare studerat, och 

I1 Eleven lär känna 

det samiska språ-

kets ställning i re-

lation till andra 

språk. Eleven lär 

känna det samiska 

språkområdet 

samt kulturer och 

livsformer. 

Kännedom om 

målspråkets 

ställning, 

språkspecifika 

särdrag och 

språkområde 

 

Eleven kan berätta 

någonting om det 

samiska språkets 

ställning i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan 

namnge några 

Eleven känner till 

det samiska språ-

kets ställning i re-

lation till de nor-

diska språken och 

andra språk i värl-

den. 

 

Eleven känner till 

det samiska språ-

kets ställning i re-

lation till andra 

språk i världen och 

känner till det sa-

miska språkets 

centrala särdrag.  

 

Eleven kan reflek-

tera över förete-

elser som ankny-

ter till det sa-

miska språkets 

ställning. 

 

Eleven kan be-

rätta om det 
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att bekanta sig med 

områden där samiska 

talas, sameområdet 

samt vissa centrala de-

lar av den samiska kul-

turen och den samiska 

livsformen 

 områden där sa-

miska talas. 

 

Eleven kan berätta 

något om de sa-

miska språkområ-

denas kulturer. 

Eleven känner till 

några av det sa-

miska språkets sär-

drag. 

 

Eleven kan 

namnge några om-

råden där samiska 

talas samt förete-

elser i det samiska 

språkområdets 

livsform och kultur. 

Eleven kan besk-

riva några kultu-

rella och andra fö-

reteelser i det sa-

miska språkområ-

det. 

samiska språkets 

språkområden 

och deras kul-

turer. 

 

Eleven kan 

nämna typiska 

särdrag för det 

samiska språkom-

rådet. 

 

 

Färdigheter för språkstudier 

M2  

uppmuntra eleven att 

se kunskaperna i sa-

miska som en del av 

det kontinuerliga lä-

randet och breddade 

språkresurser, hand-

leda eleven att hitta 

sätt att lära sig språk 

som bäst lämpar sig för 

hen själv och hens ål-

der samt uppmuntra 

hen att använda även 

begränsade språkfär-

digheter utanför lekt-

ionerna 

I2 Eleven lär sig att 

hitta möjligheter 

att använda sa-

miska i sitt eget 

liv. Eleven lär sig 

att använda olika 

sätt för att lära sig 

språk och att hitta 

sätt som är mest 

effektiva för hen 

själv. Eleven lär sig 

att använda sa-

miska i olika situ-

ationer i och utan-

för skolan. 

 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna för 

kontinuerligt 

språklärande  

Eleven kan nämna 

några situationer 

där samiska kan 

användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

samiska. 

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk.  

 

Eleven använder i 

någon mån sa-

miska i olika situat-

ioner.  

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i 

samiska även utan-

för skolan och ef-

ter avslutad skol-

gång.   

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk. 

 

Eleven använder 

ofta samiska i olika 

situationer. 

 

Eleven kan be-

rätta hur kun-

skaperna i sa-

miska kan utnytt-

jas i det egna livet 

utanför skolan 

och efter avslutad 

skolgång.  

 

Eleven kan an-

vända mångsidiga 

sätt för att lära 

sig samiska.  

 

Eleven använder 

relativt naturligt 
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samiska i olika si-

tuationer. 

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

A2.1 

M3  

erbjuda eleven till-

fällen att öva sig i 

muntlig och skriftlig 

kommunikation med 

hjälp av olika medier 

I3 Eleven lär sig att 

agera i olika munt-

liga och skriftliga 

kommunikations-

situationer. 

Kommunikat-

ions-förmåga i 

olika situat-

ioner 

Eleven klarar spo-

radiskt av, med 

stöd av sin sam-

talspartner, några 

ofta återkom-

mande och rutin-

mässiga kommuni-

kationssituationer. 

Eleven klarar spo-

radiskt av ofta 

återkommande ru-

tinmässiga kom-

munikations-situ-

ationer, men tar 

för det mesta ännu 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven reder sig i 

många rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

men tar ibland 

stöd av sin sam-

talspartner. 

Eleven kan utbyta 

tankar eller in-

formation i be-

kanta och vardag-

liga situationer 

och stundtals 

hålla igång en 

konversation. 

M4  

stödja leven i att an-

vända sig av språkliga 

kommunikationsstra-

tegi-er 

I3 Eleven lär sig att 

utnyttja språkliga 

kommunikations-

strategier i kom-

munikationssitu-

ationer 

Användning 

av kommuni-

kations-strate-

gier 

Eleven behöver 

mycket hjälpmedel 

(till exempelgester, 

teckningar, lexi-

kon, internet).  

 

Eleven kan ibland 

gissa eller härleda 

enskilda ords bety-

delse utgående 

från kontexten, all-

män kunskap eller 

sina andra språk-

kunskaper.  

 

Eleven använder 

sig av det mest 

centrala ord- och 

uttrycksförrådet i 

sin kommunikat-

ion.  

  

Eleven behöver 

mycket hjälpme-

del.  

 

Eleven kan be sam-

talspartnern att 

upprepa eller tala 

långsammare. 

Eleven deltar i 

kommunikation 

men behöver fort-

farande ofta hjälp-

medel.  

 

Eleven kan reagera 

med korta verbala 

uttryck, små gester 

(t.ex. genom att 

nicka), ljud eller lik-

nande minimal re-

spons.  

 

Eleven måste ofta 

be 

Eleven deltar i allt 

högre grad i kom-

munikation. Ele-

ven använder 

mer sällan non-

verbala uttryck.  

 

Eleven måste re-

lativt ofta be 

samtalspartnern 

upprepa eller för-

tydliga.  

 

Eleven kan i nå-

gon mån utnyttja 

samtalspartnerns 
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Eleven kan ut-

trycka om hen har 

förstått. 

samtalspartnern 

att förtydliga eller 

upprepa. 

uttryck i sin egen 

kommunikation. 

M5  

hjälpa eleven att öka 

sin kännedom om ut-

tryck som hör till artigt 

språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 

använda för det 

samiska språket 

och språkområ-

dets kultur typiska 

artighetsfraser 

Kulturellt 

lämpligt 

språkbruk 

Eleven kan an-

vända några för 

språket eller kul-

turen typiska artig-

hetsfraser (hälsa, 

säga adjö, tacka) i 

några mycket ru-

tinmässiga sociala 

sammanhang.  

Eleven kan an-

vända några av de 

allra vanligaste ar-

tighetsfraserna ty-

piska för språket i 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven kan an-

vända vanliga ut-

tryck som känne-

tecknar artigt 

språkbruk i många 

rutinmässiga soci-

ala sammanhang. 

Eleven klarar av 

korta sociala situ-

ationer.  

 

Eleven kan an-

vända de vanlig-

aste artiga häls-

nings- och tilltals-

fraserna samt ar-

tigt framföra till 

exempel önske-

mål, invitationer, 

förslag och ursäk-

ter och besvara 

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 intressanta munt-

liga och skriftliga texter 

I3 Eleven lär sig att 

förstå olika munt-

liga och skriftliga 

texter. 

Förmåga att 

tolka texter 

Eleven förstår en 

begränsad mängd 

talade och skrivna 

ord och uttryck. 

 

Eleven känner till 

teckensystemet el-

ler ett mycket be-

gränsat antal skriv-

tecken. 

Eleven förstår skri-

ven text bestående 

av några ord och 

långsamt tal som 

innehåller inövade, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven förstår med 

hjälp av kontexten 

skriven text och 

långsamt tal som 

innehåller enkla, 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan plocka 

ut enkel 

Eleven förstår 

texter som inne-

håller enkla, be-

kanta ord och ut-

tryck samt tydligt 

tal. 

 

Eleven förstår det 

centrala innehål-

let i korta, enkla 
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Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

information hen 

behöver ur en kort 

text. 

budskap som in-

tresserar hen och 

grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som innehål-

ler ett bekant 

ordförråd. 

 

Eleven klarar 

mycket enkel 

slutledning med 

hjälp av kontex-

ten. 

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

A1.1/A1.2 

Kunskapsnivå A1.2 

 

Kunskapsnivå 

A1.3 

M7  

erbjuda eleven rikligt 

med möjligheter att 

öva sig i att tala och 

skriva kortfattat i för 

åldern lämpliga situat-

ioner och i detta sam-

manhang fästa upp-

märksamhet vid uttal 

och vid strukturer som 

är relevanta för tex-

tens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig munt-

ligt och skriftligt 

genom att an-

vända språkets 

centrala ordförråd 

och strukturer.  

Eleven lär sig att 

uttala begripligt. 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal med 

hjälp av inövade 

ord och inlärda 

standarduttryck. 

 

Eleven uttalar 

några inövade ut-

tryck begripligt och 

kan skriva några 

enskilda ord och 

uttryck. 

Eleven kan under 

handledning be-

rätta om några be-

kanta och för hen 

viktiga saker med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd. 

 

Eleven kan skriva 

några enskilda ord 

och uttryck. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

några bekanta och 

för hen viktiga sa-

ker samt skriva 

några korta me-

ningar om inövade 

ämnen.  

 

Eleven uttalar de 

flesta inövade ut-

trycken begripligt. 

 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd korta, inö-

vade uttryck, det 

mest centrala 

ordförrådet och 

grundläggande 

satsstrukturer. 

 

Eleven kan med 

hjälp av ett be-

gränsat uttrycks-

förråd berätta om 

vardagliga och för 

hen viktiga saker 
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Eleven uttalar inö-

vade uttryck be-

gripligt. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

några situations-

bundna uttryck 

och en del av den 

elementära gram-

matiken. 

 

Eleven behärskar 

ett mycket begrän-

sat ordförråd, 

några situations-

bundna uttryck 

och en del av den 

elementära gram-

matiken. 

samt skriva enkla 

meddelanden.  

 

Eleven uttalar in-

övade uttryck be-

gripligt. 

 

 

3.7 Latin, B2-lärokurs 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad B2-lärokurs i latin 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1  

handleda eleven att 

strukturera sin uppfatt-

ning om sambandet 

mellan de språk hen 

kan samt förstå 

I1 Eleven lär känna 

latinets ställning i 

relation till andra 

språk. Eleven för-

står latinets bety-

delse som 

Kännedom om 

latinets ställ-

ning, språk-

specifika sär-

drag och 

språkområde 

Eleven kan i hu-

vuddrag beskriva 

latinets ställning i 

relation till andra 

språk i världen. 

Eleven kan besk-

riva latinets ställ-

ning i relation till 

andra språk i värl-

den och latinets 

betydelse som 

Eleven kan jämföra 

latinets ställning i 

relation till andra 

språk i världen och 

beskriva latinets 

betydelse som 

Eleven kan jäm-

föra och reflek-

tera över latinets 

ställning i relation 

till andra språk i 

världen och 
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latinets betydelse som 

europeiskt språk och 

som grund för de ro-

manska språken 

europeiskt språk 

och som grund för 

de romanska språ-

ken. 

europeiskt språk 

och som grund för 

de romanska språ-

ken 

europeiskt språk 

och som grund för 

de romanska språ-

ken. 

reflektera över la-

tinets betydelse 

som europeiskt 

språk. 

M2  

hjälpa eleven att iden-

tifiera och förstå före-

teelser som anknyter 

till det latinska språket 

och antikens kultur 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 kultur 

och hur de påver-

kat genom medel-

tiden till nutiden. 

Kännedom om 

det latinska 

språket och 

den antika 

kulturens be-

tydelse 

Eleven kan nämna 

några företeelser i 

antikens kultur. 

Eleven kan besk-

riva några företeel-

ser som anknyter 

till det latinska 

språket och anti-

kens kultur och hur 

de påverkat genom 

medeltiden till nu-

tiden. 

Eleven kan redo-

göra för företeel-

ser som anknyter 

till det latinska 

språket och anti-

kens kultur och re-

flektera över hur 

de påverkat genom 

medeltiden till nu-

tiden. 

Eleven kan redo-

göra för och re-

flektera över fö-

reteelser som an-

knyter till det la-

tinska språket 

och antikens kul-

tur och bedöma 

hur de påverkat 

genom medelti-

den till nutiden. 

Färdigheter för språkstudier 

M3  

uppmuntra eleven att 

ställa upp egna mål för 

sina språkstudier, att 

utnyttja mångsidiga 

sätt att lära sig språk 

och att reflektera över 

sitt lärande självstän-

digt och i samarbete 

med andra samt hand-

leda eleven att delta 

på ett uppbyggande 

sätt i kommunikation 

där det viktigaste är att 

I2 Eleven lär sig att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier 

och lär sig att re-

flektera över   sin 

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 

effektiva för hens 

Förmåga att 

ställa upp mål, 

reflektera 

över lärandet 

och samar-

beta 

Eleven kan under 

handledning ställa 

upp några mål för 

sina studier i latin. 

 

Eleven kan under 

handledning re-

flektera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande. 

Eleven kan ställa 

upp några mål för 

sina studier i latin. 

 

Eleven kan i någon 

mån reflektera 

över sina studie-

sätt och sitt lä-

rande. 

 

Eleven kan an-

vända några sätt 

för att lära sig 

språk. 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i latin. 

 

Eleven kan reflek-

tera över sina stu-

diesätt och sitt lä-

rande. 

 

Eleven kan an-

vända olika sätt för 

att lära sig språk. 

 

Eleven kan ställa 

upp mål för sina 

studier i latin. 

 

Eleven kan 

mångsidigt reflek-

tera över sina 

studiesätt och sitt 

lärande. 

 

Eleven kan an-

vända mångsidiga 

sätt för att lära 

sig latin. 
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man når fram med sitt 

budskap 

eget lärande.  Ele-

ven lär sig olika 

sätt att delta upp-

byggande i kom-

munikation. 

 

Eleven känner till 

några sätt att delta 

uppbyggande i 

kommunikation. 

Eleven kan besk-

riva olika sätt att 

delta uppbyggande 

i kommunikation. 

 

Eleven kan redo-

göra för och re-

flektera över 

olika sätt att 

delta uppbyg-

gande i många 

olika kommuni-

kations-situat-

ioner. 

M4  

utveckla elevens för-

måga att på egen hand 

och kreativt tillämpa 

sina språkkunskaper 

samt utveckla sina fär-

digheter för kontinuer-

ligt språklärande     

I2 Eleven lär sig att 

tillämpa sina 

språkkunskaper 

och att självstän-

digt utveckla dem 

även efter avslu-

tad skolgång. Ele-

ven lär sig att ut-

nyttja de språkliga 

intryck som finns i 

hens omgivning.  

 

Eleven utvecklar 

tilltro till sig själv 

som språkinlärare. 

Förmåga att 

utveckla fär-

digheterna för 

kontinuerligt 

språklärande. 

Eleven kan nämna 

några situationer 

där kunskaperna i 

latin kan användas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i la-

tin och hur färdig-

heterna i språk kan 

breddas. 

Eleven kan berätta 

för vilka ändamål 

hen kan använda 

sina kunskaper i la-

tin och hur hen kan 

utveckla sina fär-

digheter i språk ef-

ter avslutad skol-

gång. 

Eleven kan reflek-

tera över hur hen 

kan utveckla sina 

färdigheter i latin 

efter avslutad 

skolgång.  

 

Eleven visar ini-

tiativ och mål-

medvetenhet i 

språkstudierna. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

M5  

handleda eleven att 

bekanta sig med hu-

vuddragen i latinets 

l3 Eleven lär sig om 

det latinska språ-

ket, centralt ord-

förråd och uttal 

Kännedom om 

språket 

Eleven behärskar 

en begränsad 

mängd av latinets 

Eleven behärskar i 

någon mån latinets 

form- och satslära, 

ordförråd och 

Eleven behärskar 

det centrala i lati-

nets form- och 

satslära. 

Eleven behärskar 

det centrala i lati-

nets form- och 

satslära. 
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form- och satslära, bas-

ordförråd, principer för 

uttal samt hjälpa hen 

att strukturera det 

språkstoff som stude-

ras 

ordförråd samt 

form- och satslära 

några grundregler 

för uttal.  

 

Eleven behärskar 

relativt bra det 

centrala latinska 

ordförrådet och 

grundreglerna för 

uttal. 

 

Eleven behärskar 

bra det centrala 

latinska ordförrå-

det och grundreg-

lerna för uttal. 

M6  

erbjuda eleven möjlig-

heter att öva kortfat-

tad muntlig och skrift-

lig kommunikation i 

sammanhang som är 

typiska för latinet  

l3 Eleven lär sig 

muntlig och skrift-

lig kommunikation 

Förmåga att 

använda språ-

ket i olika situ-

ationer 

Eleven behärskar i 

någon mån be-

kanta ord och fasta 

uttryck. 

Eleven kan agera i 

några situationer 

där språket an-

vänds genom att 

använda bekanta 

ord och fasta ut-

tryck. 

Eleven kan agera i 

situationer som 

anknyter till be-

kanta ämnen och 

förutsätter an-

vändning av be-

kanta ord och fasta 

uttryck. 

Eleven kan agera i 

många olika situ-

ationer som ank-

nyter till bekanta 

eller allmänna 

ämnen genom att 

använda bekanta 

ord och fasta ut-

tryck. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka och producera texter 

M7  

uppmuntra eleven att 

med hjälp av kontex-

ten få insikt i innehållet 

i tal eller text som är 

förutsägbara 

I3 Eleven lär sig att 

tolka muntliga och 

skriftliga texter 

med hjälp av kon-

texten. 

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 innehåller 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven kan urskilja 

enskilda fakta i en 

text. 

Eleven förstår 

skrivna texter och 

långsamt tal som 

innehåller bekanta 

ord och uttryck. 

 

Eleven kan plocka 

ut enkel informat-

ion som hen behö-

ver ur en kort text. 

Eleven förstår 

med hjälp av kon-

texten mer om-

fattande skrivna 

texter och lång-

samt tal som i hu-

vudsak innehåller 

bekanta ord och 

uttryck. 

 

Eleven förstår det 

centrala innehål-

let i korta, enkla 
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budskap som in-

tresserar hen och 

grundtankarna i 

en förutsägbar 

text som innehål-

ler ett bekant 

ordförråd. 

M8 erbjuda eleven 

möjligheter att öva sig i 

att tala och skriva kort-

fattat och i detta sam-

manhang fästa upp-

märksamhet vid uttal 

och vid strukturer som 

är relevanta för tex-

tens innehåll 

I3 Eleven lär sig att 

uttrycka sig munt-

ligt och skriftligt. 

Eleven lär sig att 

uttala begripligt 

Förmåga att 

producera 

texter 

Eleven kan ut-

trycka sig muntligt 

och skriftligt med 

några ord. 

Eleven kan ut-

trycka sig mycket 

begränsat i tal med 

hjälp bekanta och 

inövade ord och in-

lärda standardut-

tryck samt skriva 

några meningar. 

 

Eleven uttalar i hu-

vudsak begripligt. 

Eleven kan med ett 

begränsat ordför-

råd muntligt be-

rätta eller mycket 

kort skriva om 

några bekanta och 

för hen viktiga sa-

ker som behandlar 

inövade ämnen. 

 

Eleven uttalar be-

gripligt. 

Eleven kan med 

ett begränsat 

ordförråd berätta 

eller skriva om 

vardagliga och för 

hen viktiga saker 

och skriva enkla 

meddelanden. 

 

Eleven kan uttala 

väl. 

 

 

4 Matematik 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i matematik 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet som 

härletts ur målen för 

undervisningen 

Föremål för 

bedömningen  

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 
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Betydelse, värderingar och attityder  

M1  

stärka elevens 

motivation, 

positiva självbild 

och 

självförtroende 

som elev i 

matematik 

I1–I6     Används inte som 

grund för bildan-

det av vitsord. 

Eleven handleds 

att reflektera över 

sina erfarenheter 

som en del av 

självvärderingen. 

 

M2  

uppmuntra 

eleven att ta 

ansvar för sitt 

matematiklärand

e både i 

självständigt 

arbete och i 

arbete 

tillsammans med 

andra 

I1–I6 Eleven påbörjar arbe-

tet, håller i gång det 

och bedömer när arbe-

tet blivit slutfört. Ele-

ven deltar på eget ini-

tiativ i gruppens ar-

bete. 

Förmåga att ta 

ansvar för lä-

randet 

Eleven förmår på-

börja arbetet och 

hålla i gång det un-

der handledning. 

Eleven arbetar del-

vis självständigt 

och slutför arbetet 

under handledning. 

Deltar i varierande 

grad i gruppens ar-

bete. 

Eleven tar ansvar 

för sitt lärande 

och deltar kon-

struktivt i grup-

pens arbete. 

Eleven tar ansvar 

för gruppens ar-

bete och sporrar 

genom att visa 

exempel gruppen 

att förbättra sin 

prestation. 

Arbetsfärdigheter 

M3  

handleda eleven 

att upptäcka och 

förstå samband 

mellan det som 

hen lär sig 

I1–I6 Eleven observerar och 

förstår samband mel-

lan det som hen lär sig. 

Eleven kan beskriva, 

förklara och tillämpa 

det som hen förstår. 

Sambanden 

mellan det 

man lärt sig  

Eleven observerar 

under handledning 

samband mellan 

olika saker hen lärt 

sig under handled-

ning. 

Eleven observerar 

och beskriver sam-

band 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 förstår 

vad sambanden 

mellan dem beror 

på.  

M4  

uppmuntra 

eleven att få 

I1–I6 Eleven uttrycker sitt 

matematiska tänkande 

på ett exakt sätt genom 

Matematisk 

uttrycksför-

måga  

Eleven uttrycker 

under handledning 

sitt matematiska 

Eleven uttrycker 

sitt matematiska 

tänkande antingen 

Eleven uttrycker 

sitt matematiska 

tänkande både 

Eleven uttrycker 

och motiverar sitt 
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rutin i att 

uttrycka sig 

matematiskt på 

ett exakt sätt 

både muntligt 

och i skrift 

att använda olika ut-

trycksmedel. 

tänkande med nå-

got uttrycksmedel. 

muntligt eller 

skriftligt. 

muntligt och 

skriftligt. 

matematiska tän-

kande. 

M5  

stödja eleven då 

hen löser 

uppgifter som 

kräver logiskt och 

kreativt tänkande 

och utvecklar de 

färdigheter som 

behövs för detta 

I1–I6 Eleven strukturerar 

problem, identifierar 

matematisk informat-

ion i problemen och lö-

ser dem genom att an-

vända matematiska 

metoder. 

Problemlös-

ningsförmåga 

Eleven strukturerar 

problem under 

handledning och 

löser delar av pro-

blem. 

Eleven löser under 

handledning upp-

gifter som kräver 

logiskt och kreativt 

tänkande. 

Eleven strukture-

rar problem och 

löser dem och un-

dersöker om det 

finns andra alter-

nativa lösningar.  

Eleven kan på ett 

kreativt sätt an-

vända sig av olika 

lösningsmetoder.  

M6  

handleda eleven 

att utvärdera och 

utveckla sina 

matematiska 

lösningar och att 

kritiskt granska 

resultatets 

rimlighet 

I1–I6 Eleven utvärderar och 

utvecklar sin matema-

tiska lösning och grans-

kar kritiskt resultatets 

rimlighet. 

Förmåga att 

utvärdera och 

utveckla mate-

matiska lös-

ningar 

Eleven beskriver 

under handledning 

en lösning som hen 

producerat och re-

flekterar under 

handledning över 

resultatets rimlig-

het. 

Eleven beskriver en 

lösning som hen ut-

arbetat, reflekterar 

över resultatets 

rimlighet och utvär-

derar sin lösning 

under handledning. 

Eleven granskar 

kritiskt sin mate-

matiska lösning 

och resultatets 

rimlighet. 

Eleven utvärderar 

och utvecklar vid 

behov sin lösning. 

M7  

uppmuntra 

eleven att 

tillämpa 

matematik också 

i övriga 

I1–I6 Eleven identifierar ma-

tematik i olika omgiv-

ningar och i andra läro-

ämnen, uttrycker pro-

blem med matemati-

kens språk. 

Tillämpning av 

matematik 

Eleven inser bety-

delsen av matema-

tiska färdigheter 

och känner till nöd-

vändigheten att 

Eleven tillämpar 

matematik genom 

att uttrycka pro-

blem på matemati-

kens språk med 

Eleven tillämpar 

matematik i olika 

miljöer genom att 

uttrycka realvärl-

dens problem på 

Eleven ger exem-

pel på hur mate-

matiken tillämpas 

i samhället.  
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läroämnen och 

det omgivande 

samhället 

uttrycka problem 

matematiskt. 

hjälp av givna ex-

empel.  

matematikens 

språk.  

Eleven utnyttjar 

sina matematiska 

färdigheter i olika 

situationer. 

M8  

handleda eleven 

att utveckla sin 

förmåga att 

hantera och 

analysera 

information samt 

vägleda eleven 

att granska 

information 

kritiskt 

I1, I4, 

I6 

Eleven skaffar och ana-

lyserar information och 

reflekterar över dess 

sanningsenlighet och 

betydelse. 

Analys och kri-

tisk granskning 

av information 

Eleven kan under 

handledning jäm-

föra information på 

matematisk grund. 

Eleven behandlar 

och framför in-

formation enligt ett 

givet exempel.  

Eleven skaffar, 

behandlar och 

framför informat-

ion samt reflekte-

rar över dess till-

förlitlighet. 

Eleven tillämpar 

sina färdigheter i 

att hantera och 

analysera inform-

ation, tolkar in-

formation och be-

dömer informat-

ionens tillförlitlig-

het. 

M9  

handleda eleven 

att använda 

digitala verktyg i 

studierna i 

matematik och 

för att lösa 

matematiska 

problem 

I1–I6 Eleven tillämpar ända-

målsenlig teknologi i 

studierna i matematik 

och då hen löser pro-

blem. 

Användning av 

digitala verktyg 

Eleven bekantar sig 

med en program-

vara som stöder lä-

randet i matematik 

och använder den 

under handledning. 

Eleven väljer och 

använder lämplig 

programvara för att 

producera egna ar-

beten och för stu-

dier i matematik. 

Eleven använder 

digitala verktyg 

för att granska 

och lösa matema-

tiska problem. 

Eleven tillämpar 

och förenar digi-

tala verktyg i un-

dersökande och 

kreativt arbete 

samt evaluerar 

nyttorna med 

dessa.  

Begreppsliga och ämnesspecifika mål  

M10  

handleda eleven 

att stärka sin 

slutlednings- och 

huvudräkningsför

I1, I2 Eleven drar slutsatser 

och gör beräkningar 

som stöd för vardagliga 

aktiviteter. Hen blir 

modigare på att 

Slutlednings-

förmåga och 

räknefärdighet 

Eleven gör korta 

beräkningar med 

hjälp av huvudräk-

ning och finner ma-

tematiska 

Eleven gör enstaka 

beräkningar med 

hjälp av huvudräk-

ning och finner 

Eleven använder 

aktivt sin slutled-

nings- och huvud-

räkningsförmåga. 

Eleven utför be-

räkningar i flera 

steg med hjälp av 

huvudräkning och 

tillämpar sin 
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måga samt 

uppmuntra 

eleven att 

använda sin 

räknefärdighet i 

olika 

sammanhang 

använda sin huvudräk-

ningsförmåga. 

regelbundenheter 

under handledning. 

matematiska regel-

bundenheter.  

slutledningsför-

måga i olika situ-

ationer. 

M11  

handleda eleven 

att utveckla 

förmågan att 

utföra 

grundläggande 

räkneoperationer 

med rationella tal 

I2 Eleven utför grundläg-

gande räkneoperat-

ioner med rationella 

tal. 

Grundläggande 

räkneoperat-

ioner med rat-

ionella tal 

Eleven beräknar 

additioner och sub-

traktioner av posi-

tiva bråk som har 

samma nämnare.  

 

Eleven multiplice-

rar ett bråk med 

ett heltal. 

Eleven beräknar 

additioner och sub-

traktioner av posi-

tiva bråk.  

 

Eleven multiplice-

rar och dividerar 

ett bråk med ett 

heltal. 

Eleven kan obe-

hindrat utföra 

grundläggande 

räkneoperationer 

med rationella 

tal. 

Eleven använder 

grundläggande 

räkneoperationer 

med rationella tal 

i problemlösning.   

M12  

stödja eleven att 

utvidga  

förståelsen av 

talbegreppet till 

reella tal 

I2 Eleven förstår algebra-

iska egenskaper samt 

ordnings- och nog-

grannhetsegenskaper 

hos reella tal samt be-

kantar sig med talet pi 

och kvadratroten.  

Förståelse av 

talbegreppet 

Eleven förstår att 

en talmängd kan 

utgöra en del-

mängd av en annan 

talmängd och pla-

cerar ut ett givet 

decimaltal på tallin-

jen. 

Eleven beskriver 

hurudana tal som 

finns i olika tal-

mängder och place-

rar dem på tallin-

jen.  

 

Eleven avrundar ett 

tal till en given nog-

grannhet. 

Eleven känner till 

skillnaden mellan 

rationella och ir-

rationella tall.  

 

Eleven avrundar 

ett tal med kor-

rekt noggrannhet. 

Eleven förstår 

skillnaden mellan 

exakt värde och 

närmevärde samt 

bestämmer talens 

interna storleks-

ordning. 

M13  

stödja eleven att 

utveckla sin 

I2, I6 Eleven förstår begrep-

pen procent och pro-

centenhet och berättar 

om hur de används i 

Begreppet pro-

cent och pro-

centräkning 

Eleven förklarar, 

slutleder eller be-

räknar procentuell 

andel och den 

Eleven beräknar 

procentuell andel, 

mängden av den 

helhet som ett 

Eleven kan an-

vända procent-

räkningens olika 

metoder.  

Eleven förstår 

skillnaden mellan 

procent och pro-

centenhet.  
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förståelse av 

procenträkning 

olika situationer. Hen 

beräknar procentuell 

andel, den mängd som 

ett procenttal anger 

samt förändrings- och 

jämförelseprocent. 

mängd som ett 

procenttal anger. 

procenttal anger 

samt beräknar för-

ändringens storlek 

och förändringen i 

procent.  

 

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 begrep-

pen obekant och ut-

tryck samt löser första-

gradsekvationer och 

ofullständiga andrag-

radsekvationer genom 

slutledning och symbo-

liskt. 

Begreppet 

obekant och 

färdigheter att 

lösa ekvationer 

Eleven förenar lik-

formiga termer.  

 

Eleven löser första-

gradsekvationer 

under handledning 

och resonerar sig 

fram till någon av 

lösningarna till en 

ofullständig and-

ragradsekvation.  

Eleven förenklar ut-

tryck.  

 

Eleven förstår att 

en likhet bevaras 

och löser en första-

gradsekvation eller 

en andragrads-

ekvation antingen 

genom slutledning 

eller symboliskt. 

Eleven förstår lik-

hetsbegreppet 

och löser en 

förstagradsekvat-

ion och en ofull-

ständig andrag-

radsekvation 

symboliskt. 

Eleven förstår be-

greppet obekant 

och kan utnyttja 

sina ekvationslös-

ningsfärdigheter i 

problemlösning. 

M15  

handleda eleven 

att förstå 

variabelbegreppe

t och introducera 

funktionsbegrepp

et, samt att öva 

sig att tolka och 

producera 

funktionsgrafer 

I3, I4 Eleven utvidgar sin för-

ståelse av variabler till 

att omfatta ekvationer 

med två variabler och 

ritar grafer till funkt-

ioner av första och 

andra graden. Eleven 

drar slutsatser om sam-

bandet mellan en 

funktion och dess graf. 

Begreppen va-

riabel och 

funktion samt 

förmåga att 

tolka och pro-

ducera grafer 

Eleven beräknar 

värdet av ett ut-

tryck och avläser 

koordinater för 

skärningspunkter.  

 

Eleven ritar under 

handledning grafen 

till en funktion av 

första graden i ett 

koordinatsystem.  

Eleven sätter in tal-

värden för en varia-

bel och placerar ut 

de punkter som er-

hållits i koordi-

natsystemet.  

 

Eleven ritar grafen 

av en funktion av 

första graden och 

löser under hand-

ledning ett 

Eleven förstår be-

greppen variabel 

och funktion och 

kan rita grafen till 

funktioner.  

 

Eleven kan tolka 

grafer på ett 

mångsidigt sätt.  

 

Eleven löser ett 

givet 

Eleven använder 

ekvationspar i 

problemlösning 

och förstår den 

geometriska bety-

delsen av ekvat-

ionslösningen. 
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ekvationspar gra-

fiskt eller algebra-

iskt. 

ekvationspar gra-

fiskt och algebra-

iskt. 

M16  

stödja eleven att 

förstå 

geometriska 

begrepp och 

samband mellan 

dem 

I5 Eleven känner till be-

greppen punkt, linje, 

vinkel, sträcka och 

stråle och egenskaper i 

anknytning till dessa. 

Eleven benämner 

månghörningar, känner 

till deras egenskaper 

och beräknar deras 

omkrets. Eleven förstår 

egenskaper i anknyt-

ning till symmetri och 

likformighet samt pro-

portionalitet. 

Förmåga att 

uppfatta geo-

metriska be-

grepp och 

samband mel-

lan dem 

Eleven känner igen 

och benämner 

vinklar och mång-

hörningar och utför 

under handledning 

beräkningar i an-

knytning till dem.  

 

Eleven ritar sym-

metriska figurer 

som speglas med 

avseende på en 

linje. 

Eleven ritar sym-

metriska figurer 

som speglas med 

avseende på en 

punkt.  

 

Eleven tar fram 

motsvarande delar 

i likformiga figurer 

och använder ana-

logi under handled-

ning. 

Eleven använder 

och kan motivera 

egenskaper hos 

geometriska 

grundbegrepp 

och likformighet.  

 

Eleven använder 

analogi och för-

står begreppet 

skala.  

Eleven använder 

likformighet och 

analogi i problem-

lösning. 

M17  

handleda eleven 

att förstå och 

utnyttja 

egenskaper hos 

rätvinkliga 

triangeln och 

cirkeln 

I5 Eleven förstår egen-

skaperna hos den rät-

vinkliga triangeln samt 

använder Pythagoras 

sats och trigonomet-

riska funktioner. Eleven 

känner till begrepp och 

egenskaper i anknyt-

ning till cirkeln samt 

kan beräkna omkretsen 

av en cirkel. 

Förmåga att 

uppfatta rät-

vinkliga triang-

elns och cir-

kelns egen-

skaper 

Eleven beräknar 

under handledning 

hypotenusans 

längd genom att 

använda Pythago-

ras sats. 

 

Eleven känner igen 

begrepp i anknyt-

ning till cirkeln och 

beräknar omkret-

sen av en cirkel un-

der handledning.  

Eleven löser ut en 

sida i en rätvinklig 

triangel med Pyt-

hagoras sats och 

använder trigono-

metri under hand-

ledning.  

 

Eleven beräknar 

omkretsen av en 

cirkel.  

Eleven kan utgå-

ende från en gi-

ven rätvinklig tri-

angel beräkna 

vinklarnas storlek 

och sidornas läng-

der.  

 

Eleven förstår be-

greppen bågvin-

kel och medel-

punktsvinkel samt 

beräknar längden 

Eleven använder 

Pythagoras sats 

och den omvända 

satsen till Pyt-

hagoras sats samt 

trigonometri i 

problemlösning. 
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på den båge som 

svarar mot me-

delpunktsvinkeln.  

M18  

uppmuntra 

eleven att 

utveckla sin 

färdighet att 

beräkna areor 

och volymer 

I5 Eleven känner till be-

nämningar och egen-

skaper i anknytning till 

rymdkroppar. Hen kan 

beräkna areor av plan-

figurer, volymer av 

kroppar samt mantel-

ytans area. Eleven till-

lämpar sina kunskaper i 

praktiska situationer 

samt utför byten mel-

lan areaenheter, voly-

menheter och rymd-

mått. 

Förmåga att 

beräkna areor 

och volymer 

 

Eleven utför de 

mest allmänna en-

hetsbytena för 

areor och volymer.  

 

Eleven kan beräkna 

arean av en rek-

tangel och volymen 

av ett rätblock. 

Eleven utför en-

hetsbyten för areor 

och volymer.  

 

Eleven beräknar 

areorna av de van-

ligaste planfigu-

rerna och voly-

merna av de vanlig-

aste kropparna.  

Eleven kan utföra 

enhetsbyten 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, vo-

lymen av en 

kropp och arean 

av en mantelyta 

samt utnyttjar 

sina kunskaper i 

problemlösning.  

M19  

handleda eleven 

att bestämma 

statistiska 

nyckeltal och 

beräkna 

sannolikheter 

I6 Eleven behärskar in-

samling, klassificering, 

analys och rapportering 

av material. Eleven av-

läser och tolkar dia-

gram samt gör progno-

ser som baseras på 

dem. Eleven beräknar 

medelvärde, bestäm-

mer typvärde och 

Statistiska 

nyckeltal och 

beräkning av 

sannolikhet 

Eleven avläser in-

formationen från 

ett stapel-, linje- 

och cirkeldiagram 

samt från en tabell.  

 

Eleven beräknar 

medelvärde och 

bestämmer under 

Eleven kan presen-

tera information 

med hjälp av ett 

lämpligt diagram 

eller en lämplig ta-

bell.  

 

Eleven beräknar de 

vanligaste läges-

måtten, 

Eleven behärskar 

de centrala stat-

istiska nyckelta-

len.  

 

Eleven kan ge-

nomföra en stat-

istisk undersök-

ning.  

 

Eleven jämför, 

analyserar och 

gör prognoser om 

undersökningar 

genom att an-

vända statistiska 

nyckeltal.  

 



113 
 

median samt drar slut-

satser utifrån dessa. 

Eleven beräknar klas-

sisk och statistisk san-

nolikhet samt förstår 

informationen i sitt re-

sultat. 

handledning typ-

värde och median.  

 

Eleven drar under 

handledning slut-

satser om sannolik-

heter. 

bestämmer variat-

ionsbredden och 

kan under handled-

ning tolka statist-

iska undersök-

ningar.  

 

Eleven beräknar 

klassiska sannolik-

heter. 

Eleven bestäm-

mer både klas-

siska och statist-

iska sannolik-

heter. 

Eleven utnyttjar 

sannolikhetskal-

kyl.  

M20  

handleda eleven 

att utveckla sitt 

algoritmiska 

tänkande och 

sina färdigheter 

att tillämpa 

matematik och 

programmering 

för att lösa 

problem 

I1 Eleven förstår princi-

perna för algoritmiskt 

tänkande. Eleven kan 

läsa, kommentera, 

tolka, testa, planera 

och programmera små 

program med vilka man 

löser matematiska pro-

blem. 

Algoritmiskt 

tänkande och 

programme-

ringsfärdig-

heter 

Eleven känner igen 

stegen i en enkel 

algoritm och testar 

under handledning 

färdiga program. 

Eleven använder 

villkor och upprep-

ning i programme-

ring samt testar 

och tolkar pro-

gram. 

Eleven tillämpar 

principerna för al-

goritmiskt tän-

kande och pro-

grammerar enkla 

program. 

Eleven använder 

programmering 

då hen löser pro-

blem.  

 

Eleven modifierar 

och utvecklar pro-

gram. 

 

5 Biologi 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i biologi 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur må-

len för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedöm-

ningen  

 

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 fungerar samt att 

jämföra olika ekosy-

stem och identifiera ar-

ter 

I1–I4, 

I6 

Eleven fördjupar 

sina färdigheter om 

ekosystemens 

grundstruktur och 

funktion.  

 

Eleven lär sig att 

jämföra olika eko-

system. Eleven lär 

sig att identifiera 

arter.  

Kännedom 

om ekosy-

stemets 

struktur och 

funktion 

Eleven kan klassifi-

cera skogsekosy-

stemets delar i le-

vande och icke-le-

vande.  

 

Eleven känner igen 

och benämner 

några arter.  

Eleven kan klassifi-

cera och benämna 

skogsekosyste-

mets delar och 

känna igen olika 

ekosystem. 

 

Eleven bygger nä-

ringskedjor av ex-

empelarter.  

 

Eleven känner igen 

och benämner ar-

ter.  

Eleven kan besk-

riva och berätta 

om skogsekosyste-

mets grundstruk-

tur och hur det 

fungerar. 

 

Eleven identifie-

rar, benämner och 

jämför olika ekosy-

stem.  

 

Eleven identifierar 

och benämner ar-

ter från olika eko-

system.  

Eleven kan för-

klara och moti-

vera skogsekosy-

stemets grund-

struktur hur det 

fungerar. 

 

Eleven jämför 

olika ekosystem 

och redogör för 

de faktorer som 

bidragit till att de 

uppstått.  

 

Eleven identifie-

rar och benämner 

mångsidigt arter i 

olika ekosystem.  

M2  

hjälpa eleven att besk-

riva organismers struk-

tur och livsfunktioner 

samt att förstå organ-

ismsamhällets struktur  

I1–I5 Eleven lär sig att be-

skriva organismers 

struktur och livs-

funktioner. Eleven 

lär sig att klassifi-

cera organismer i 

olika 

Kännedom 

om organ-

ismsam-

hällets och 

organismer-

nas struktur 

Eleven kan be-

nämna gemen-

samma grund-

strukturer för olika 

organismgrupper.  

Eleven kan be-

nämna och jäm-

föra organismer-

nas grundstruk-

turer och beskriva 

deras livsfunkt-

ioner.  

Eleven kan be-

nämna och jäm-

föra organismer-

nas grundstruk-

turer samt berätta 

om organismernas 

Eleven kan be-

nämna och jäm-

föra organismer-

nas strukturer 

samt förklara 

organismernas 

livsfunktioner 
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organismgrupper 

och att ge exempel 

på typiska drag för 

varje grupp.  

och livs-

funktioner 

 

Eleven benämner 

rikena. 

livsfunktioner och 

deras uppgift.  

 

Eleven benämner 

rikena och beskri-

ver med hjälp av 

exempelarter prin-

ciperna för organ-

ismernas indelning 

i riken.  

och deras upp-

gift.  

 

Eleven benämner 

rikena och moti-

verar principerna 

för organismer-

nas indelning i ri-

ken. 

 

Eleven identifie-

rar, klassificerar 

och jämför de 

mest centrala 

organismgrup-

perna.  

M3  

handleda eleven att 

undersöka hur organ-

ismer anpassar sig till 

olika livsmiljöer och att 

förstå vilken betydelse 

olika livsmiljöer har för 

naturens mångfald 

I1–I4, 

I6 

Eleven lär sig att 

granska organ-

ismernas anpass-

ning till olika livsmil-

jöer och förstå hur 

anpassningen syns 

exempelvis som 

olika strukturer.  

 

Eleven lär sig att 

olika livsmiljöer 

ökar naturens 

mångfald. 

Förmåga att 

uppfatta 

organismer-

nas anpass-

ning och 

livsmiljöer-

nas variat-

ion 

 

Eleven kan känna 

igen egenskaper 

hos organismer 

som lever i olika 

livsmiljöer.  

 

Eleven ger några 

exempel på organ-

ismer som lever i 

olika livsmiljöer.  

Eleven kan besk-

riva hur arterna 

anpassar sig till 

olika livsmiljöer.  

 

Eleven berättar 

vad mångfald bety-

der.  

Eleven kan berätta 

och ge exempel på 

förekomster av ar-

ter och arters an-

passning till olika 

livsmiljöer. 

 

Eleven ger exem-

pel på arternas be-

tydelse för natu-

rens mångfald.  

Eleven kan för-

klara organismer-

nas anpassning 

till olika livsmil-

jöer och berättar 

om samband mel-

lan orsak och ver-

kan gällande an-

passning.  

 

Eleven motiverar 

arternas bety-

delse för natu-

rens mångfald.  
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M4  

handleda eleven att 

förstå grundprinci-

perna för ärftlighet och 

evolution 

I1, I4, 

I5 

Eleven lär sig grund-

principerna för ärft-

lighet och evolut-

ion. 

Förmåga att 

uppfatta 

grundprinci-

perna för 

ärftlighet 

och evolut-

ion 

Eleven kan berätta, 

att individens 

egenskaper påver-

kas både av arvet 

och miljön.  

 

Eleven berättar att 

organismerna har 

utvecklats som ett 

resultat av evolut-

ionen.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur ar-

vet och miljön på-

verkar individens 

egenskaper.  

 

Eleven beskriver 

hur livet och mång-

falden utvecklats 

genom evolut-

ionen.  

 

Eleven berättar 

vad bioteknik be-

tyder.  

Eleven kan defini-

era ärftlighetslä-

rans grundbe-

grepp. 

 

Eleven ger exem-

pel på hur arvet 

och miljön påver-

kar individens 

egenskaper.   

 

Eleven beskriver 

hur livet och mång-

falden utvecklats 

genom evolut-

ionen.  

 

Eleven förklarar 

sambandet mellan 

ärftlighet och evo-

lution.  

 

Eleven ger prak-

tiska exempel på 

hur bioteknik kan 

utnyttjas.  

Eleven kan defi-

niera ärftlighets-

lärans grundbe-

grepp. 

 

Eleven förklarar 

hur ärftligheten 

och miljön till-

sammans påver-

kar uppkomsten 

av individens 

egenskaper samt 

tillämpar sitt kun-

nande genom 

praktiska exem-

pel.  

 

Eleven beskriver 

hur livet och 

mångfalden upp-

stått genom evo-

lution och ger ex-

empel på evolut-

ion som en konti-

nuerlig process.  

 

Eleven förklarar 

sambandet mel-

lan ärftlighet och 
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evolution med 

hjälp av exempel.  

 

Eleven ger exem-

pel på biotekni-

kens möjligheter 

och utmaningar. 

M5 

handleda eleven att 

förstå människans ut-

veckling och kroppens 

grundläggande funkt-

ioner 

I5 

 

Eleven lär sig ske-

dena i människans 

tillväxt och utveckl-

ing. Eleven lär sig 

kroppens grundläg-

gande funktioner.  

Förmåga att 

uppfatta 

människo-

kroppens 

struktur och 

funktion 

Eleven kan be-

nämna människans 

mest centrala or-

gan och organsy-

stem.  

Eleven kan be-

nämna människans 

mest centrala or-

gan och organsy-

stem.  

 

Eleven beskriver 

människans cen-

trala livsfunkt-

ioner.  

 

Eleven beskriver 

de centrala ske-

dena i människans 

tillväxt och utveckl-

ing.  

Eleven kan be-

nämna människans 

organ och organsy-

stem.  

 

Eleven beskriver 

de centrala livs-

funktionerna och 

regleringssyste-

men.  

 

Eleven redogör för 

de centrala ske-

dena i människans 

tillväxt och utveckl-

ing.  

Eleven kan be-

nämna och besk-

riva människans 

organ och organ-

system.  

 

Eleven beskriver 

de centrala livs-

funktionerna och 

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  I6 Eleven lär sig om 

hur människlig 

Förmåga att 

uppfatta 

Eleven kan ge ex-

empel på hur 

Eleven kan besk-

riva och ge 

Eleven kan redo-

göra för och ge 

Eleven kan moti-

vera hur den 
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handleda eleven att 

bedöma förändringar i 

naturen och männi-

skans påverkan på mil-

jön samt att förstå be-

tydelsen av ekosystem-

tjänster 

verksamhet påver-

kar de förändringar 

som sker i miljön.  

Eleven förstår biolo-

gins betydelse i byg-

gandet av en håll-

bar framtid. Eleven 

förstår betydelsen 

av bioekonomi och 

ekosystemtjänster.  

människans 

och natu-

rens sam-

spel samt 

förståelse 

för en håll-

bar framtid 

mänsklig verksam-

het påverkar mil-

jön.  

 

Eleven räknar upp 

delområden inom 

hållbar utveckling.  

exempel på hur 

den mänskliga 

verksamheten på-

verkar miljön.  

 

Eleven berättar om 

delområdena inom 

hållbar utveckling 

och ger några ex-

empel på hur man 

ur ett biologiskt 

perspektiv kan 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven ger exem-

pel på bioekonomi 

och ekosystem-

tjänster.  

exempel på hur 

den mänskliga 

verksamheten på-

verkar miljön.  

 

Eleven beskriver 

delområdena inom 

hållbar utveckling 

och ger exempel 

på hur man ur ett 

biologiskt perspek-

tiv kan bygga en 

hållbar framtid.  

 

Eleven berättar om 

bioekonomi och 

ekosystemtjänster.  

mänskliga verk-

samheten påver-

kar miljön och 

analyserar följ-

derna av dessa 

förändringar.  

 

Eleven förklarar 

samband mellan 

orsak och verkan 

kring byggandet 

av en hållbar 

framtid och argu-

menterar för sin 

ståndpunkt med 

hjälp av biologiskt 

kunnande.  

 

Eleven bedömer 

betydelsen av 

bioekonomi och 

ekosystemtjäns-

ter med tanke på 

en hållbar fram-

tid.  

Biologiska färdigheter 

M7  

handleda eleven att ut-

veckla naturvetenskap-

ligt tänkande och att 

I1–6 Eleven lär sig sam-

band mellan orsak 

och verkan inom bi-

ologin  

Naturveten-

skapligt tän-

kande  

 

Eleven kan an-

vända några 

grundbegrepp 

inom biologin samt 

Eleven kan an-

vända biologiska 

grundbegrepp.  

 

Eleven kan an-

vända biologiska 

grundbegrepp på 

Eleven kan an-

vända biologiska 

begrepp på ett 
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förstå samband mellan 

orsak och verkan 

förknippa dessa till 

givna biologiska fe-

nomen.  

 

Eleven berättar en-

kelt och med egna 

ord om biologiska 

fenomen som hen 

lärt sig.  

Eleven presenterar 

ett biologiskt feno-

men som hen lärt 

sig med egna ord 

och väljer ett 

lämpligt sätt att 

presentera inform-

ationen.  

 

Eleven ställer enkla 

frågor om naturen 

och naturfenomen.  

ett ändamålsenligt 

sätt.  

Eleven presenterar 

något som hen lärt 

sig med egna ord 

på ett för biologin 

utmärkande sätt 

och väljer ett 

lämpligt sätt att 

presentera inform-

ationen.  

 

Eleven presente-

rar några menings-

fulla frågor om na-

turen och naturfe-

nomen samt redo-

gör för biologiska 

samband mellan 

orsak och verkan.  

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 

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 

använda utrustning 

som behövs vid biolo-

gisk undersökning 

samt digitala verktyg 

I1–I5 Eleven lär sig att an-

vända utrustning 

som behövs vid bio-

logisk undersök-

ning. Eleven lär sig 

att använda digitala 

Användning 

av utrust-

ning som be-

hövs vid bio-

logisk under-

sökning 

Eleven deltar i 

undervisning i la-

boratorium och i 

fält.  

 

Eleven kan under 

handledning ar-

beta på ett säkert 

sätt i laboratorium 

och i fält.  

 

Eleven kan arbeta 

på ett säkert sätt i 

laboratorium och i 

fält.  

 

Eleven kan arbeta 

självständigt och 

målinriktat i labo-

ratorium och i 

fält.  

 



120 
 

verktyg samt olika 

informationskällor i 

biologistudierna. 

samt av tek-

nologi och 

information 

Eleven använder 

under handledning 

några typer av ut-

rustning som be-

hövs vid biologisk 

undersökning.  

 

Eleven söker under 

handledning biolo-

gisk information 

från olika informat-

ionskällor.  

Eleven använder 

utrustning som be-

hövs vid biologisk 

undersökning en-

ligt anvisningar.  

 

Eleven söker biolo-

gisk information 

från några olika in-

formationskällor. 

Eleven använder 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersökning 

på ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven söker biolo-

gisk information 

från olika informat-

ionskällor och väl-

jer ut några tillför-

litliga informat-

ionskällor.  

Eleven använder 

utrustning som 

behövs vid biolo-

gisk undersök-

ning och bedö-

mer utrustning-

ens lämplighet 

för arbetet. 

 

Eleven söker bio-

logisk informat-

ion från olika in-

formationskällor 

och bedömer in-

formationskällor-

nas tillförlitlighet 

och lämplighet.  

M9  

handleda eleven att 

sammanställa en sam-

ling organismer och att 

odla växter för att för-

stå biologiska fenomen 

I1–I4, 

I6 

Eleven lär sig att 

sammanställa en 

samling organismer. 

Eleven lär sig att 

odla växter för att 

förstå biologiska fe-

nomen. 

Förmåga att 

samman-

ställa en 

samling org-

anismer och 

odla växter 

experimen-

tellt 

Eleven kan sam-

manställa en liten 

samling organ-

ismer under hand-

ledning.  

 

Eleven deltar i att 

odla växter.  

Eleven kan med 

hjälp av instrukt-

ioner samman-

ställa ett mindre, 

traditionellt eller 

digitalt, herbarium 

eller en annan di-

gital samling org-

anismer. 

 

Eleven utför under 

handledning ett 

odlingsexperiment 

Eleven kan med 

hjälp av instrukt-

ioner samman-

ställa ett tradition-

ellt eller digitalt 

herbarium eller en 

annan digital sam-

ling organismer. 

 

Eleven utför ett 

odlingsexperiment 

och drar slutsatser 

i anslutning till det 

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. 
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och berättar om 

experimentets re-

sultat.  

biologiska feno-

men som grans-

kas.  

Eleven planerar 

och utför ett od-

lingsexperiment, 

bedömer de er-

hållna resulta-

tens tillförlitlig-

het samt förkla-

rar hur odlings-

experimentet an-

knyter till det 

granskade biolo-

giska fenomenet. 

M10  

handleda eleven att 

genomföra undersök-

ningar både i och utan-

för skolan 

I1–I6 Eleven lär sig att ut-

föra biologiska 

undersökningar. 

Förmåga att 

utföra biolo-

giska under-

sökningar 

Eleven deltar i ut-

förandet av en bio-

logisk undersök-

ning och berättar 

om vad som gjorts 

i undersökningen.  

Eleven kan göra 

iakttagelser i labo-

ratorium och i fält.  

 

Eleven utför under 

handledning en 

mindre biologisk 

undersökning.  

Eleven kan göra 

observationer och 

registrera den in-

formation som 

hen införskaffat i 

laboratorium och i 

fält.  

 

Eleven presente-

rar hypoteser och 

gör under hand-

ledning en mindre 

biologisk under-

sökning och rap-

porterar om resul-

taten.  

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  I6 Eleven lär sig att ge 

exempel på hur 

Tillämpning 

av 

Eleven kan berätta 

om exempel på 

Eleven kan berätta 

exempel på hur de 

Eleven kan besk-

riva och ge 

Eleven kan reflek-

tera över och 
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uppmuntra eleven att 

tillämpa kunskaper och 

färdigheter i biologi i 

sitt eget liv samt i sam-

hällsdebatten och be-

slutsfattandet 

kunskaper och fär-

digheter i biologi 

kan utnyttjas i det 

egna livet, i sam-

hällsdebatten och -

beslutsfattandet. 

kunskaper 

och färdig-

heter i bio-

logi i varda-

gen 

hur de egna valen 

påverkar hälsan 

och miljön.  

egna valen påver-

kar hälsan och mil-

jön och motivera 

det utgående från 

biologisk kunskap.  

exempel på hur 

kunskaper och fär-

digheter i biologi 

kan tillämpas i det 

egna livet, i sam-

hällsdebatten och -

beslutsfattandet. 

motivera hur kun-

skaper i biologi 

kan tillämpas i 

det egna livet, i 

samhällsdebatten 

och -beslutsfat-

tandet. 

Attityder och värderingar 

M12  

inspirera eleven att 

fördjupa sitt intresse 

för naturen och natur-

fenomen samt stärka 

elevens förhållande till 

naturen och hens mil-

jömedvetenhet 

I1–6 Eleven lär sig att in-

tressera sig för na-

turen och naturfe-

nomen. Elevens för-

hållande till naturen 

stärks.  

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M13  

handleda eleven att 

göra etiskt motiverade 

val 

I6 Eleven lär sig att 

göra etiskt motive-

rade val. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M14  

inspirera eleven att på-

verka och agera för att 

bygga en hållbar fram-

tid  

I6 Eleven inspireras 

att påverka och 

agera för att bygga 

en hållbar framtid. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 
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en del av självvär-

deringen. 

 

6 Geografi 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i geografi  

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Geografisk kunskap och förståelse  

M1  

stödja eleven att skapa 

en strukturerad kart-

bild av jordklotet 

I1–I6  

 

Eleven lär sig att 

uppfatta kartbil-

den av jordklo-

tet och dess 

grundläggande 

karaktäristiska 

drag. Eleven lär 

sig läget och 

namnen på cen-

trala platser.  

Förmåga att 

uppfatta jord-

klotets kartbild 

och känna till 

centrala ort-

namn 

 

Eleven kan berätta 

om skillnaden mel-

lan 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 övriga 

världen samt kän-

ner till de nämnda 

platsernas och län-

dernas geografiska 

läge.  

Eleven kan huvud-

dragen i en kart-

bild av jordklotet, 

såsom bergsked-

jor, halvöar, sund, 

havsområden samt 

känner till de cen-

trala platsernas 

geografiska läge 

och ortnamn. 

Eleven kan an-

vända kartbildens 

huvuddrag ända-

målsenligt och 

tillämpa platser-

nas geografiska 

läge och namn för 

att beskriva och 

förklara geogra-

fiska fenomen. 

M2  

handleda eleven att 

undersöka naturgeo-

grafiska fenomen samt 

att jämföra 

I1–I4, 

I6  

 

Eleven lär sig ef-

fekterna av na-

turgeografiska 

fenomen. Ele-

ven lär sig känna 

Kännedom om 

naturgeogra-

fiska fenomen 

 

Eleven kan berätta 

vad dygns- och års-

tidsväxlingarna be-

ror på.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på fenomen 

som orsakas av 

jordklotets form 

och rörelser.  

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

förklara fenomen 

som orsakas av 

Eleven kan jäm-

föra jordklotets 

mest centrala kli-

mat- och vegetat-

ionszoner och 



124 
 

naturlandskap i Finland 

och på andra håll i värl-

den  

igen och besk-

riva naturland-

skap i Finland 

och på andra 

håll i världen. 

Eleven benämner 

olika naturland-

skap.  

 

Eleven benämner 

och ger exempel 

på några klimat- 

och vegetationszo-

ner. 

 

Eleven känner igen 

och beskriver na-

turlandskap i Fin-

land och på jord-

klotet.  

jordklotets form 

och rörelser.  

 

Eleven benämner 

och placerar jord-

klotets mest cen-

trala klimat- och 

vegetationszo-

nerna på kartan 

och berättar om 

några faktorer som 

bidragit till att zo-

nerna uppstått.  

 

Eleven ger exem-

pel på faktorer i 

Finland och på 

jordklotet som bi-

dragit till att natur-

landskapen upp-

stått. 

förklara de fak-

torer som bidra-

git till att zonerna 

uppstått.  

 

Eleven förklarar 

de faktorer i Fin-

land och på jord-

klotet som bidra-

git till att natur-

landskapen upp-

stått. 

M3  

handleda eleven att 

undersöka kulturgeo-

grafiska fenomen och 

kulturlandskap samt 

att förstå olika kul-

turer, näringsgrenar 

och människors liv i 

I1–I6  

 

Eleven lär sig ef-

fekterna av kul-

turgeografins fe-

nomen. Eleven 

lär sig variation-

erna i kulturella 

drag och kultur-

landskap i Fin-

land och i olika 

Kännedom om 

kulturgeogra-

fiska fenomen 

Eleven kan under 

handledning räkna 

upp skillnader i 

människans bo-

ende och näringar i 

Finland och i övriga 

världen.  

Eleven kan be-

nämna och ge ex-

empel på kultur-

geografiska feno-

men, såsom be-

folkning, näringar, 

trafikformer och 

turism i Finland 

Eleven kan berätta 

om kulturgeogra-

fiska fenomen i 

Finland och i andra 

delar av världen.  

 

Eleven berättar om 

de faktorer som 

Eleven kan för-

klara olika kultur-

geografiska feno-

men i Finland och 

i andra delar av 

världen samt mo-

tivera de faktorer 

som bidragit till 

deras uppkomst.  



125 
 

Finland och i olika om-

råden i världen  

områden i värl-

den.  

och i övriga värl-

den.  

 

Eleven nämner 

några faktorer som 

inverkar på kul-

turernas drag.  

 

Eleven beskriver 

olika kulturland-

skap.  

påverkar kulturer-

nas drag.  

 

Eleven jämför kul-

turlandskap i olika 

områden.  

 

Eleven beskriver 

variationen i kul-

turernas drag i 

Finland och i 

andra delar av 

världen.  

 

Eleven förklarar 

vilka faktorer som 

bidrar till upp-

komsten av kul-

turlandskap i Fin-

land och i andra 

delar av världen.  

M4  

uppmuntra eleven att 

reflektera över sam-

spelet mellan männi-

skan och naturen samt 

att förstå betydelsen 

av en hållbar använd-

ning av naturresurser  

I1–I6  

 

 

Eleven lär sig 

samspelet mel-

lan människans 

verksamhet och 

naturen. Eleven 

förstår betydel-

sen av att bruka 

naturresurser 

hållbart.  

Insikt om sam-

spelet mellan 

naturen och 

människan samt 

hållbart bruk av 

naturresurser 

Eleven kan under 

handledning känna 

igen hur naturmil-

jön påverkar 

mänsklig verksam-

het såsom nä-

ringar. 

 

Eleven nämner 

olika naturresur-

ser.  

Eleven kan besk-

riva hur naturmil-

jön påverkar män-

niskans verksam-

het.  

 

Eleven klassificerar 

naturresurser ur 

ett hållbarhetsper-

spektiv.  

Eleven kan besk-

riva effekterna av 

människans verk-

samhet på natur-

miljöns tillstånd i 

Finland och på 

olika håll i världen.  

 

Eleven berättar 

varför det är viktigt 

att använda natur-

resurser på ett 

hållbart sätt.  

Eleven kan för-

klara hur naturen 

påverkar männi-

skans verksamhet 

samt nämner reg-

ionala exempel 

på det 

 

Eleven beskriver 

hur mänsklig 

verksamhet orsa-

kar olika miljö-

problem.  
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Eleven förklarar 

hållbar använd-

ning av naturre-

surserna i förhål-

lande till olika 

miljöproblem och 

argumenterar för 

sin ståndpunkt.  

Geografiska färdigheter 

M5  

handleda eleven att ut-

veckla sin förmåga att 

tänka geografiskt och 

att ställa geografiska 

frågor  

I1–I6 

 

Eleven lär sig att 

tänka geogra-

fiskt. Eleven lär 

sig att ställa 

geografiska frå-

gor.  

Geografiskt 

tänkande 

Eleven kan förklara 

några geografiska 

grundbegrepp. 

 

Eleven beskriver 

under handledning 

ett område utgå-

ende från kartor 

och bilder.  

Eleven kan defini-

era geografiska 

grundbegrepp.  

 

Eleven identifierar 

olika regionala ni-

våer, såsom den 

egna närmiljön, 

kommunen, Fin-

land, Europa och 

hela världen.  

 

Eleven beskriver 

ett område på ba-

sis av kartor och 

bilder.  

 

Eleven skapar 

enkla geografiska 

frågor som hänför 

sig till det 

Eleven kan besk-

riva fenomen ge-

nom att använda 

geografiska grund-

begrepp.  

 

Eleven beskriver 

skillnader mellan 

olika områden på 

några regionala ni-

våer.  

 

Eleven ställer geo-

grafiska frågor och 

funderar ut svar på 

dem.  

Eleven kan för-

klara fenomen 

genom att an-

vända sig av 

ändamålsenliga 

geografiska be-

grepp.  

 

Eleven jämför 

geografiska feno-

men på olika reg-

ionala nivåer och 

beskriver orsaker 

till skillnaderna 

mellan områ-

dena.  

 

Eleven ställer mo-

tiverade geogra-

fiska frågor och 
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granskade tema-

området.  

funderar ut svar 

på dem.  

M6  

handleda eleven att ut-

veckla sin rumsupp-

fattning samt förståel-

sen för symboler, pro-

portioner, riktningar 

och avstånd 

I1–I6  

 

 

Eleven lär sig att 

tillämpa kartfär-

digheter i prakti-

ken.  Eleven lär 

sig symboler, 

skalor, rikt-

ningar och av-

stånd.  

Utveckling av 

rumsuppfatt-

ningen 

Eleven kan väder-

strecken.  

 

Eleven känner igen 

och benämner 

några symboler på 

en terrängkarta.  

Eleven kan ut-

trycka var ett ob-

jekt befinner sig 

med hjälp av vä-

derstreck.  

 

Eleven känner igen 

och benämner 

symboler på en 

terrängkarta.  

 

Eleven mäter av-

stånd med hjälp av 

kartans grafiska 

skala.  

Eleven kan rikta en 

terrängkarta riktigt 

enligt terrängen 

och röra sig där 

med hjälp av kar-

tan.  

 

Eleven mäter av-

stånd på kartan 

med hjälp av ska-

lan uttryckt i ett 

förhållande.  

Eleven kan avläsa 

höjd över havet 

på en karta. 

 

Eleven förstår 

skillnaden mellan 

absolut och rela-

tiv höjd.  

M7  

handleda eleven att 

träna geomediala fär-

digheter i vardagen 

och att läsa, tolka och 

sammanställa kartor 

och andra modeller 

över geografiska feno-

men 

I1–I6  

 

Eleven lär sig 

geomediafärdig-

heter. Eleven lär 

sig läsa, tolka 

och göra kartor 

och andra mo-

deller av geo-

grafiska feno-

men.  

 

Geomediala fär-

digheter 

Eleven kan känna 

igen enkla objekt 

på kartor och bil-

der.  

Eleven kan läsa om 

geografiska feno-

men ur bilder, kar-

tor och karttjäns-

ter. 

 

Eleven gör under 

handledning kartor 

och diagram.  

Eleven kan tolka 

geografiska feno-

men med hjälp av 

bilder, kartor, kart-

tjänster samt an-

nan geomedia.  

 

Eleven gör enkla 

kartor, 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.  
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M8  

handleda eleven att ut-

veckla geografiska 

undersökningsfärdig-

heter 

I1–I6 

 

 

Eleven lär sig 

geografiska 

undersöknings-

färdigheter.  

Geografiska 

undersöknings-

färdigheter 

Eleven deltar i ge-

nomförandet av en 

mindre undersök-

ning och kan be-

rätta vad man gjort 

i den.  

Eleven kan förverk-

liga en mindre geo-

grafisk undersök-

ning. 

 

Eleven kan välja ett 

lämpligt sätt att 

presentera resulta-

ten från undersök-

ningen.  

Eleven kan genom-

föra en geografisk 

undersökning.  

 

Eleven åskådliggör 

sina resultat med 

hjälp av geomedia 

och presenterar re-

sultaten på ett för 

geografin utmär-

kande sätt. 

Eleven kan ge-

nomföra en till 

sin struktur tydlig 

geografisk under-

sökning.  

 

Eleven åskådlig-

gör och presente-

rar sina resultat 

mångsidigt med 

hjälp av geome-

dia och samman-

kopplar under-

sökningsresulta-

ten med geogra-

fiska fenomen.  

M9  

lära eleven att öva sig i 

att iaktta miljön och 

förändringar i miljön 

samt aktivera eleven 

att följa med aktuella 

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 klimat-

förändringen 

och försvag-

ningen av biodi-

versiteten. Ele-

ven lär sig att 

följa med aktu-

ella händelser i 

den egna 

närmiljön, i 

Miljölitteracitet 

och förmåga att 

bedöma föränd-

ringar i miljön 

Eleven deltar un-

der handledning i 

fältundersök-

ningar.  

 

Eleven känner igen 

förändringar i mil-

jön.  

Eleven deltar själv-

ständigt i fältun-

dersökningar enligt 

anvisning.  

 

Eleven kan iaktta 

miljöförändringar, 

såsom klimatför-

ändring och att 

biodiversiteten för-

svagas i Finland 

och på andra håll i 

världen samt ge 

exempel på dessa. 

Eleven deltar i 

fältundersökningar 

och sammankopp-

lar med lärarens 

hjälp observation-

erna med det feno-

men som behand-

las. 

 

Eleven kan berätta 

om förändringar i 

miljön och nämner 

orsaker till de mest 

Eleven deltar 

självständigt i 

fältundersök-

ningar och kopp-

lar samman ob-

servationerna 

med det fenomen 

som behandlas. 

 

Eleven kan för-

klara orsaker som 

ligger bakom mil-

jöförändringar.  
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Finland och i 

hela världen.  

 

Eleven följer med 

aktuell nyhetsrap-

portering kring 

geografiska feno-

men.  

centrala miljöför-

ändringarna.  

 

Eleven följer aktu-

ell nyhetsrapporte-

ring kring geogra-

fiska fenomen och 

förklarar bakgrun-

den till några av 

händelserna.  

Eleven följer med 

aktuell nyhets-

rapportering 

kring geografiska 

fenomen ur olika 

källor och bedö-

mer kritiskt de 

bakomliggande 

orsakerna och 

följderna av 

några händelser, i 

sin egen närmiljö, 

i Finland och i 

hela världen.  

M10  

stödja eleven att ut-

veckla sin förmåga att 

kommunicera och ar-

beta i grupp samt att 

argumentera och pre-

sentera geografiska 

data på ett tydligt sätt 

I1–I6 

 

 

Eleven lär sig 

kommunikat-

ions- och grupp-

arbetesfärdig-

heter samt att 

reflektera över 

sin aktivitet som 

en medlem i 

gruppen. Eleven 

lär sig att argu-

mentera och 

framföra geo-

grafisk informat-

ion på ett tydligt 

sätt.  

Förmåga att ar-

beta i grupp, att 

presentera geo-

grafisk informat-

ion och att argu-

mentera 

Eleven kan under 

handledning fun-

gera som en del av 

gruppen.  

 

Eleven kan skilja 

geografisk inform-

ation från åsikter.  

Eleven kan fungera 

som en medlem i 

gruppen.  

 

Eleven framför 

geografisk inform-

ation med egna 

ord.  

 

Eleven lyssnar på 

andras åsikter och 

framför sina egna 

åsikter kring geo-

grafiska frågor.  

Eleven kan fungera 

konstruktivt som 

medlem i en 

grupp.  

 

Eleven framför 

geografisk inform-

ation på ett för 

läroämnet utmär-

kande sätt.  

 

Eleven framför ar-

gument för sina 

åsikter i geogra-

fiska frågor.  

Eleven kan fun-

gera uppmunt-

rande som en 

medlem i grup-

pen.  

 

Eleven motiverar 

den geografiska 

information som 

hen framför.  

 

Eleven motiverar 

konsekvent sina 

egna åsikter kring 

geografiska frå-

gor.  
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M11  

handleda eleven att 

värna om naturen, den 

byggda miljön och 

mångfalden i dem 

samt stärka elevens 

förmåga att delta och 

påverka 

I1–I6 

 

Eleven lär sig 

färdigheter i att 

delta och på-

verka på olika 

regionala nivåer 

Förmåga att till-

lämpa förmågan 

att delta och på-

verka på olika 

regionala nivåer 

Eleven deltar un-

der handledning i 

att värna om 

närmiljön, såsom 

att förbättra triv-

seln och säker-

heten eller att be-

vara miljöns mång-

fald.  

Eleven deltar i att 

värna om närmil-

jön.  

 

Eleven ger exem-

pel på sätt att 

delta och att på-

verka närmiljön, 

globala fenomen 

och regionala ut-

vecklingsfrågor.  

Eleven deltar själv-

ständigt i att värna 

om närmiljön.  

 

Eleven förklarar 

hur man kan delta 

och påverka 

närmiljön, globala 

fenomen och reg-

ionala utvecklings-

frågor.   

Eleven kan pla-

nera sätt att 

värna om närmil-

jön och deltar i 

att värna om 

närmiljön.  

 

Eleven jämför och 

bedömer olika 

sätt att delta och 

påverka närmil-

jön, globala feno-

men och region-

ala utvecklings-

frågor.  

Attityder och värderingar i geografi 

M12  

stödja eleven att växa 

till en aktiv och an-

svarsfull medborgare 

som tillägnar sig en 

hållbar livsstil 

I1–I6 

 

Eleven lär sig att 

växa till en aktiv 

medborgare 

som handlar an-

svarsfullt och 

tillägnar sig en 

hållbar livsstil.  

    Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M13  

handleda eleven att 

värdesätta sin region-

ala identitet samt na-

turens, mänsklig och 

kulturell mångfald och 

I1–I6 

 

Eleven lär sig att 

värdesätta sin 

regionala identi-

tet och natu-

rens, mänsklig 

och kulturell 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 
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att respektera mänsk-

liga rättigheter överallt 

i världen 

mångfald samt 

att respektera 

mänskliga rättig-

heter överallt i 

världen.  

en del av självvär-

deringen. 

 

 

7 Fysik 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i fysik 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1  

uppmuntra och inspi-

rera eleven att studera 

fysik 

I1–I6 Eleven upplever 

studierna i fysik 

meningsfulla. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M2  

handleda och upp-

muntra eleven att ana-

lysera sina kunskaper i 

I1–I6 Eleven utvärde-

rar sitt eget kun-

nande i fysik, 

lägger upp mål 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att 
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fysik, att ställa upp mål 

för sitt arbete och att 

arbeta långsiktigt 

för sitt arbete 

och arbetar 

långsiktigt. 

reflektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

M3  

handleda eleven att 

förstå betydelsen av 

att kunna fysik i sitt 

eget liv, i livsmiljön och 

i samhället 

I1–I6 Eleven förstår 

vilken betydelse 

kunskaper i fysik 

har i det egna li-

vet, i livsmiljön 

och i samhället.   

Förmåga att för-

stå betydelsen 

av fysik 

Eleven känner till 

att vissa fenomen 

hör ihop med fysik 

och betydelsen av 

att kunna fysik i 

vissa yrken. 

Eleven kan ge ex-

empel på vardag-

liga situationer, 

där man behöver 

kunskap och fär-

digheter i fysik.  

 

Eleven kan nämna 

yrken, i vilka man 

behöver kunskap i 

fysik. 

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel hur kunskap 

och färdigheter i 

fysik behövs i den 

egna livsmiljön.  

 

Eleven kan berätta 

om betydelsen av 

att kunna fysik 

inom olika yrken 

och i fortsatta stu-

dier.   

 

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel hur kun-

skap och färdig-

heter i fysik be-

hövs i det egna li-

vet och i sam-

hället.  

 

Eleven kan moti-

vera betydelsen 

av att kunskap i 

fysik inom olika 

yrken och i fort-

satta studier. 

M4  

handleda eleven att 

använda sina fysikkun-

skaper för att bygga en 

hållbar framtid samt 

att bedöma sina val 

med tanke på en håll-

bar användning av 

energiresurser 

I1–I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

fysik för att 

bygga en hållbar 

framtid samt ut-

värderar sina 

egna val med 

tanke på en håll-

bar användning 

av energiresur-

ser. 

Kunskaper och 

färdigheter i 

hållbar utveckl-

ing ur fysikens 

perspektiv 

Eleven kan ge ex-

empel på egna val, 

som har betydelse 

med tanke på håll-

bar användning av 

energiresurser. 

Eleven kan nämna 

exempel, där fysik 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan nämna 

några goda val 

med tanke på håll-

bar användning av 

energiresurser. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva på vilket 

sätt kunskaper i fy-

sik behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid. 

 

Eleven kan besk-

riva olika val med 

tanke på hållbar 

Eleven motiverar 

med hjälp av ex-

empel hur fysik 

används för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan för-

klara sambandet 

mellan orsak och 

verkan i 
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användning av 

energiresurser. 

anknytning till att 

bygga en hållbar 

framtid samt kan 

motivera olika val 

med tanke på 

hållbar använd-

ning av energire-

surser.   

 

Forskningsfärdigheter 

M5  

uppmuntra eleven att 

formulera frågor kring 

de fenomen som 

granskas och att vida-

reutveckla frågorna till 

utgångspunkter för 

undersökningar och 

annan aktivitet  

I1–I6 Eleven formule-

rar forsknings-

frågor kring fe-

nomen som 

granskas. 

Förmåga att for-

mulera frågor 

samt planera 

undersökningar 

och annan akti-

vitet 

Eleven känner igen 

fenomen som kan 

utgöra utgångs-

punkter för under-

sökningar. 

Eleven formulerar 

enkla frågor i an-

knytning till det 

ämnesområde som 

granskas och som 

kan utvecklas till 

utgångspunkter för 

undersökningar. 

Eleven formulerar 

frågor kring det fe-

nomen som grans-

kas.  

 

Eleven preciserar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar till 

exempel genom 

att avgränsa vari-

abler. 

Eleven formulerar 

strukturerade frå-

gor kring det fe-

nomen som 

granskas.  

 

Eleven utvecklar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

eller annan aktivi-

tet. 

M6  

handleda eleven att 

genomföra experimen-

tella undersökningar i 

samarbete med andra 

och att arbeta på ett 

säkert och konsekvent 

sätt 

I1–I6 Eleven genom-

för experimen-

tella undersök-

ningar tillsam-

mans med 

andra. Eleven 

arbetar på ett 

Förmåga att ge-

nomföra en ex-

perimentell 

undersökning 

Eleven deltar i ex-

perimentellt ar-

bete genom att 

följa med genom-

förandet av under-

sökningarna med 

hänsyn till säker-

hetsaspekterna.   

Eleven kan göra 

observationer och 

mätningar enligt 

en plan, vid behov 

under handled-

ning.   

 

Eleven kan arbeta 

på ett säkert sätt 

och göra observat-

ioner och mät-

ningar enligt in-

struktionerna eller 

planen.  

 

Eleven kan arbeta 

på ett säkert och 

konsekvent sätt, 

vid behov själv-

ständigt, samt 

göra observat-

ioner och mät-

ningar på ett 



134 
 

säkert och kon-

sekvent sätt. 

Eleven kan arbeta 

på ett säkert sätt 

tillsammans med 

andra. 

Eleven kan samar-

beta med andra. 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Eleven kan ge-

nomföra olika 

undersökningar i 

samarbete med 

andra och vid be-

hov stöda de öv-

riga gruppmed-

lemmarna. 

M7  

handleda eleven att 

behandla, tolka och 

presentera egna 

undersökningsresultat 

samt utvärdera dem 

och hela undersök-

ningsprocessen 

I1–I6 Eleven behand-

lar och analyse-

rar resultaten av 

undersökning-

arna och utvär-

derar undersök-

ningsprocessen. 

Förmåga att be-

handla, presen-

tera och utvär-

dera undersök-

ningsresultat 

Eleven beskriver 

den utförda under-

sökningen och dess 

resultat på ett för 

eleven lämpligt 

sätt. 

Eleven kan be-

handla den inform-

ation som samlats i 

undersökningen, 

presentera under-

sökningens resul-

tat och dra enkla 

slutsatser.  

 

Eleven nämner fak-

torer som påverkar 

resultatens kor-

rekthet och tillför-

litlighet. 

 

Eleven kan be-

handla, och pre-

sentera samt tolka 

undersökningsre-

sultat. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på faktorer 

som påverkar hur 

korrekta och pålit-

liga resultaten är 

och på hur under-

sökningsprocessen 

förlöper ändamåls-

enligt.   

Eleven kan be-

handla, tolka och 

presentera 

undersökningsre-

sultat på ett för 

fysiken typiskt 

sätt, samt formu-

lera och motivera 

slutsatser utgå-

ende från dem.  

 

Eleven kan utvär-

dera både resul-

taten och under-

sökningsproces-

sen. 

M8  

handleda eleven att 

förstå betydelsen av 

I1–I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

teknologiska 

Teknologiska 

kunskaper och 

förmåga att 

Eleven förstår be-

tydelsen av tek-

nologiska 

Eleven kan ge ex-

empel på hur fysik 

tillämpas inom 

Eleven kan besk-

riva teknologiska 

tillämpningar där 

Eleven beskriver 

tillämpningar 

inom teknologin 
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teknologiska tillämp-

ningar och principerna 

för hur de fungerar 

samt inspirera eleven 

att vara med och 

skapa, planera, ut-

veckla och tillämpa 

enkla teknologiska lös-

ningar  

tillämpningar 

och principerna 

för hur de fun-

gerar.  

Eleven utvecklar 

och tillämpar 

enkla teknolo-

giska lösningar i 

samarbete med 

andra. 

samarbeta kring 

teknologisk pro-

blemlösning 

tillämpningar i sitt 

eget liv och kan 

nämna några ex-

empel bland dem 

där man använt fy-

sik. 

teknologin och be-

skriva hur dessa 

tillämpningar an-

vänds.  

 

Eleven deltar med 

idéer och planer 

för problemlös-

ning. 

fysik använts och 

förklara princi-

perna för hur de 

fungerar.  

 

Eleven arbetar i 

samarbete med 

andra för att 

skapa, planera och 

utveckla en tek-

nologisk lösning i 

vilken fysik an-

vänts. 

där fysik används 

och förklarar 

principerna för 

hur de fungerar 

samt motiverar 

deras betydelse 

för samhället.   

 

Eleven fungerar 

konstruktivt då 

man söker idéer, 

planerar, utveck-

lar och tillämpar 

problemlösning 

både självständigt 

och i samarbete 

med andra. 

M9  

handleda eleven att 

använda digitala verk-

tyg för att söka, be-

handla och presentera 

information och mätre-

sultat samt stödja ele-

vens lärande med hjälp 

av åskådliga simule-

ringar  

I1–I6 Eleven använder 

digitala verktyg 

samt simule-

ringar i sitt eget 

lärande. 

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Eleven använder 

under handledning 

digitala verktyg för 

att skaffa informat-

ion.  

 

Eleven bekantar sig 

med någon simule-

ring som stöder lä-

randet. 

Eleven använder 

digitala verktyg för 

att skaffa och pre-

sentera informat-

ion, vid behov un-

der handledning.  

 

Eleven kan göra 

observationer av 

en simulering.   

Eleven använder 

digitala verktyg el-

ler applikationer 

för att skaffa, be-

handla och presen-

tera information 

och mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

observationer och 

dra slutsatser av si-

muleringar. 

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikat-

ioner självstän-

digt för att skaffa, 

behandla och 

presentera in-

formation och 

mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

relevanta obser-

vationer och dra 
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relevanta slutsat-

ser av simule-

ringar. 

Kunskaper i fysik och användning av dem 

M10  

handleda eleven att 

använda fysikaliska be-

grepp på ett exakt sätt 

och att forma sina be-

greppsstrukturer i en-

lighet med uppfatt-

ningar som utgår från 

naturvetenskapliga te-

orier 

I1–I6 Eleven använder 

fysikaliska be-

grepp exakt och 

tillämpar natur-

vetenskapliga 

teorier i sitt tän-

kande. 

Förmåga att an-

vända och struk-

turera begrepp 

Eleven förstår 

några fysikaliska 

begrepp och kan 

under handledning 

kombinera dessa 

med fysikaliska fe-

nomen. 

Eleven kan an-

vända rätt fysika-

liska begrepp med 

ifrågavarande fysi-

kaliska fenomen.  

 

Eleven kan förklara 

fenomen och för-

söker använda fysi-

kens centrala be-

grepp.    

 

Eleven kan besk-

riva och förklara 

fenomen med 

hjälp av centrala 

fysikaliska be-

grepp. 

 

Eleven kan kombi-

nera fenomen med 

dess egenskaper 

och tillhörande 

storheter. 

 

Eleven kan besk-

riva och förklara 

fenomen genom 

att använda fysi-

kens centrala be-

grepp exakt.   

 

Eleven kan kom-

binera fenomen 

med dess egen-

skaper och tillhö-

rande storheter 

till en begrepps-

struktur.   

M11  

handleda eleven att 

använda olika modeller 

för att beskriva och 

förklara fenomen samt 

att göra prognoser 

I1–I6 Eleven använder 

olika modeller 

då hen undersö-

ker fenomen. 

Förmåga att an-

vända modeller 

Eleven känner igen 

modeller som an-

vänts i beskriv-

ningen av några fe-

nomen. 

Eleven använder 

enkla modeller i 

beskrivning av fe-

nomen och uppgö-

rande av progno-

ser. 

Eleven använder 

enkla modeller och 

gör utgående från 

dem upp progno-

ser och kan för-

klara hur modellen 

är skapad utgå-

ende från mätre-

sultat.  

 

Eleven kan be-

döma modellens 

Eleven använder 

modeller och gör 

utgående från 

dem upp progno-

ser och kan skapa 

enkla modeller 

utgående från 

mätresultat.  

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten samt 
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relation till verklig-

heten.  

modellens be-

gränsningar eller 

brister. 

M12  

handleda eleven att 

använda och kritiskt 

bedöma olika inform-

ationskällor och att ut-

trycka och motivera 

olika åsikter på ett för 

fysiken typiskt sätt 

I1–I6 Eleven använder 

och bedömer 

kritiskt olika in-

formationskällor 

samt uttrycker 

och motiverar 

olika åsikter på 

ett för fysiken 

typiskt sätt. 

Förmåga att ar-

gumentera och 

använda inform-

ationskällor 

Eleven söker under 

handledning in-

formation ur olika 

informationskällor.  

 

Eleven känner till 

synpunkter som 

motiveras på ett 

för fysiken typiskt 

sätt.   

Eleven söker in-

formation ur olika 

informationskällor.  

 

Eleven kan ut-

trycka olika åsikter 

och övar sig att 

motivera dem på 

ett för fysiken ty-

piskt sätt. 

Eleven söker in-

formation ur olika 

informationskällor 

och väljer inform-

ationskällor som 

anses vara tillförlit-

liga.  

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika åsikter 

på ett för fysiken 

typiskt sätt. 

Eleven söker in-

formation ur olika 

informations-

källor och kan re-

flektera över in-

formationskällans 

tillförlitlighet.   

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika åsikter 

på ett för fysiken 

typiskt sätt samt 

jämföra motstri-

diga åsikter med 

varandra. 

M13  

handleda eleven att 

uppfatta den naturve-

tenskapliga kunskap-

ens karaktär och ut-

veckling samt veten-

skapliga sätt att produ-

cera kunskap  

I1, I4 Eleven uppfattar 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karak-

tär och utveckl-

ing samt veten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap. 

Förmåga att 

uppfatta den 

naturvetenskap-

liga kunskapens 

karaktär och 

sätt på vilka 

kunskap produ-

ceras 

Eleven känner till 

att experimentellt 

arbete är det sätt 

man inom fysik 

producerar natur-

vetenskaplig kun-

skap. 

Eleven kan ge ex-

empel på hur na-

turvetenskaplig 

kunskap utvecklas 

och på vetenskap-

liga sätt att produ-

cera kunskap. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel i 

anknytning till fysik 

förklara den natur-

vetenskapliga kun-

skapens karaktär 

och utveckling. 

 

Eleven kan förklara 

vetenskapliga sätt 

Eleven kan med 

hjälp av exempel i 

anknytning till fy-

sik motivera na-

turvetenskapens 

karaktär och ut-

veckling.  

 

Eleven kan för-

klara och moti-

vera 
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att producera kun-

skap. 

vetenskapliga sätt 

att producera 

kunskap.    

M14  

handleda eleven att nå 

tillräckliga teoretiska 

kunskaper för fortsatta 

studier i fråga om väx-

elverkan och rörelse 

samt elektricitet 

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 

elektricitet för 

fortsatta studier 

Eleven känner i be-

kanta situationer 

till några begrepp, 

fenomen och stor-

heter i anknytning 

till växelverkan och 

rörelse samt elekt-

ricitet. 

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda några 

centrala begrepp, 

objekt, fenomen, 

egenskaper, stor-

heter, modeller 

och lagar i anknyt-

ning till växelver-

kan och rörelse 

samt elektricitet. 

 

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda centrala 

begrepp, objekt, 

fenomen, egen-

skaper, storheter, 

modeller och lagar 

i anknytning till 

växelverkan och 

rörelse samt elekt-

ricitet. 

Eleven kan i be-

kanta och tillämp-

liga situationer 

använda centrala 

begrepp, objekt, 

fenomen, egen-

skaper, storheter, 

modeller och la-

gar i anknytning 

till växelverkan 

och rörelse samt 

elektricitet 

M15  

handleda eleven att 

tillämpa sina kun-

skaper och färdigheter 

i fysik inom mångve-

tenskapliga lärområ-

den samt erbjuda ele-

ven möjligheter att 

lära sig hur fysik tilläm-

pas i olika situationer, 

till exempel i naturen, i 

näringslivet, i organi-

sationer 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 vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

 



139 
 

 

8 Kemi 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i kemi 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8  

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1  

uppmuntra och inspi-

rera eleven att studera 

kemi 

I1–I6 Eleven upplever 

studierna i kemi 

meningsfulla. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M2  

handleda och upp-

muntra eleven att 

identifiera sina kun-

skaper i kemi, att ställa 

upp mål för sitt arbete 

och att arbeta långsik-

tigt 

I1–I6 Eleven utvärde-

rar sitt eget kun-

nande i kemi, 

lägger upp mål 

för sitt arbete 

och arbetar 

långsiktigt. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 



140 
 

M3  

handleda eleven att 

förstå betydelsen av 

att kunna kemi i sitt 

eget liv, i livsmiljön och 

i samhället 

I1–I6 Eleven förstår 

vilken betydelse 

kunskaper i 

kemi har i det 

egna livet, i livs-

miljön och i 

samhället.   

Förmåga att för-

stå betydelsen 

av kemi 

Eleven känner till 

att vissa fenomen 

hör ihop med kemi 

och betydelsen av 

att kunna kemi i 

vissa yrken.  

Eleven kan ge ex-

empel på vardag-

liga situationer, 

där man behöver 

kunskap och fär-

digheter i kemi.  

 

Eleven kan nämna 

yrken, i vilka man 

behöver kunskap i 

kemi.  

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel hur kunskap 

och färdigheter i 

kemi behövs i den 

egna livsmiljön.  

 

Eleven kan berätta 

om betydelsen av 

att kunna kemi 

inom olika yrken 

och i fortsatta stu-

dier. 

Eleven förklarar 

med hjälp av ex-

empel hur kun-

skap och färdig-

heter behövs i 

det egna livet och 

i samhället.  

 

Eleven kan moti-

vera betydelsen 

av att kunskap i 

kemi inom olika 

yrken och i fort-

satta studier.  

M4  

handleda eleven att 

använda sina kemikun-

skaper för att bygga en 

hållbar framtid samt 

att bedöma sina val 

med tanke på en håll-

bar användning av na-

turresurser och pro-

dukters livscykel 

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 produktens 

livscykel.  

Kunskaper och 

färdigheter i 

hållbar utveckl-

ing ur kemins 

perspektiv 

Eleven kan ge ex-

empel på egna val, 

som har betydelse 

med tanke på håll-

bar användning av 

naturresurser och 

produktens livscy-

kel.  

Eleven kan nämna 

exempel, där kemi 

behövs för att 

bygga en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan nämna 

några goda val 

med tanke på håll-

bar användning av 

naturresurser och 

produktens livscy-

kel.  

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva på vilket 

sätt kunskaper i 

kemi behövs för 

att bygga en håll-

bar framtid. 

 

Eleven kan besk-

riva olika val med 

tanke på hållbar 

användning av na-

turresurser och 

produktens livscy-

kel.  

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 

framtid samt kan 

motivera olika val 

med tanke på 

hållbar 
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användning av 

naturresurser och 

produktens 

livscykel. 

Forskningsfärdigheter 

M5  

uppmuntra eleven att 

formulera frågor kring 

de fenomen som 

granskas och att vida-

reutveckla frågorna till 

utgångspunkter för 

undersökningar och 

annan aktivitet  

I1–I6 Eleven formule-

rar forsknings-

frågor om de fe-

nomen som 

granskas.  

Förmåga att for-

mulera frågor 

samt planera 

undersökningar 

och annan akti-

vitet 

Eleven känner igen 

fenomen som kan 

utgöra utgångs-

punkter för under-

sökningar.  

Eleven formulerar 

enkla frågor i an-

knytning till det 

ämnesområde som 

granskas och som 

kan utvecklas till 

utgångspunkter för 

undersökningar.  

Eleven formulerar 

frågor kring det fe-

nomen som grans-

kas. 

 

Eleven preciserar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar till 

exempel genom 

att avgränsa vari-

abler. 

Eleven formulerar 

strukturerade frå-

gor kring det fe-

nomen som 

granskas. 

 

Eleven utvecklar 

frågor som ut-

gångspunkter för 

undersökningar 

eller annan aktivi-

tet.  

M6  

handleda eleven att 

genomföra experimen-

tella undersökningar i 

samarbete med andra 

och att arbeta på ett 

säkert och konsekvent 

sätt   

I1–I6 Eleven genom-

för experimen-

tella undersök-

ningar tillsam-

mans med 

andra. Eleven 

arbetar på ett 

säkert och kon-

sekvent sätt.  

Förmåga att ge-

nomföra en ex-

perimentell 

undersökning 

Eleven deltar i ex-

perimentellt ar-

bete genom att 

följa med genom-

förandet av under-

sökningarna med 

hänsyn till säker-

hetsaspekterna.  

Eleven kan göra 

observationer och 

mätningar enligt 

en plan, vid behov 

under handled-

ning.  

 

Eleven kan arbeta 

på ett säkert sätt 

tillsammans med 

andra.  

Eleven kan arbeta 

på ett säkert sätt 

och göra observat-

ioner och mät-

ningar enligt in-

struktionerna eller 

planen.  

 

Eleven kan samar-

beta med andra.  

Eleven kan arbeta 

på ett säkert och 

konsekvent sätt, 

vid behov själv-

ständigt, samt 

göra observat-

ioner och mät-

ningar på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

 

Eleven kan ge-

nomföra olika 
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undersökningar i 

samarbete med 

andra och vid be-

hov stöda de öv-

riga gruppmed-

lemmarna.  

M7  

handleda eleven att 

behandla, tolka och 

presentera egna 

undersökningsresultat 

samt utvärdera dem 

och hela undersök-

ningsprocessen 

I1–I6 Eleven behand-

lar och analyse-

rar resultaten av 

undersökning-

arna och utvär-

derar undersök-

ningsprocessen.  

Förmåga att be-

handla, presen-

tera och utvär-

dera undersök-

ningsresultat 

Eleven beskriver 

den utförda under-

sökningen och dess 

resultat på ett för 

eleven lämpligt 

sätt.  

Eleven kan be-

handla den inform-

ation som samlats i 

undersökningen, 

presentera under-

sökningens resul-

tat och dra enkla 

slutsatser.  

 

Eleven nämner fak-

torer som påverkar 

resultatens kor-

rekthet och tillför-

litlighet. 

Eleven kan be-

handla och presen-

tera samt tolka 

undersökningsre-

sultat. 

 

Eleven kan ge ex-

empel på faktorer 

som påverkar hur 

korrekta och pålit-

liga resultaten är 

och på hur under-

sökningsprocessen 

förlöper ändamåls-

enligt.  

Eleven kan be-

handla, tolka och 

presentera 

undersökningsre-

sultat på ett för 

kemin typiskt 

sätt, samt formu-

lera och motivera 

slutsatser utgå-

ende från dem.  

 

Eleven kan utvär-

dera både resul-

taten och under-

sökningsproces-

sen. 

M8  

handleda eleven att 

förstå betydelsen av 

teknologiska tillämp-

ningar och principerna 

för hur de fungerar 

samt inspirera eleven 

att vara med och 

I1–I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

teknologiska till-

lämpningar och 

principerna för 

hur det funge-

rar. Eleven ut-

vecklar och 

Teknologiska 

kunskaper och 

förmåga att 

samarbeta kring 

teknologisk pro-

blemlösning 

Eleven förstår be-

tydelsen av tek-

nologiska tillämp-

ningar i sitt eget liv 

och kan nämna 

några exempel 

bland dem, där 

man använt kemi.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur kemi 

tillämpas inom tek-

nologin och besk-

riva hur dessa till-

lämpningar an-

vänds.  

 

Eleven kan besk-

riva teknologiska 

tillämpningar där 

kemi använts och 

förklara princi-

perna för hur de 

fungerar. 

 

Eleven beskriver 

tillämpningar 

inom teknologin 

där kemi används 

och förklarar 

principerna för 

hur de fungerar 

samt motiverar 
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skapa, planera, ut-

veckla och tillämpa 

enkla teknologiska lös-

ningar 

tillämpar enkla 

teknologiska 

lösningar i sam-

arbete med 

andra.  

Eleven deltar med 

idéer och planer 

för problemlös-

ning.  

Eleven arbetar i 

samarbete med 

andra för att 

skapa, planera och 

utveckla en tek-

nologisk lösning i 

vilken kemi an-

vänts. 

deras betydelse 

för samhället.  

 

Eleven fungerar 

konstruktivt då 

man söker idéer, 

planerar, utveck-

lar och tillämpar 

problemlösning 

både självständigt 

och i samarbete 

med andra.  

M9  

handleda eleven att 

använda digitala verk-

tyg för att söka, be-

handla och presentera 

information och mätre-

sultat samt stödja ele-

vens lärande med hjälp 

av åskådliga simule-

ringar 

I1–I6 Eleven använder 

digitala verktyg 

samt simule-

ringar i sitt eget 

lärande.  

Förmåga att an-

vända digitala 

verktyg 

Eleven använder 

under handledning 

digitala verktyg för 

att skaffa informat-

ion.  

 

Eleven bekantar sig 

med någon simule-

ring som stöder lä-

randet.  

Eleven använder i 

digitala verktyg för 

att skaffa och pre-

sentera informat-

ion, vid behov un-

der handledning.  

 

Eleven kan göra 

observationer av 

en simulering.  

Eleven använder 

digitala verktyg el-

ler applikationer 

för att skaffa, be-

handla och presen-

tera information 

och mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

observationer och 

dra slutsatser av si-

muleringar.  

Eleven använder 

digitala verktyg 

eller applikat-

ioner självstän-

digt för att skaffa, 

behandla och 

presentera in-

formation och 

mätresultat.  

 

Eleven kan göra 

relevanta obser-

vationer och dra 

relevanta slutsat-

ser av simule-

ringar.  

Kunskaper i kemi och användning av dem 
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M10  

handleda eleven att 

använda kemiska be-

grepp på ett exakt sätt 

och att forma sina be-

greppsstrukturer i en-

lighet med uppfatt-

ningar som utgår från 

naturvetenskapliga te-

orier 

I1–I6 Eleven använder 

kemiska be-

grepp exakt och 

tillämpar natur-

vetenskapliga 

teorier i sitt tän-

kande.  

Förmåga att an-

vända och struk-

turera begrepp 

Eleven förstår 

några kemiska be-

grepp och kan un-

der handledning 

kombinera dessa 

med kemiska feno-

men.  

Eleven kan an-

vända rätt kemiska 

begrepp för ifråga-

varande kemiska 

fenomen.  

 

Eleven kan förklara 

fenomen och för-

söker använda ke-

mins centrala be-

grepp. 

Eleven kan besk-

riva och förklara 

fenomen med 

hjälp av centrala 

kemiska begrepp.  

 

Eleven kan kombi-

nera fenomen med 

dess egenskaper 

och tillhörande be-

grepp.  

Eleven kan besk-

riva och förklara 

fenomen genom 

att använda ke-

mins centrala be-

grepp exakt.  

 

Eleven kan kom-

binera fenomen 

med dess egen-

skaper och tillhö-

rande begrepp till 

en begrepps-

struktur.  

M11  

handleda eleven att 

använda olika modeller 

för att beskriva och 

förklara ämnens struk-

tur och kemiska feno-

men  

I1–I6 Eleven använder 

olika modeller 

då hen granskar 

ämnets struktur 

och kemiska fe-

nomen.  

Förmåga att an-

vända modeller 

Eleven känner till 

att modeller an-

vänds för att besk-

riva ämnens struk-

tur.  

Eleven kan nämna 

exempel där mo-

deller används för 

att illustrera äm-

nets struktur och 

kemiska fenomen.   

Eleven kan besk-

riva ämnens struk-

tur och kemiska fe-

nomen med olika 

modeller. 

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verklig-

heten.  

Eleven kan besk-

riva och förklara 

ämnets struktur 

och kemiska fe-

nomen med hjälp 

av olika modeller.  

 

Eleven kan be-

döma modellens 

relation till verk-

ligheten samt 

modellens be-

gränsningar eller 

brister.   
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M12  

handleda eleven att 

använda och kritiskt 

bedöma olika inform-

ationskällor och att ut-

trycka och motivera 

olika åsikter på ett för 

kemin typiskt sätt 

I1–I6 Eleven använder 

och bedömer 

kritiskt olika in-

formationskällor 

samt uttrycker 

och motiverar 

olika åsikter på 

ett för kemin ty-

piskt sätt.  

Förmåga att ar-

gumentera och 

använda inform-

ationskällor 

Eleven söker under 

handledning in-

formation från 

olika informations-

källor.  

 

Eleven känner till 

åsikter som motiv-

eras på ett för ke-

min typiskt sätt.   

Eleven söker in-

formation ur olika 

informationskällor.  

 

Eleven kan ut-

trycka olika åsikter 

och övar sig att 

motivera dem på 

ett för kemin ty-

piskt sätt.  

Eleven söker in-

formation ur olika 

informationskällor 

och väljer inform-

ationskällor som 

anses vara tillförlit-

liga.  

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika åsikter 

på ett för kemin ty-

piskt sätt. 

Eleven söker in-

formation ur olika 

informations-

källor och kan re-

flektera över in-

formationskällans 

tillförlitlighet.  

 

Eleven kan ut-

trycka och moti-

vera olika åsikter 

på ett för kemin 

typiskt sätt samt 

jämföra motstri-

diga åsikter med 

varandra. 

M13 

handleda eleven att 

uppfatta den naturve-

tenskapliga kunskap-

ens karaktär och ut-

veckling samt veten-

skapliga sätt att produ-

cera kunskap  

I1, I4 Eleven uppfattar 

den naturveten-

skapliga kun-

skapens karak-

tär och utveckl-

ing samt veten-

skapliga sätt att 

producera kun-

skap.  

Förmåga att 

uppfatta den 

naturvetenskap-

liga kunskapens 

karaktär och 

sätt på vilka 

kunskap produ-

ceras 

Eleven känner till 

att experimentellt 

arbete är det sätt 

man inom kemin 

producerar natur-

vetenskaplig kun-

skap.  

Eleven kan ge ex-

empel på hur na-

turvetenskaplig 

kunskap utvecklas 

och på vetenskap-

liga sätt att produ-

cera kunskap.  

Eleven kan med 

hjälp av exempel i 

anknytning till ke-

min förklara den 

naturvetenskapliga 

kunskapens karak-

tär och utveckling. 

 

Eleven kan förklara 

vetenskapliga sätt 

att producera kun-

skap.  

Eleven kan med 

hjälp av exempel i 

anknytning till 

kemi motivera 

naturvetenskap-

ens karaktär och 

utveckling.  

 

Eleven kan för-

klara och moti-

vera vetenskap-

liga sätt att pro-

ducera kunskap.  
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M14  

handleda eleven att 

förstå de grundläg-

gande principerna för 

ämnens egenskaper, 

struktur och omvand-

lingar som dessa ge-

nomgår 

I5, I6 Eleven förstår 

de grundläg-

gande princi-

perna för äm-

nens egen-

skaper, struktur 

och omvand-

lingar som dessa 

genomgår. 

Hur eleven nått 

teoretiska kun-

skaper i fråga 

om ämnens 

egenskaper, 

struktur och 

omvandlingar 

som dessa ge-

nomgår för fort-

satta studier 

Eleven känner i be-

kanta situationer 

igen några begrepp 

och fenomen, i an-

knytning till äm-

nens egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår.   

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda några 

centrala begrepp, 

fenomen och mo-

deller i anknytning 

till ämnens egen-

skaper, struktur 

och omvandlingar 

som dessa genom-

går.  

Eleven kan i be-

kanta situationer 

använda centrala 

begrepp, fenomen 

och modeller i an-

knytning till äm-

nens egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår.  

Eleven kan i be-

kanta och tillämp-

liga situationer 

använda centrala 

begrepp, feno-

men och mo-

deller i anknyt-

ning till ämnens 

egenskaper, 

struktur och om-

vandlingar som 

dessa genomgår. 

M15  

handleda eleven att 

tillämpa sina kun-

skaper och färdigheter 

i kemi inom mångve-

tenskapliga lärområ-

den samt erbjuda ele-

ven möjligheter att 

lära sig hur kemi tilläm-

pas i olika situationer, 

till exempel i naturen, i 

näringslivet, i organi-

sationer eller i veten-

skapliga samfund  

I1–I6 Eleven tillämpar 

sina kunskaper 

och färdigheter i 

kemi i olika situ-

ationer.   

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 
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9 Hälsokunskap 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i hälsokunskap 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Växande och utveckling som stödjer hälsan 

M1  

handleda eleven att 

förstå bredden av be-

greppet hälsa, olika 

sätt att främja hälsan 

samt människans lev-

nadslopp, växande och 

utveckling ur ett re-

sursperspektiv  

I1–I3 Eleven lär sig 

granska bred-

den av begrep-

pet hälsa, olika 

sätt att främja 

hälsan samt 

människans lev-

nadslopp och 

utveckling ur ett 

resursperspek-

tiv. 

 

 

Elevens uppfatt-

ning om hälsa  

Eleven kan nämna 

något delområde 

inom hälsa. 

 

Eleven kan nämna 

något skede i män-

niskans levnads-

lopp. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva delområ-

dena inom hälsa 

och sambandet 

mellan dem samt 

kan ge ett exempel 

på vad som avses 

med att främja 

hälsa. 

 

Eleven kan besk-

riva något livs-

skede och nämna 

särdrag för upp-

växten och utveckl-

ingen under ung-

domen. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva delområ-

dena inom hälsa 

och deras växelver-

kan.  

 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva vad som 

avses med att 

främja hälsan.  

 

Eleven kan besk-

riva olika livsske-

den, i synnerhet 

utvecklingen under 

ungdomen, och 

kan med hjälp av 

exempel beskriva 

Eleven kan 

mångsidigt besk-

riva delområdena 

inom hälsa och 

förklarar orsaks-

sambanden mel-

lan dem.  

 

Eleven kan 

mångsidigt för-

klara vad som av-

ses med att 

främja hälsan.  

 

Eleven kan redo-

göra för olika ske-

den i människans 

levnadslopp och 

kan bedöma vil-

ken betydelse 
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betydelsen av 

hälsa, växande och 

utveckling som re-

surser i livet. 

hälsa har som en 

resurs i olika livs-

skeden. 

 

M2  

handleda eleven att ut-

veckla sina emotionella 

och kommunikativa 

färdigheter samt för-

mågan att agera i olika 

konflikt- och krissituat-

ioner 

I1 Eleven lär sig 

använda sina 

emotionella och 

kommunikativa 

färdigheter samt 

lär sig använda 

olika metoder 

för att hantera 

konflikt- och 

krissituationer. 

Förmåga att 

analysera sina 

emotionella och 

sociala färdig-

heter och hur 

man reglerar sitt 

beteende 

 

 

Eleven kan nämna 

grundläggande 

känslor och känner 

till att de inverkar 

på beteendet. 

 

Eleven kan nämna 

drag som är karak-

teristiska för kon-

fliktsituationer 

samt stress och kri-

ser.  

Eleven kan nämna 

de grundläggande 

känslorna samt ge 

några exempel på 

växelverkan mellan 

känslor och bete-

ende.  

 

Eleven kan nämna 

sätt för att reda ut 

konfliktsituationer 

och för att hantera 

stress och kriser. 

Eleven kan utöver 

de grundläggande 

känslorna även be-

skriva andra käns-

lor och ge exempel 

på växelverkan 

mellan känslor och 

beteende och hur 

man reglerar sitt 

beteende.  

 

Eleven kan besk-

riva lösningar för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

samt olika sätt att 

hantera stress och 

kriser. 

Eleven kan kate-

gorisera känslor, 

analysera bak-

grundsfaktorer 

som inverkar på 

dem samt redo-

göra för olika sätt 

att reglera sitt be-

teende och sin 

kommunikation. 

 

Eleven kan redo-

göra för orsaker 

till konfliktsituat-

ioner samt för 

motiverade sätt 

och lösningar för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

och för att han-

tera stress och 

kriser. 

M3  

handleda eleven att ut-

veckla sin självkänne-

dom och att ge akt på 

I1 Eleven lär sig ut-

veckla sin själv-

kännedom och 

att reglera sitt 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att 
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sina värderingar och 

attityder samt krop-

pens och sinnets signa-

ler samt att kontrollera 

faktorer som stödjer 

det egna beteendet, lä-

randet och studierna 

beteende och 

lärande 

reflektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

M4  

handleda eleven att re-

flektera över frågor 

med anknytning till in-

dividualitet, gemen-

skap och jämlikhet ur 

ett hälsoperspektiv 

samt stödja elevens 

förmåga att handla på 

ett ansvarsfullt sätt i 

kommunikationssituat-

ioner 

I1, I3, 

I4 

Eleven lär sig re-

flektera över 

frågor med an-

knytning till in-

dividualitet, ge-

menskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspektiv 

samt lär sig 

handla på ett 

ansvarfullt sätt i 

kommunikat-

ionssituationer. 

Förmåga att 

analysera den 

hälsomässiga ut-

vecklingen och 

att agera i kom-

munikationssi-

tuationer 

Eleven kan nämna 

faktorer som inver-

kar på individuali-

teten och ge något 

exempel på sam-

bandet mellan so-

ciala relationer och 

det psykiska välbe-

finnandet och häl-

san.  

 

Eleven kan nämna 

etiska frågor som 

anknyter till sam-

spel och kommuni-

kation och kan un-

der handledning 

komma med lös-

ningar till dem. 

Eleven kan besk-

riva faktorer som 

inverkar på indivi-

dualiteten och ge 

exempel på vilken 

betydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska välbe-

finnandet och häl-

san. 

 

Eleven kan besk-

riva etiska frågor 

som anknyter till 

samspel och kom-

munikation och 

kan komma med 

lösningar 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 bedöma vilken 

betydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska välbe-

finnandet och häl-

san. 

 

Eleven kan analy-

sera etiska frågor 

som anknyter till 

samspel och kom-

munikation och 

kan komma med 

ansvarsfulla lös-

ningar till dem. 

Eleven kan ur ett 

hälsoperspektiv 

analysera och 

motivera frågor 

som anknyter till 

den individuella 

utvecklingen 

samt kan ur ett 

brett perspektiv 

bedöma vilken 

betydelse sociala 

relationer har för 

det psykiska väl-

befinnandet och 

hälsan. 

 

Eleven kan ur ett 

brett perspektiv 

analysera etiska 

frågor som ank-

nyter till samspel 

och kommunikat-

ion samt kan 
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värdera och moti-

vera ansvarsfulla 

lösningar till dem. 

Faktorer som stödjer och tär på hälsan och att förebygga sjukdomar 

M5  

handleda eleven att 

fördjupa sin förståelse 

för fysisk, psykisk och 

social hälsa och fak-

torer och mekanismer 

som stärker och hotar 

dessa samt stödja ele-

vens förmåga att an-

vända relaterade be-

grepp på ett korrekt 

sätt 

I1–I3 Eleven lär sig 

granska faktorer 

och mekanismer 

som stärker och 

hotar den fy-

siska, psykiska 

och sociala häl-

san samt lär sig 

använda relate-

rade begrepp på 

ett korrekt sätt.  

Förmåga att ob-

servera faktorer 

som påverkar 

hälsan samt att 

använda be-

grepp som ank-

nyter till hälsa 

Eleven kan nämna 

faktorer som stöd-

jer respektive ho-

tar hälsan. 

Eleven kan besk-

riva faktorer som 

stödjer respektive 

hotar hälsan samt 

sambanden mellan 

dem.  

 

Eleven kan på ett 

korrekt sätt an-

vända några be-

grepp som ankny-

ter till hälsa och 

sjukdom. 

Eleven kan analy-

sera faktorer som 

stödjer respektive 

hotar hälsan samt 

kan i huvuddrag 

beskriva deras in-

bördes samband 

och orsakssam-

manhang. 

 

Eleven kan i hu-

vudsak använda 

begrepp som ank-

nyter till hälsa och 

sjukdom på ett 

korrekt sätt.  

 

Eleven kan analy-

sera och bedöma 

faktorer som 

stödjer respektive 

hotar hälsan samt 

kan mångsidigt 

beskriva deras in-

bördes samband 

och orsakssam-

manhang.   

 

Eleven kan an-

vända begrepp 

som anknyter till 

hälsa och sjuk-

dom på ett kor-

rekt sätt.  

 

M6  

stödja eleven att ut-

veckla sina färdigheter 

att söka och använda 

information om hälsa 

och sjukdomar samt 

främja elevens för-

måga att agera 

I2, I3 Eleven lär sig 

söka och an-

vända informat-

ion om hälsa 

och sjukdomar 

samt lär sig 

agera ändamåls-

enligt i 

Förmåga att till-

lämpa kun-

skaper och fär-

digheter med 

anknytning till 

hälsa, säkerhet 

och sjukdom 

Eleven kan under 

handledning söka 

hälsorelaterad in-

formation.  

 

Eleven kan nämna 

något tillväga-

gångssätt för 

Eleven kan söka 

hälsorelaterad in-

formation ur några 

källor och kan ställ-

vis använda in-

formationen på ett 

ändamålsenligt 

sätt.  

Eleven kan söka 

hälsorelaterad in-

formation i olika 

källor och huvud-

sakligen använda 

den på ett ända-

målsenligt sätt. 

 

Eleven kan söka 

hälsorelaterad in-

formation 

mångsidigt i olika 

informations-

källor, kan bilda 

sökord och av-

gränsa sökningen 
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ändamålsenligt i situat-

ioner som anknyter till 

hälsa, säkerhet och 

sjukdomar 

situationer som 

anknyter till 

hälsa, säkerhet 

och sjukdomar. 

egenvård, för att 

söka hjälp och för 

situationer som 

hotar hälsan och 

tryggheten.  

 

Eleven kan ange 

tillvägagångssätt 

för egenvård, för 

att söka hjälp och 

för situationer som 

hotar hälsan och 

tryggheten. 

Eleven kan besk-

riva ändamålsen-

liga tillvägagångs-

sätt för egenvård, 

för att söka hjälp 

och för situationer 

som hotar hälsan 

och tryggheten. 

på ett ändamåls-

enligt sätt samt 

använda inform-

ationen korrekt.  

 

Eleven kan be-

döma och moti-

vera olika tillvä-

gagångssätt för 

egenvård, för att 

söka hjälp och för 

situationer som 

hotar hälsan och 

tryggheten. 

 

M7  

handleda eleven att 

iaktta och utvärdera 

sina egna vanor, val 

och motiv som berör 

hälsa och säkerhet 

samt uppmuntra ele-

ven att reflektera över 

resurser som är viktiga 

för den egna hälsan 

I1, I2 Eleven lär sig 

iaktta och utvär-

dera faktorer 

som anknyter 

till den egna häl-

san och säker-

heten samt lär 

sig reflektera 

över resurser 

som är viktiga 

för den egna 

hälsan.  

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M8  

handleda eleven att 

iaktta och kritiskt 

I1–I3 Eleven lär sig 

iaktta och kri-

tiskt granska 

Förmåga att 

granska förete-

elser som 

Eleven kan nämna 

faktorer som på-

verkar 

Eleven kan besk-

riva faktorer som 

påverkar 

Eleven kan analy-

sera faktorer som 

påverkar 

Eleven kan analy-

sera och motivera 

faktorer som 
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granska företeelser 

som anknyter till hälsa 

och sjukdom samt vär-

deringar och normer 

som är förknippade 

med dem och att be-

döma tillförlitligheten 

och relevansen i in-

formation 

företeelser som 

anknyter till 

hälsa och sjuk-

dom samt vär-

deringar och 

normer som är 

förknippade 

med dem. Ele-

ven lär sig be-

döma tillförlitlig-

heten och rele-

vansen i inform-

ation. 

anknyter till 

hälsa och sjuk-

dom samt be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsore-

laterad inform-

ation 

hälsovanorna samt 

kan nämna etiska 

frågor som ankny-

ter till livsstil.  

 

Eleven kan ge ett 

exempel på konse-

kvenserna av val 

som gäller livssti-

len.  

 

Eleven kan nämna 

någon faktor som 

beskriver tillförlit-

ligheten i hälsore-

laterad informat-

ion.  

hälsovanorna samt 

kan beskriva etiska 

frågor som ankny-

ter till livsstil.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på konse-

kvenserna av val 

som gäller livssti-

len.  

 

Eleven kan under 

handledning be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsorela-

terad information 

utgående från 

några faktorer som 

beskriver informat-

ionstillförlitlig-

heten.  

hälsovanorna och 

förklara hur olika 

företeelser som 

anknyter till hälso-

vanor uppstår.  

 

Eleven kan besk-

riva etiska frågor 

som anknyter till 

livsstil och analy-

sera konsekven-

serna av val som 

gäller livsstilen. 

 

Eleven kan be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsorela-

terad information 

utgående från flera 

faktorer som be-

skriver informat-

ions-tillförlitlig-

heten. 

påverkar hälso-

vanorna samt kan 

förklara och moti-

vera hur företeel-

ser som anknyter 

till hälsovanor 

uppstår.  

 

Eleven kan analy-

sera etiska frågor 

som anknyter till 

livsstil samt kan 

bedöma och mo-

tivera konsekven-

serna av val som 

gäller livsstilen. 

 

Eleven kan kri-

tiskt och ur olika 

synvinklar be-

döma tillförlitlig-

heten i hälsorela-

terad information 

och hur använd-

bar informat-

ionen är. 

Hälsa, samfund, samhälle och kultur  

M9  

handleda eleven att 

förstå samhällets, 

I3 Eleven lär sig 

iaktta sam-

hällets, 

Förmåga att för-

stå hur 

Eleven kan nämna 

effekter som livs-

miljön har på 

Eleven kan besk-

riva effekter som 

livsmiljön har på 

Eleven kan analy-

sera centrala di-

rekta och indirekta 

Eleven kan analy-

sera och motivera 

centrala direkta 



153 
 

omgivningens, kul-

turens och informat-

ions- och kommunikat-

ionsteknologins bety-

delse för hälsa och väl-

befinnande 

omgivningens, 

kulturens och 

informations- 

och kommuni-

kationsteknolo-

gins betydelse 

för hälsa och 

välbefinnande. 

omgivningen på-

verkar hälsan 

hälsan och kan 

nämna samband 

mellan hälsa och 

samfund, kultur el-

ler informations- 

och kommunikat-

ionsteknologi. 

hälsan samt ge ex-

empel på samband 

mellan hälsa och 

samfund, kultur el-

ler informations- 

och kommunikat-

ionsteknologi.  

effekter som livs-

miljön har på häl-

san samt förklara 

sambanden mellan 

hälsa och samfund, 

kultur samt in-

formations- och 

kommunikations-

teknologi. 

och indirekta ef-

fekter som livs-

miljön har på häl-

san samt bedöma 

sambandet mel-

lan hälsa och 

samfund, kultur 

samt informat-

ions- och kommu-

nikationstek-

nologi. 

M10  

handleda eleven att 

lägga grunden för den 

egna studie-, funkt-

ions- och arbetsför-

mågan och för att upp-

rätthålla den samt att 

beskriva hur man an-

vänder hälsotjänster 

på ett ändamålsenligt 

sätt  

I1, I2 Eleven lär sig 

lägga grunden 

för den egna  

studie-, funkt-

ions- och arbets-

förmågan och 

för att upprätt-

hålla den samt. 

Eleven lär sig 

beskriva hur 

man använder 

hälsotjänster på 

ett ändamålsen-

ligt sätt. 

Förmåga att 

uppfatta på 

vilka sätt man 

kan främja ar-

betsförmågan 

Eleven kan nämna 

faktorer som på-

verkar studie, 

funktions- och ar-

betsförmågan.  

 

Eleven kan nämna 

den egna skolans 

och kommunens 

hälsotjänster.  

Eleven kan besk-

riva faktorer som 

påverkar studie, 

funktions- och ar-

betsförmågan.  

 

Eleven kan besk-

riva den egna sko-

lans och kommu-

nens hälsotjänster.   

Eleven kan till-

lämpa kunskap om 

faktorer som på-

verkar studie-, 

funktions- och ar-

betsförmågan, till 

exempel genom 

att göra upp en 

plan som stödjer 

dessa.  

 

Eleven kan besk-

riva olika hälso-

tjänster i samhället 

och ge exempel på 

hur de kan använ-

das i olika situat-

ioner. 

Eleven kan till-

lämpa och utvär-

dera kunskap om 

faktorer som på-

verkar studie-, 

funktions- och ar-

betsförmågan, till 

exempel genom 

att göra upp en 

motiverad plan 

som stödjer 

dessa.  

 

Eleven kan besk-

riva och utvär-

dera olika hälso-

tjänster i sam-

hället och hur de 

kan användas på 
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ett ändamålsen-

ligt sätt i olika si-

tuationer. 

M11  

handleda eleven att 

förstå och bedöma 

uppfattningar om hälsa 

i den egna familjen, 

den närmaste omgiv-

ningen och inom olika 

samfund och att förstå 

deras betydelse för en 

själv samt handleda 

eleven att bilda sig en 

uppfattning om på 

vilka sätt hen lär sig 

bäst 

I1–I3 Eleven lär sig 

observera upp-

fattningar om 

hälsa i den egna 

familjen, den 

närmaste om-

givningen och 

inom olika sam-

fund samt för-

står deras bety-

delse för en 

själv. Eleven lär 

sig bilda sig en 

uppfattning 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 exem-

pel beskriva hur fa-

miljen, den närm-

aste omgivningen 

eller andra sociala 

samfund påverkar 

uppfattningarna 

om hälsa.  

 

Eleven kan nämna 

en faktor som 

stödjer det egna 

lärandet. 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

beskriva hur famil-

jen, den närmaste 

omgivningen eller 

andra sociala sam-

fund påverkar upp-

fattningarna om 

hälsa samt kan 

känna igen hur de 

inverkar på den 

egna uppfatt-

ningen om hälsa.  

 

Eleven kan nämna 

faktorer som stöd-

jer det egna läran-

det. 

Eleven kan med 

hjälp av ändamåls-

enliga exempel 

analysera hur fa-

miljen, den närm-

aste omgivningen 

och andra sociala 

samfund påverkar 

uppfattningarna 

om hälsa samt kan 

beskriva deras be-

tydelse för den 

egna uppfatt-

ningen om hälsa.  

 

Eleven kan besk-

riva faktorer som 

stödjer det egna 

lärandet. 

Eleven kan analy-

sera och motivera 

hur familjen, den 

närmaste omgiv-

ningen och andra 

sociala samfund 

påverkar uppfatt-

ningarna om 

hälsa samt utvär-

derar deras bety-

delse för den 

egna uppfatt-

ningen om hälsa. 

 

Eleven kan analy-

sera faktorer som 

stödjer det egna 

lärandet. 

M12  

stödja elevens förmåga 

att kritiskt bedöma in-

formation som berör 

hälsa och sjukdom 

samt att beskriva indi-

videns rättigheter, an-

svar och möjligheter 

I3 Eleven lär sig 

kritiskt bedöma 

information som 

berör hälsa och 

sjukdom samt 

lär sig granska 

individens rät-

tigheter, ansvar 

Förmåga att be-

döma hälsorela-

terad informat-

ion samt känne-

dom om meto-

der och sätt som 

påverkar hälsa 

och trygghet 

Eleven kan nämna 

något sätt att på-

verka med hälsore-

laterad informat-

ion eller en faktor 

som inverkar på 

den 

Eleven kan under 

handledning analy-

sera sätt att på-

verka med hälsore-

laterad informat-

ion samt kan under 

handledning analy-

sera 

Eleven kan analy-

sera olika sätt att 

påverka med häl-

sorelaterad samt 

kan analysera till-

förlitligheten i häl-

sorelaterad in-

formation.  

Eleven kan kri-

tiskt bedöma sätt 

att påverka med 

hälsorelaterad in-

formation samt 

kan kritiskt be-

döma tillförlitlig-

heten i 
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att påverka i frågor 

som gäller hälsa och 

trygghet i den egna 

lärmiljön och den 

närmaste omgivningen 

och möjligheter 

att påverka i frå-

gor som gäller 

hälsa och trygg-

het i den egna 

lärmiljön och 

den närmaste 

omgivningen. 

hälsorelaterade in-

formationens till-

förlitlighet.  

 

Eleven kan ange 

någon konsekvens 

som olika livsstilar 

har för samhället 

eller för miljöns 

hälsa eller trygg-

het. 

 

Eleven kan nämna 

någon metod med 

vilken man kan på-

verka hälsan och 

tryggheten i den 

närmaste omgiv-

ningen. 

tillförlitligheten i 

den hälsorelate-

rade informat-

ionen.  

 

Eleven kan besk-

riva vilka konse-

kvenser olika 

livsstilar har för 

andra människor, 

för samhället eller 

för miljöns hälsa 

och trygghet. 

 

Eleven kan besk-

riva metoder med 

vilka man kan på-

verka hälsan och 

tryggheten i den 

närmaste omgiv-

ningen. 

 

 

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 på-

verka hälsan och 

tryggheten i den 

närmaste omgiv-

ningen.  

hälsorelaterad in-

formation.  

 

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 närm-

aste omgiv-

ningen. 

 

 

10 Religion 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i religion 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

M1  

handleda eleven att 

inse sambandet mellan 

religion och kultur och 

att uppfatta den reli-

giösa mångfalden 

I1, I2 Eleven förstår den 

mångsidiga kom-

munikationen 

mellan religion 

och kultur och den 

religiösa mångfal-

den 

Förmåga att 

uppfatta den 

religiösa 

mångfalden 

och religioner-

nas betydelse 

i kulturen och 

samhället 

Eleven känner un-

der handledning 

igen olika saker i 

omgivningen som 

anknyter till relig-

ion såsom byggna-

der, symboler och 

seder. 

Eleven känner igen 

olika saker i omgiv-

ningen som ankny-

ter till religion.  

 

Eleven kan kombi-

nera begrepp och 

företeelser i an-

knytning till relig-

ion. 

Eleven kan ge ex-

empel på mångfal-

den i anknytning 

till den religion 

som studeras. Hen 

visar att hen för-

står att religion 

och kultur står i 

växelverkan med 

varandra.  

 

Eleven känner 

självständigt igen 

olika företeelser i 

anknytning till re-

ligion i olika kul-

turer och sam-

hällen.   

Eleven kan ge 

mångsidiga ex-

empel på den in-

terna mångfalden 

i anknytning till 

den religion som 

studeras.  

 

Eleven visar att 

hen förstår att re-

ligion och kultur 

på många sätt 

står i växelverkan 

med varandra.  

 

Eleven kan själv-

ständigt känna 

igen och nämna 

olika företeelser i 

anknytning till re-

ligion i olika kul-

turer och sam-

hällen.    

M2  

handleda eleven att 

fördjupa sina 

I1 Eleven fördjupar 

sina kunskaper om 

den religion som 

Förmåga att 

hantera in-

formation om 

Eleven kan ge ett 

exempel på lärorna 

i den religion som 

Eleven kan ge ex-

empel på lärorna i 

Eleven kan analy-

sera de grundläg-

gande lärorna i 

Eleven kan analy-

sera de grundläg-

gande lärorna i 
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kunskaper om den re-

ligion som studeras 

och dess inflytande 

studeras och dess 

inflytande och ut-

vecklas i att skaffa 

ytterligare inform-

ation om dem. 

den religion 

som studeras 

studeras och ett 

exempel på de vik-

tigaste källorna.  

 

Eleven kan berätta 

om uppkomsten av 

den religion som 

studeras. 

den religion som 

studeras.  

 

Eleven kan redo-

göra för uppkoms-

ten av den religion 

som studeras, 

samt för dess käl-

lor, inflytande och 

utbredning.  

 

Eleven kan enligt 

givna instruktioner 

söka ytterligare in-

formation om den 

religion som stude-

ras. 

den religion som 

studeras och besk-

riva innehållet i de 

viktigaste källorna.  

 

Eleven kan besk-

riva uppkomsten 

och utbredningen 

av den religion 

som studeras, 

samt dess infly-

tande i olika delar 

av världen.  

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa yt-

terligare informat-

ion om den relig-

ion som studeras 

och fästa uppmärk-

samhet vid källor-

nas tillförlitlighet.  

den religion som 

studeras och in-

nehållet i och 

tolkningen av de 

viktigaste käl-

lorna.  

 

Eleven kan besk-

riva uppkomst-

historia för den 

religion som stu-

deras, dess ut-

bredning och in-

flytande i olika 

delar av världen.  

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa yt-

terligare inform-

ation om den re-

ligion som stude-

ras och fästa upp-

märksamhet vid 

källornas tillförlit-

lighet. 

M3  

handleda eleven att 

undersöka religioner 

och livsåskådningar på 

I2 Eleven förstår vad 

som avses världs-

religioner, irreligi-

ositet och åskåd-

ningar och hur de 

Kunskap om 

världsreligion-

erna och olika 

åskådningar 

Eleven kan nämna 

två religioner och 

under handledning 

känna igen de cen-

trala dragen i dem.  

Eleven kan nämna 

världsreligioner 

och berätta om de 

mest centrala dra-

gen i dem.  

Eleven kan besk-

riva och jämföra de 

huvudsakliga dra-

gen i de olika 

världsreligionerna.  

Eleven kan analy-

sera och jämföra 

de huvudsakliga 

dragen i de olika 
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olika håll i världen 

samt irreligiositet.  

skiljer sig från 

varandra. Eleven 

vänjer sig vid att 

skaffa ytterligare 

information om 

dem.   

 

Eleven känner un-

der handledning 

igen skillnaderna 

mellan religion och 

irreligiositet. 

 

Eleven kan besk-

riva skillnaden mel-

lan religion och ir-

religiositet.  

 

Eleven kan skaffa 

ytterligare inform-

ation om religioner 

och åskådningar 

enligt givna in-

struktioner. 

 

Eleven kan an-

vända begreppen 

religion, irreligiosi-

tet och åskådning i 

ändamålsenliga 

sammanhang.  

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa in-

formation om re-

ligioner och åskåd-

ningar samt fästa 

uppmärksamhet 

vid informations-

källornas tillförlit-

lighet.   

världsreligion-

erna.  

 

Eleven kan besk-

riva den rådande 

mångfalden inom 

religioner och ir-

religiositet.  

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa in-

formation om re-

ligioner och 

åskådningar och 

bedöma inform-

ationskällornas 

tillförlitlighet.   

M4  

handleda eleven att 

känna igen seder och 

symboler i olika relig-

ioner och livsåskåd-

ningar samt identifiera 

religiösa teman i me-

dier, världspolitiken, 

inom konst och popu-

lärkultur 

I1–I3 Eleven identifierar 

och förstår seder i 

olika religioner 

och åskådningar 

samt utvecklar sin 

beredskap att 

identifiera reli-

giösa symboler 

och teman i me-

dier, världspoliti-

ken, konsten och 

populärkulturen.  

Religiös och 

kulturell läs-

kunnighet 

Eleven känner i 

kulturen igen seder 

i anknytning till re-

ligion.  

Eleven kan berätta 

om centrala seder i 

minst tre relig-

ionen.  

 

Ur givet material 

känner eleven igen 

religiösa symboler 

och teman i me-

dier, konsten och 

populärkulturen.  

Eleven kan besk-

riva och nämna se-

der i olika relig-

ioner och kan ge 

exempel på irreli-

giösa seder och 

bruk.  

 

Eleven identifierar 

och kan ge exem-

pel på religiösa 

symboler och te-

man i medier, 

Eleven kan analy-

sera seder i olika 

religioner och kan 

ge exempel på ir-

religiösa seder 

och bruk.  

 

Eleven identifie-

rar och kan ge ex-

empel på reli-

giösa symboler 

och teman eller 

symboler i 
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världspolitiken, 

konsten och popu-

lärkulturen. 

medier, världspo-

litiken, konsten 

och populärkul-

turen. 

M5  

handleda eleven att 

iaktta och bedöma 

olika sätt att argumen-

tera samt skillnader 

mellan religiöst och ve-

tenskapligt språk 

I1, I3 Eleven lär sig att 

identifiera och be-

döma olika sätt 

att argumentera 

samt skillnader 

mellan religiöst 

och vetenskapligt 

språk. Eleven ut-

vecklar sin bered-

skap att lyssna på 

andras åsikter och 

att motivera sina 

egna åsikter. 

Förmåga att 

särskilja på re-

ligiöst och ve-

tenskapligt 

språk samt 

tankeförmåga 

och kommuni-

kativa färdig-

heter  

Eleven skiljer ett 

tydligt religiöst på-

stående och ett 

tydligt vetenskap-

ligt påstående från 

varandra. 

Eleven känner igen 

typiska drag i ett 

vetenskapligt re-

spektive ett reli-

giöst språk.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och presentera 

sina egna. 

Eleven känner igen 

olika sätt att argu-

mentera samt skill-

nader mellan reli-

giöst och veten-

skapligt språk.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och presentera 

motiveringar för 

sina egna åsikter. 

Eleven kan analy-

sera olika sätt att 

argumentera. 

Hen kan analy-

sera religiöst och 

vetenskapligt 

språk och skillna-

derna mellan reli-

giösa och veten-

skapliga argu-

ment.  

 

Eleven kan lyssna 

till andras åsikter 

och logiskt moti-

vera sina egna 

åsikter. 

M6  

handleda eleven att ut-

forska centrala etiska 

begrepp, de mänskliga 

rättigheterna och de 

etiska principerna i den 

religion som studeras 

samt i andra religioner 

och åskådningar 

I3 Eleven lär sig att 

tillämpa centrala 

etiska begrepp. 

Eleven känner till 

de centrala 

mänskliga rättig-

heterna och etiska 

principer inom 

den religion som 

Förmåga att 

behärska in-

formation om 

etik och 

mänskliga rät-

tigheter 

Eleven kan ge ett 

exempel på en 

mänsklig rättighet.  

 

Utgående från 

givna exempel på 

situationer känner 

eleven igen den 

Utgående från ex-

empel på situat-

ioner identifierar 

eleven centrala 

etiska begrepp 

inom den etiska di-

mensionen och 

kan under hand-

ledning reflektera 

Eleven känner till 

och kan nämna 

centrala etiska be-

grepp och kan 

skilja på etiska frå-

geställningar och 

andra frågeställ-

ningar.  

 

Eleven kan an-

vända centrala 

begrepp inom eti-

ken och reflek-

tera över etiska 

frågeställningar 

och bedöma för-

verkligandet av 

de mänskliga 
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studeras och 

andra religioner 

samt vänjer sig att 

skaffa ytterligare 

information om 

dem. 

etiska dimens-

ionen.  

 

Eleven kan ge nå-

got exempel på en 

etisk princip i den 

religion som stude-

ras. 

över etiska fråge-

ställningar.  

 

Eleven kan ge nå-

got exempel på en 

etisk princip i den 

religion som stude-

ras.  

 

Eleven kan ge ex-

empel på mänsk-

liga rättigheter och 

deras betydelse.  

 

Eleven kan redo-

göra för de etiska 

principerna inom 

den religion som 

studeras.  

 

Utgående från 

givna instruktioner 

kan eleven söka in-

formation om de 

mänskliga rättig-

heterna. 

Eleven kan reflek-

tera över etiska 

frågeställningar 

och förverkligan-

det av de mänsk-

liga rättigheterna i 

praktiken. 

 

Eleven kan besk-

riva de etiska prin-

ciperna i den relig-

ion som studeras 

och jämföra dem 

med centrala 

etiska principer i 

andra religioner 

och åskådningar.   

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa in-

formation om de 

mänskliga rättig-

heterna och om 

etiken i olika relig-

ioner och åskåd-

ningar samt fästa 

uppmärksamhet 

vid informations-

källornas tillförlit-

lighet.    

rättigheterna i 

praktiken.   

 

Eleven kan analy-

sera de etiska 

principerna i olika 

religioner och 

åskådningar och 

känna igen de 

olika tolkning-

arna.  

 

Eleven kan själv-

ständigt skaffa in-

formation om de 

mänskliga rättig-

heterna och om 

etiken i olika re-

ligioner och 

åskådningar samt 

bedöma inform-

ationskällornas 

tillförlitlighet 
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M7  

hjälpa eleven att re-

flektera över religion-

ers och åskådningars 

globala betydelse som 

grund och rättesnöre 

för människors val 

I1, I3 Eleven utvecklar 

sin beredskap att 

reflektera över re-

ligioners och 

åskådningars glo-

bala betydelse 

som grund och 

rättesnöre för 

människors val 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av re-

ligioner och 

åskådningar i 

individens liv 

och globalt 

Utgående från 

givna exempel kän-

ner eleven igen re-

ligiösa och åskåd-

ningsmässiga åsik-

ter som påverkar 

människornas val.  

Eleven kan ge ex-

empel på det infly-

tande religioner 

och åskådningar 

har på människors 

val och verksam-

het. 

Eleven kan reflek-

tera över och ana-

lysera religioners 

och åskådningars 

betydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val i olika de-

lar av världen. 

Eleven kan reflek-

tera över och be-

döma religioners 

och åskådningars 

betydelse som 

grund och rätte-

snöre för männi-

skors val i olika 

delar av världen. 

M8  

uppmuntra eleven att 

reflektera över livsfrå-

gor i anknytning till 

mänskligheten och ak-

tuella etiska frågor och 

egna värderingar i för-

hållande till dem 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

självständigt och 

tillsammans med 

andra reflektera 

över livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten, 

aktuella etiska frå-

gor och de egna 

värderingarna i 

förhållande till 

dem 

Etiskt tän-

kande färdig-

heter att ut-

trycka sina 

egna åsikter 

Eleven kan nämna 

någon aktuell etisk 

fråga. Hen kan 

säga sin åsikt i nå-

gon etisk fråga och 

beskriva en värde-

ring som är viktig 

för hen. 

Eleven känner igen 

och kan under 

handledning re-

flektera över livs-

frågor i anknytning 

till mänskligheten 

och några aktuella 

etiska frågor.  

 

Eleven kan besk-

riva värderingar 

som är viktiga för 

hen och utgående 

från dem ta ställ-

ning till etiska frå-

gor. 

Eleven känner igen 

och kan självstän-

digt och tillsam-

mans med andra 

ur olika synvinklar 

reflektera över livs-

frågor i anknytning 

till mänskligheten 

och några aktuella 

etiska frågor.  

 

Eleven kan besk-

riva värderingar 

som är viktiga för 

hen och presen-

tera och motivera 

åsikter i etiska frå-

gor. 

Eleven kan själv-

ständigt och till-

sammans med 

andra reflektera 

över och analy-

sera livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten 

och aktuella 

etiska frågor.  

 

Eleven kan analy-

sera sina egna 

värderingar och 

faktorer som på-

verkar dem samt 

identifiera olika 

värderingar som 

grund för etiska 

lösningar.  
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Eleven kan pre-

sentera logiska 

och motiverade 

åsikter om etiska 

frågor.  

M9  

inspirera eleven att 

granska etiska dimens-

ioner i sina val och hur 

de påverkar välbefin-

nandet och uppmuntra 

eleven till en hållbar 

livsstil 

I2, I3 Eleven fördjupar 

sig i att analysera 

sina etiska val och 

hur de påverkar 

välbefinnandet 

och utvecklar sin 

beredskap att för-

verkliga en hållbar 

livsstil 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av 

etiska val har i 

förhållande till 

välbefinnande 

och en hållbar 

livsstil 

Eleven identifierar 

konsekvenserna av 

egna etiska val och 

handlingar och kan 

ge något exempel 

på sådana. 

Eleven kan besk-

riva grunderna för 

sina egna etiska val 

och redogöra för 

de konsekvenser 

som valen har för 

eget och andras 

välbefinnande och 

en hållbar framtid. 

Eleven kan analy-

sera sina etiska val 

samt konsekven-

serna av dem för 

eget och andras 

välbefinnande och 

en hållbar framtid.    

Eleven kan utvär-

dera sina etiska 

val och bedöma 

de direkta och in-

direkta konse-

kvenser som va-

len har på det 

egna och andras 

välbefinnande 

och en hållbar 

framtid.   

M10  

sporra eleven att möta 

olika människor nu och 

i framtiden, under fort-

satta studier, i arbetsli-

vet och på fritiden 

I1–I3 Eleven utvecklar 

sin beredskap för 

konstruktiv kom-

munikation till-

sammans med 

andra människor 

nu och i framti-

den, under fort-

satta studier, i ar-

betslivet och på 

fritiden. 

Livsfärdig-

heter 

  Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 
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11 Livsåskådningskunskap 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i livsåskådningskunskap 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

M1  

handleda eleven att 

identifiera, förstå och 

använda begrepp som 

hör samman med livs-

åskådning 

I1 Eleven lär sig att 

identifiera, förstå 

och använda 

åskådningsmäss-

iga begrepp. 

Förmåga att 

behärska och 

tillämpa be-

grepp 

Eleven känner igen 

några åskådnings-

mässiga begrepp 

(såsom livsåskåd-

ning, religion, irre-

ligiositet). 

Eleven kan besk-

riva begreppen 

världsåskådning, 

världsbild och livs-

åskådning. 

Eleven förstår be-

greppen världså-

skådning, världs-

bild och livsåskåd-

ning, förstår sam-

bandet mellan 

dem och kan an-

vända dem. 

Eleven identifie-

rar, förstår och 

kan tillämpa 

åskådningsmäss-

iga begrepp i sitt 

eget åskådnings-

mässiga tänkande 

och i sina alster. 

M2  

utveckla elevens kul-

turella allmänbildning 

genom att handleda 

eleven att bekanta sig 

med olika kulturer och 

åskådningar och för-

djupa sig i Unescos 

världsarvskonvention 

I1 Eleven utvecklar 

allmänbildning på 

basis av olika kul-

turer och åskåd-

ningar och Une-

scos världsarvs-

konvention. 

Kännedom 

om kulturer 

och åskåd-

ningar 

Eleven kan nämna 

ett grundläggande 

inslag i minst en 

kultur (såsom kläd-

sel, språk, mat, fes-

ter, näring, ut-

komst, teknologi) 

och ett av Unescos 

världsarvsobjekt. 

Eleven kan besk-

riva två olika kul-

turer eller åskåd-

ningar samt känna 

igen likheter och 

skillnader mellan 

dem.  

 

Eleven kan berätta 

om några drag i 

Unescos världsarv-

skonvention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

Eleven kan söka 

information om 

olika kulturer och 

åskådningar.  

 

Eleven kan redo-

göra för utgångs-

punkter för Une-

scos världsarvs-

konvention och 

nämna några 

världsarvsobjekt. 

Eleven förstår 

den kulturella och 

åskådningsmäss-

iga mångfalden 

och kan sätta sin 

egen kulturella 

och åskådnings-

mässiga situation 

i relation till 

världskulturer 

och -arv.   

 

Eleven kan besk-

riva 
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utgångspunk-

terna för Unescos 

världsarvskon-

vention och kan 

nämna de flesta 

inhemska och 

några utländska 

världsarvsobjekt. 

M3  

handleda eleven att 

lära känna olika irreli-

giösa och religiösa 

åskådningar, växelver-

kan mellan dem samt 

vilken roll kunskap 

och forskning spelar 

vid värdering av 

åskådningar 

I1 Eleven lär känna 

olika åskådningar, 

växelverkan mel-

lan dem samt vil-

ken roll kunskap 

och forskning 

spelar vid värde-

ring av åskåd-

ningar 

Kunskap om 

olika åskåd-

ningar och 

förmåga att 

jämföra dem  

Eleven kan nämna 

minst två olika 

åskådningar 

(såsom kristen-

dom, marxism och 

veganism). 

Eleven kan nämna 

centrala drag i se-

mitisk monoteism 

och sekulär 

humanism.  

 

Eleven vet att man 

kan närma sig 

åskådningsmässiga 

frågor på ett ve-

tenskapligt sätt. 

Eleven kan nämna 

de viktigaste dra-

gen och utveckl-

ingsförloppen i 

centrala världså-

skådningar och 

kulturer, särskilt 

historiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den se-

kulära human-

ismen.  

 

Eleven kan redo-

göra för hur man 

kan studera 

åskådningar på ett 

undersökande och 

vetenskapligt sätt. 

Eleven förstår de 

viktigaste dragen 

och utvecklings-

förloppen i cen-

trala världsåskåd-

ningar och kul-

turer, särskilt hi-

storiska, kultu-

rella och samhäl-

leliga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den se-

kulära human-

ismen.  

 

Eleven kan för-

klara hur man kan 

studera åskåd-

ningar på ett un-

dersökande och 
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vetenskapligt 

sätt. 

M4  

handleda eleven att 

utforska grunder för 

religiöst tänkande och 

religionskritik 

I1, I3 Eleven lär sig att 

reflektera över 

grunder för reli-

giöst tänkande 

och religionskritik 

Kunskap om 

religiöst tän-

kande och re-

ligionskritik 

Eleven kan under 

handledning skaffa 

information om re-

ligioner och relig-

ionskritik. 

Eleven känner till 

vad religiöst tän-

kande innebär och 

vet vad som avses 

med religionskritik 

och kan delvis 

självständigt skaffa 

information om sa-

ken.  

Eleven kan för-

klara vad som kän-

netecknar religiöst 

tänkande och ge 

exempel på cen-

trala drag i relig-

ionskritik samt 

skaffa information 

om saken. 

Eleven kan analy-

sera vad som kän-

netecknar reli-

giöst tänkande 

och förstår cen-

trala drag i relig-

ionskritik samt 

självständigt 

skaffa informat-

ion om saken. 

M5  

handleda eleven att 

uppfatta åskådnings-

frihet som en mänsk-

lig rättighet samt 

känna till med vilka 

nationella och inter-

nationella medel 

åskådningsfrihet ga-

ranteras 

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 åskåd-

ningsfrihet garan-

teras. 

Förmåga att 

uppfatta be-

tydelsen av 

åskådningsfri-

het 

Eleven kan ge ett 

exempel på åskåd-

ningsfrihet. 

Eleven känner till 

att åskådningsfri-

het är en mänsklig 

rättighet.  

 

Eleven kan nämna 

minst ett medel 

med vilket åskåd-

ningsfrihet garant-

eras. 

Eleven kan ge ex-

empel på åskåd-

ningsfrihet som en 

mänsklig rättighet 

och på några me-

del som garante-

rar åskådningsfri-

het och på avsak-

nad av dessa i 

olika situationer. 

Eleven förklarar 

åskådningsfrihet 

som en mänsklig 

rättighet och 

några medel som 

garanterar åskåd-

ningsfrihet och 

kan redogöra för 

brister på sådana 

i olika situationer. 

M6  

handleda eleven att 

uppfatta åskådnings-

mässiga val och vilka 

personliga och sam-

hälleliga orsaker som 

ligger bakom dem 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

uppfatta olika 

åskådningsmäss-

iga val och 

bakomliggande 

personliga och 

Förmåga att 

granska orsa-

kerna bakom 

val av åskåd-

ning 

Eleven kan besk-

riva någon åskåd-

ningsmässig lös-

ning och kan 

nämna någon 

bakomliggande 

Eleven kan besk-

riva någon åskåd-

ningsmässig lös-

ning och kan 

nämna någon 

bakomliggande 

personlig och 

Eleven kan besk-

riva personliga 

och samhälleliga 

orsaker som ligger 

till grund för olika 

människors val av 

åskådning.  

Eleven kan analy-

sera och bedöma 

personliga och 

samhälleliga or-

saker som ligger 

till grund för 

olika människors 
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samhälleliga orsa-

ker.  

personlig eller 

samhällelig orsak. 

samhällelig orsak 

(såsom att en 

mänska inte av 

etiska orsaker re-

ser med flygplan). 

 val av åskådning 

och kan jämföra 

sina egna åskåd-

ningsmässiga lös-

ningar med dem.  

M7  

uppmuntra eleven att 

acceptera och förstå 

världens mångfald och 

jämlikt bemötande av 

alla människor 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

acceptera och 

förstå världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

Förmåga att 

uppfatta kul-

turell mång-

fald och jäm-

likhet 

Eleven kan ge ex-

empel på världens 

mångfald och jäm-

likt bemötande av 

alla människor. 

Eleven kan besk-

riva världens 

mångfald och ge 

exempel på jämlikt 

bemötande av alla 

människor. 

Eleven förstår be-

tydelsen av värl-

dens mångfald 

och jämlikt bemö-

tande av alla män-

niskor. 

Eleven förstår 

och kan motivera 

betydelsen av 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

M8  

handleda eleven att 

iaktta etiska dimens-

ioner i sitt liv och sin 

omgivning och att ut-

veckla sitt etiska tän-

kande 

I2, I3 Eleven är sig att 

identifiera etiska 

dimensioner i sitt 

liv och sin omgiv-

ning och att ut-

veckla sitt etiska 

tänkande. 

Förmåga till 

etiskt tän-

kande 

Eleven kan känna 

igen den etiska di-

mensionen i några 

handlingar, till ex-

empel om hand-

lingen är rätt eller 

fel eller varken rätt 

eller fel. 

Eleven kan identifi-

era etiska begrepp 

(såsom värde, skyl-

dighet, rättighet, 

frihet, ansvar, jäm-

likhet och rättvisa). 

Eleven kan moti-

vera sina etiska 

åsikter. 

Eleven kan an-

vända etisk termi-

nologi och tolka 

och tillämpa den.  

Eleven kan logiskt 

motivera sina 

etiska åsikter. 

 

Eleven kan an-

vända etiska be-

grepp mångsidigt 

och motiverat 

tolka och till-

lämpa dem i sitt 

eget tänkande. 

 

M9  

uppmuntra eleven att 

reflektera över hur de 

egna valen påverkar 

en hållbar framtid lo-

kalt och globalt 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

reflektera över 

hur de egna valen 

påverkar en håll-

bar framtid lokalt 

och globalt. 

Kännedom 

om princi-

perna för en 

hållbar livsstil 

 

Eleven känner till 

någon förutsätt-

ning för en hållbar 

livsstil.  

 

Eleven kan berätta 

att de egna hand-

lingarna kan ha 

Eleven kan ge ex-

empel på förut-

sättningar för en 

hållbar livsstil.  

 

Eleven förstår att 

de egna handling-

arna kan ha inver-

kan på framtiden 

Eleven kan nämna 

centrala förutsätt-

ningar i anknyt-

ning till en hållbar 

framtid för natu-

ren och samhället 

och granska bety-

delsen av en 

Eleven kan pre-

sentera centrala 

förutsättningar i 

anknytning till en 

hållbar framtid 

för naturen och 

samhället och be-

skriva och be-

döma sätt att 
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inverkan på framti-

den. 

lokalt och globalt 

(såsom genom 

återvinning, kon-

sumtionsval och 

fritidsverksamhet). 

hållbar livsstil för 

framtiden.  

 

Eleven känner till 

sätt att påverka 

lokalt och globalt. 

lokalt och globalt 

påverka framtida 

problem. 

M10  

handleda eleven att 

inse betydelsen av 

och den etiska grun-

den för människovär-

det, de mänskliga rät-

tigheterna och männi-

skors jämlikhet 

I2, I3 Eleven lär sig 

känna betydelsen 

av och den etiska 

grunden för män-

niskovärdet, de 

mänskliga rättig-

heterna och män-

niskors jämlikhet. 

Kunskap om 

etiskt tän-

kande i an-

slutning till 

mänskliga 

rättigheter 

Eleven kan besk-

riva faktorer i an-

knytning till männi-

skovärdet eller de 

mänskliga rättig-

heterna. 

Eleven kan nämna 

några begrepp i 

anknytning till de 

mänskliga rättig-

heterna och jämlik-

het och redogöra 

för betydelsen av 

de mänskliga rät-

tigheterna. 

Eleven kan för-

klara de viktigaste 

begreppen i an-

knytning till de 

mänskliga rättig-

heterna och jäm-

likhet och ge ex-

empel på verkstäl-

lande av de 

mänskliga rättig-

heterna under 

historiens gång.  

Eleven kan för-

klara de viktigaste 

begreppen i an-

knytning till de 

mänskliga rättig-

heterna och jäm-

likhet och ge ex-

empel på verk-

ställande av de 

mänskliga rättig-

heterna under 

historiens gång 

samt motivera 

betydelsen av de 

mänskliga rättig-

heterna. 

 

 

12 Historia 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i historia 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

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 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1  

stärka elevens intresse 

för historia som veten-

skap och identitets-

skapande läroämne 

I1–I6 Eleven blir intres-

serad av historia 

som vetenskap 

och för dess bety-

delse för identite-

ten. 

   Används inte som 

grund för bedöm-

ningen. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

Att söka information om det förflutna 

M2  

aktivera eleven att 

söka historisk inform-

ation och att bedöma 

informationskällornas 

tillförlitlighet 

I1–I6 Eleven lär sig söka 

historisk inform-

ation och bedöma 

informations-

källornas tillförlit-

lighet samt förstå 

att historisk in-

formation kan tol-

kas på olika sätt.  

 

Förmåga att 

söka historisk 

information 

och att förstå 

att källorna är 

tolkningsbara.   

Eleven söker under 

handledning fram 

information om en 

historisk företeelse 

eller händelse ur 

en given källa.  

 

Eleven förstår un-

der handledning av 

läraren att det fö-

rekommer olika 

tolkningar kring 

samma fenomen 

eller källa.  

Eleven söker fram 

information om en 

historisk företeelse 

eller händelse ur 

olika källor och läg-

ger märke till skill-

nader i källornas 

tillförlitlighet och 

hur de tolkas. 

Eleven söker fram 

information om en 

historisk förete-

else eller händelse 

ur olika källor och 

kan skilja mellan 

mer och mindre 

tillförlitliga källor 

och tolkningar. 

 

Eleven använder 

olika källor och 

kan skilja källorna 

till den företeelse 

som undersöks 

från andra källor.  

 

Eleven beskriver 

hur man kan göra 

olika tolkningar 

av samma källor 

och bedömer 

eventuella brister 

i tolkningarna.  

M3  

hjälpa eleven att förstå 

att historisk informat-

ion kan tolkas på olika 

sätt 

I1–I6 

Att förstå historiska företeelser 
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M4  

stärka elevens förmåga 

att förstå begreppet hi-

storisk tid och därmed 

relaterade begrepp 

I1–I6 Eleven lär sig för-

stå begreppet hi-

storisk tid och 

därmed relate-

rade begrepp  

Förmåga att 

förstå begrep-

pet kronologi i 

historiska 

sammanhang 

Eleven identifierar 

centrala, innehålls-

mässiga historiska 

begrepp och kan 

under lärarens 

handledning tids-

mässigt ställa dem 

i relation till 

varandra.  

Eleven kommer 

ihåg centrala inne-

hållsmässiga be-

grepp som ankny-

ter till det förflutna 

och ger några ex-

empel på särdrag 

som är karakterist-

iska för den histo-

riska tidsperiod 

som granskas. 

Eleven använder 

centrala innehålls-

mässiga begrepp 

som anknyter till 

det förflutna och 

beskriver särdra-

gen som är karak-

teristiska för den 

historiska tidspe-

riod som granskas.  

Eleven placerar 

historiska händel-

ser, företeelser 

och tidsperioder i 

kronologisk ord-

ning och i sina 

tidsmässiga sam-

manhang.  

 

Eleven använder 

tidsrelaterade be-

grepp och redo-

gör för händelser, 

personer och fe-

nomen som är 

kopplade till cen-

trala historiska 

tidsperioder.  

M5  

handleda eleven att 

förstå faktorer som har 

påverkat människans 

handlingar och beslut i 

olika historiska situat-

ioner 

I1–I6 Eleven lär sig för-

stå faktorer som 

har påverkat 

människans hand-

lingar och beslut i 

olika historiska si-

tuationer.  

Historisk inle-

velseförmåga 

Eleven känner till 

att människorna 

har haft olika mo-

tiv till sina hand-

lingar.   

Eleven förstår hur 

människornas soci-

ala och samhälle-

liga ställning inver-

kar på motiven 

bakom deras hand-

lingar.  

Eleven tolkar syf-

tena med männi-

skornas handlingar 

och redogör för 

hur människornas 

sociala och sam-

hälleliga ställning 

eller den historiska 

kontexten inverkar 

på deras hand-

lingar.  

Eleven lever sig in 

i den historiska 

människans ställ-

ning, bedömer 

motiven bakom 

hens handlingar 

och granskar hur 

människans soci-

ala eller samhäl-

leliga ställning el-

ler den historiska 

kontexten 
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inverkar på hens 

handlingar. 

M6  

hjälpa eleven att be-

döma olika orsaker till 

historiska händelser 

och företeelser 

I1–I6 Eleven lär sig att 

bedöma olika or-

saker till historiska 

händelser och fö-

reteelser samt att 

analysera historisk 

förändring och 

kontinuitet.  

Förmåga att 

förstå orsak 

och verkan i 

historiska 

sammanhang 

och att förstå 

förändring och 

kontinuitet 

Eleven identifierar 

historiska företeel-

ser som har för-

ändrats eller som 

har förblivit oför-

ändrade.  

 

Eleven anger nå-

gon enskild orsak 

till att det har eller 

inte har skett en 

förändring. 

Eleven känner till 

att historiska för-

klaringar grundar 

sig på analyser av 

aktörernas avsik-

ter. Hen iakttar or-

saker till och följ-

der av historiska 

händelser och fö-

reteelser.  

 

Eleven förklarar 

under individuell 

handledning varför 

man inom vissa 

livsområden age-

rade annorlunda 

förr än man gör 

idag.   

Eleven förstår att 

historiska förkla-

ringar grundar sig 

på analyser av ak-

törernas avsikter.  

 

Eleven förstår att 

det finns olika or-

saker till och följ-

der av historiska 

händelser och fö-

reteelser och ger 

exempel på dem.  

 

Eleven redogör för 

varför man inom 

vissa livsområden 

agerade lika eller 

annorlunda förr i 

förhållande till 

idag.   

 

Eleven skiljer 

mellan de cen-

trala och de 

mindre viktiga 

faktorerna som 

förklarar orsa-

kerna bakom hi-

storiska händel-

ser eller företeel-

ser och analyse-

rar orsakerna till 

och följderna av 

historiska händel-

ser (såsom bety-

delsen av ome-

delbara och lång-

variga följder).  

 

Eleven utvärderar 

varför man inom 

vissa livsområden 

agerade lika eller 

annorlunda förr i 

förhållande till 

idag och hur följ-

derna av en histo-

risk händelse el-

ler företeelse har 

M7 

 hjälpa eleven att ana-

lysera historisk föränd-

ring och kontinuitet 

I1–I6 
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haft olika inver-

kan på människor 

i olika ställning 

samt på olika 

människogrup-

per.  

Att använda historisk information 

M8  

uppmuntra eleven att 

göra tolkningar 

I1–I6 Eleven blir modig 

i att göra tolk-

ningar. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att re-

flektera över sina 

erfarenheter som 

en del av självvär-

deringen. 

 

M9  

handleda eleven att 

förklara avsikter 

bakom mänsklig aktivi-

tet 

I1–I6 Eleven lär sig för-

klara avsikter 

bakom mänsklig 

aktivitet.  

Förmåga att 

förklara 

mänsklig akti-

vitet 

Eleven anger under 

handledning hur 

motivet bakom 

människans hand-

lingar syns i någon 

historisk företeelse 

eller händelse.  

Eleven beskriver 

hur människornas 

bakgrund påverkar 

motiven bakom 

deras handlingar.  

Eleven drar slutsat-

ser om hur männi-

skornas bakgrund 

påverkar motiven 

bakom deras hand-

lingar.  

Eleven förklarar 

motiven bakom 

människans 

handlingar och 

hur människornas 

bakgrund och den 

historiska kontex-

ten påverkar 

dem.  

M10  

handleda eleven att 

förklara varför historisk 

information kan tolkas 

och användas på olika 

sätt i olika 

I1–I6 Eleven lär sig för-

klara varför histo-

risk information 

kan tolkas och an-

vändas på olika 

sätt i olika 

Förmåga att 

förklara histo-

riska tolk-

ningar och be-

döma deras 

trovärdighet 

Eleven ger under 

handledning något 

exempel på hur hi-

storisk information 

används för något 

särskilt syfte.  

Eleven beskriver 

hur historisk in-

formation används 

för något särskilt 

syfte och ger ex-

empel på 

Eleven beskriver 

hur historisk in-

formation används 

för något särskilt 

syfte och redogör 

Eleven förklarar 

hur historisk in-

formation an-

vänds för något 

särskilt syfte och 

hur den som 
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sammanhang och att 

kritiskt bedöma tolk-

ningarnas trovärdighet 

sammanhang och 

lär sig kritiskt be-

döma tolkningar-

nas trovärdighet. 

partiskhet i histo-

riska tolkningar.  

för partiskhet i hi-

storiska tolkningar. 

tolkar historisk in-

formation kan på-

verka tolkningens 

trovärdighet.  

 

 

M11  

lära eleven att använda 

olika källor, jämföra 

dem och göra en egen 

motiverad tolkning ut-

gående från dem 

I1–I6 Eleven lär sig an-

vända olika källor, 

jämföra dem och 

göra en egen mo-

tiverad tolkning 

utgående från 

dem. 

Förmåga att 

använda hi-

storiska källor 

och producera 

historisk in-

formation 

Eleven svarar på 

frågor om det för-

flutna under hand-

ledning och utgå-

ende från en källa 

som hen har fått.  

 

Under lärarens 

handledning gör 

eleven en tolkning 

utifrån någon källa.  

 

 

Eleven framställer 

någon tolkning 

med hjälp av olika 

källor som finns 

tillgängliga. 

Eleven svarar på 

frågor om det för-

flutna genom att 

tolka information 

från olika källor.  

 

Eleven framställer 

egna motiverade 

tolkningar om en 

historisk händelse 

eller företeelse.   

Eleven tolkar 

olika källor i an-

knytning till in-

formation om 

historia.  

 

Eleven framstäl-

ler 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 föreställning om 

framtiden 

I1–I6 Eleven lär sig göra 

olika föreställ-

ningar om framti-

den med hjälp av 

sin kunskap i 

historia. 

Förmåga att 

använda sin 

kunskap i 

historia 

Eleven anger under 

handledning hur 

historia används 

för att förklara 

samtiden.  

Eleven beskriver 

hur historia an-

vänds för att för-

klara samtiden.  

Eleven beskriver 

hur man med hjälp 

av kunskap om 

historia kan moti-

vera något val som 

berör framtiden.   

Eleven gör en be-

dömning av hur 

tolkningarna av 

det förflutna på-

verkar förvänt-

ningarna inför 
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framtiden och 

framtida val. 

 

 

13 Samhällslära 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i samhällslära 

 

Mål för undervis-

ningen  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen  

Föremål 

för bedöm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8  

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

M1  

handleda eleven att 

stärka sitt intresse för 

det omgivande sam-

hället och för sam-

hällskunskap som ve-

tenskapsområde 

I1–I4 Eleven inser vil-

ken betydelse 

kunskap om sam-

hället har för indi-

viden och sam-

hället. 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att reflek-

tera över sina erfa-

renheter som en 

del av självvärde-

ringen. 

 

M2  

hjälpa eleven att 

träna sin etiska förstå-

else och omdömesför-

måga i olika 

I1–I3 Eleven lär sig att 

bedöma de etiska 

betydelserna och 

konsekvenserna 

av de samhälle-

liga och 

   Används inte som 

grund för bildandet 

av vitsord. Eleven 

handleds att reflek-

tera över sina erfa-

renheter som en 
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mänskliga, samhälle-

liga och ekonomiska 

frågor 

ekonomiska val 

som hen och de 

övriga aktörerna i 

samhället gör. 

del av självvärde-

ringen. 

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

M3  

handleda eleven att 

förstå rättsstatliga 

principer och betydel-

sen av människorätts-

frågor i ett globalt 

perspektiv och att för-

djupa sina kunskaper 

om det finländska 

rättssystemet och hur 

det fungerar 

I2, I3 Eleven lär sig att 

förstå betydelsen 

av de mänskliga 

rättigheterna 

samt principerna 

för en rättsstat 

och hur dessa an-

knyter till det fin-

ländska rättssy-

stemet.  

Förmåga 

att förstå 

rättsstat-

liga princi-

per och 

hur de fun-

gerar, samt 

att förstå 

de mänsk-

liga rättig-

heterna. 

 

Utgående från ex-

empel känner ele-

ven igen mänskliga 

rättigheter och 

centrala aktörer 

och principer i an-

knytning till rätts-

väsendet.  

 

Eleven beskriver 

mänskliga rättig-

heter, centrala ak-

törer och verksam-

hetsprinciper inom 

rättsväsendet.  

 

Eleven kan under 

handledning hitta 

information om lag 

och rätt. 

 

Eleven redogör för 

hur principerna för 

mänskliga rättig-

heter och rättssta-

ten framkommer i 

Finland och i värl-

den.  

 

Eleven anger följ-

derna av att 

mänskliga rättig-

heter inte beaktas.  

 

Eleven skaffar och 

redogör för inform-

ation om lag och 

rätt med hjälp av 

ändamålsenliga in-

formationskällor.  

Eleven bedömer 

förverkligandet av 

mänskliga rättig-

heter och rätts-

statliga principer i 

samhället.  

 

Eleven använder 

informationskällor 

i anknytning till 

lag och rätt i upp-

gifter som kräver 

problemlösning.  

M4  

handleda eleven i att 

fördjupa och uppda-

tera sina kunskaper 

och färdigheter i fråga 

om samhälle, 

I1–I3 Eleven lär sig att 

förstå   funktion-

erna i samhället 

och principerna 

för den privata 

och den offentliga 

Kunskaper 

och färdig-

heter som 

gäller sam-

hälle, me-

dier, 

Under handledning 

känner eleven igen 

faktorer som ank-

nyter till samhälle 

och ekonomi.  

 

Eleven beskriver 

med hjälp av exem-

pel fenomen och 

verksamhet i eko-

nomin.  

 

Eleven skaffar in-

formation om sam-

hälle och ekonomi 

ur olika källor och 

jämför informat-

ionen.  

Eleven skaffar och 

presenterar in-

formation om 

samhälle och eko-

nomi kritiskt och 
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ekonomisk verksam-

het och privat hushåll-

ning och kritiskt vär-

dera mediernas roll 

och betydelse 

 

ekonomin. Hen 

lär sig att kritiskt 

granska medier-

nas roll i sam-

hället.  

ekonomi 

och hus-

hållning. 

Med hjälp av hand-

ledning hittar ele-

ven information 

om samhälle och 

ekonomi ur källor 

som hen får och 

ger under handled-

ning exempel på 

mediernas verk-

samhet som för-

medlare av inform-

ation.  

Eleven hittar in-

formation om sam-

hälle och ekonomi 

ur olika källor och 

upptäcker skillna-

der i informationen 

i olika källor.  

 

Eleven beskriver 

mediernas påver-

kan i elevens eget 

liv och i samhället. 

 

Eleven redogöra 

för mediernas roll i 

individens liv och 

som del i den of-

fentliga diskuss-

ionen.  

 

med att beakta 

olika synpunkter.  

 

Eleven bedömer 

kritiskt mediernas 

verksamhet och 

mediepåverkan i 

samhället.  

 

Att bruka och tillämpa kunskap om samhället 

M5  

uppmuntra eleven att 

utvecklas till en före-

tagsam och ansvars-

full ekonomisk aktör, 

som har insikt i entre-

prenörskap och ar-

betsliv, känner till 

vilka möjligheter det 

erbjuder och kan pla-

nera sin egen framtid 

 

I1-I4 Eleven lär sig att 

verka som en 

ekonomisk aktör 

som känner till ar-

betsliv och entre-

prenörskap.   

 

Förmåga 

att an-

vända och 

tillämpa 

färdigheter 

i anknyt-

ning till 

entrepre-

nörskap 

och arbets-

liv.  

Under handledning 

känner eleven igen 

skillnaderna mellan 

lönearbete och 

entreprenörskap 

och yrken som re-

presenterar lönear-

bete och entrepre-

nörskap.   

Eleven beskriver de 

utmärkande dragen 

för lönearbete och 

entreprenörskap.  

 

Eleven redogör för 

vilka möjligheter 

lönearbete respek-

tive entreprenör-

skap kunde erbjuda 

hen själv. 

Eleven beskriver lö-

nearbetets och ent-

reprenörskapets 

roll i samhället.  

 

Eleven redogör för 

och jämför de möj-

ligheter som löne-

arbete respektive 

entreprenörskap 

erbjuder individen. 

Eleven analyserar 

arbetslivets och 

entreprenörskap-

ets betydelse i 

samhället.  

 

Eleven bedömer 

betydelsen av lö-

nearbete respek-

tive entreprenör-

skap för individen.  

M6  

handleda eleven att 

studera olika sam-

hällsaktiviteter, sam-

manknytningar och 

I1–I3 Eleven lär sig att 

analysera olika 

gemenskaper och 

befolkningsgrup-

per  

Förmåga 

att granska 

olika sam-

hällsgrup-

per och 

Med hjälp av exem-

pel känner eleven 

igen gemenskaper 

och 

Eleven beskriver 

olika gemenskaper 

och minoritets-

grupper och deras 

Eleven redogör för 

faktorer i samhället 

som påverkar olika 

befolkningsgrup-

per.  

Eleven bedömer 

sätt på vilka man 

kan stödja olika 
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minoritetsgrupper på 

ett mångsidigt och 

fördomsfritt sätt 

minoriteter 

i samhället 

minoritetsgrupper i 

det finländska sam-

hället.   

ställning i det fin-

ländska samhället.   

 

befolkningsgrup-

pers likvärdighet i 

samhället. 

 

M7  

handleda eleven att 

förstå principerna för 

samhälleligt besluts-

fattande och demo-

kratiska förfaringssätt 

på lokal, nationell, EU- 

och global nivå och 

att fungera som en 

aktiv medborgare 

som utvecklar sitt när-

samhälle 

 

I1–I3 Eleven lär sig att 

förstå principerna 

för samhälleligt 

beslutsfattande 

och demokratiska 

förfaringssätt och 

att tillämpa dem i 

sitt närsamhälle. 

Kunskap 

om och till-

lämpning 

av princi-

perna för 

samhälle-

ligt be-

slutsfat-

tande och 

demokra-

tiska förfa-

ringssätt. 

Under handledning 

känner eleven igen 

särdrag i demokra-

tiskt beslutsfat-

tande.  

 

Med hjälp av exem-

pel känner eleven 

igen hur ett demo-

kratiskt beslutsfat-

tande framkommer 

i det egna närsam-

hället.  

 

Eleven beskriver 

och förklarar kän-

netecken för demo-

kratiskt beslutsfat-

tande på lokal nivå, 

nationellt och inom 

den Europeiska un-

ionen.  

 

Eleven beskriver på 

vilka olika demo-

kratiska verksam-

hetsprinciper kan 

genomföras i det 

egna närsamhället. 

 

Eleven redogör för 

hur olika principer 

för beslutsfattande 

främjar demokrati 

och hur demokra-

tiskt beslutsfat-

tande stöds på lo-

kal och nationell 

nivå, inom den 

Europeiska un-

ionen och globalt. 

 

Eleven använder 

demokratiska verk-

samhetsprinciper i 

det egna närsam-

hället. 

Utgående från gi-

vet material be-

dömer eleven hur 

målen för demo-

krati uppfylls i be-

slutsfattandet på 

olika nivåer.  

 

Eleven använder 

på ett mångsidigt 

sätt demokratiska 

verksamhetsprin-

ciper i det egna 

närsamhället och 

skapar och moti-

verar förslag till 

hur de kan ut-

vecklas. 

M8  

handleda eleven att 

förstå grunderna i 

ekonomiförvaltning, 

att kunna hantera sin 

egen ekonomi och att 

konsumera ansvars-

fullt och i enlighet 

I1, I4 Eleven lär sig att 

förstå och till-

lämpa principer 

för hållbar ut-

veckling utgående 

från ett privat- 

och 

Förmåga 

att förstå 

och till-

lämpa an-

svarsfull 

ekonomisk 

verksam-

het 

Eleven visar under 

handledning att 

hen känner till 

några former för 

ekonomisk verk-

samhet (såsom att 

konsumera, spara).  

 

Eleven förklarar vil-

ken betydelse olika 

former av ekono-

misk verksamhet 

har för privat eko-

nomi.  

 

Eleven beskriver 

vilken betydelse 

olika former av 

ekonomisk verk-

samhet har för nat-

ionalekonomin.   

 

Eleven motiverar 

åtgärder som 

främjar hållbar ut-

veckling och be-

dömer vilken in-

verkan de har på 

hushåll och nat-

ionalekonomier.  
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med principerna för 

hållbar utveckling 

 

nationalekono-

miskt perspektiv.   

Eleven visar under 

handledning att 

hen känner till sätt 

på vilka individen 

kan påverka en 

hållbar framtid.  

 

Eleven beskriver 

krav som en hållbar 

utveckling ställer 

på hushålls- och 

nationalekonomin 

samt på skötseln av 

privat ekonomi. 

Eleven redogör för 

krav som en hållbar 

utveckling ställer 

på hushålls- och 

nationalekonomin 

samt på skötseln av 

privat ekonomi. 

Utgående från gi-

vet material be-

dömer eleven pla-

ner i anknytning 

till privat eko-

nomi.  

M9  

handleda eleven att 

vidga sitt samhällsper-

spektiv, engagera sig i 

samhällelig verksam-

het och diskussion 

samt använda sina 

medie- och samhälls-

kunskaper då hen bil-

dar sig egna uppfatt-

ningar och agerar som 

medborgare 

I1–I4 Eleven lär sig att 

utveckla och dra 

nytta av centrala 

kunskaper och 

färdigheter i sam-

hällelig verksam-

het.  

Tillämpa 

samhälle-

ligt tän-

kande och 

färdigheter 

i att delta 

och på-

verka samt 

mediefär-

digheter 

 

 

Eleven ger under 

handledning exem-

pel på olika sätt att 

delta och påverka i 

samhället.  

 

Eleven tar ställning 

i en samhällsfråga.   

Eleven ger exempel 

på sätt att delta 

och påverka i sam-

hället.  

 

Eleven motiverar 

åsikter i samhälle-

liga frågor. 

Eleven deltar i be-

handlingen av sam-

hällspolitiska frågor 

och jämför lika sätt 

att påverka.  

 

Eleven motiverar 

åsikter i samhälle-

liga frågor på ett 

mångsidigt sätt.   

 

Eleven deltar kon-

struktivt i behand-

lingen av sam-

hällspolitiska frå-

gor och utvärde-

rar de diskuss-

ioner som förts.  

 

 

14 Musik 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i musik 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet som 

härletts ur målen för 

undervisningen 

Föremål 

för bedöm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 
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Delaktighet 

M1  

uppmuntra eleven att 

medverka konstruktivt 

i en musikgrupp och i 

musikaliska gemen-

skaper 

I1–I4 Eleven lär sig med-

verka i musikaliska 

gemenskaper. 

Förmåga 

att med-

verka i en 

musik-

grupp 

Eleven medverkar 

under kontinuerlig 

handledning av lä-

raren i musikaliska 

gemenskaper.  

Eleven deltar i mu-

sikaliska gemen-

skaper.  

  

  

  

  

Eleven medver-

kar självständigt 

i musikaliska ge-

menskaper och 

sköter sin andel.   

Eleven medverkar 

och agerar kon-

struktivt i musika-

liska gemen-

skaper, sköter sin 

egen andel samt 

uppmuntrar och 

hjälper andra.  

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande 

M2  

handleda eleven att 

upprätthålla förmågan 

att använda sin röst 

och sjunga och att vi-

dareutveckla den i en 

musikgrupp 

I1–I4 Eleven vidareutveck-

lar förmågan att an-

vända sin röst och 

sjunga i en musik-

grupp. 

Förmåga 

att an-

vända sin 

röst och 

sjunga i en 

musik-

grupp  

Eleven använder 

sin röst för att ut-

trycka sig musika-

liskt.  

  

  

  

  

  

Eleven använder 

sin röst för att ut-

trycka sig musika-

liskt och deltar i 

allsång.  

Eleven använder 

sin röst för att ut-

trycka sig musika-

liskt och deltar i 

allsång samt kan 

bidra till den musi-

kaliska helheten. 

Eleven använder 

sin röst för att ut-

trycka sig musika-

liskt i enlighet 

med uppgiften 

och situationen 

samt upprätthål-

ler och utvecklar 

förmågan att an-

vända sin röst 

och sjunga. 

M3  

uppmuntra eleven att 

vidareutveckla sina fär-

digheter att spela och 

musicera i grupp ge-

nom att använda krop-

pen, rytm-, melodi- 

och ackordinstrument 

I1-I4 Eleven vidareutveck-

lar sina färdigheter 

att spela och musi-

cera i grupp genom 

att använda kroppen, 

rytm, melodi- och 

ackordinstrument.  

Förmåga 

att spela i 

en musik-

grupp 

Eleven deltar un-

der kontinuerlig 

handledning i 

musicerandet.  

  

Eleven spelar ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och ack-

ordinstrument och 

deltar i gemen-

samt musicerande 

och strävar efter 

Eleven spelar ge-

nom att använda 

kroppen, rytm-, 

melodi- och ack-

ordinstrument och 

deltar ganska le-

digt i gemensamt 

musicerande.  

Eleven spelar 

genom att an-

vända kroppen, 

rytm-, melodi- 

och ackordin-

strument samt 

deltar ledigt i 

gemensamt 

musicerande.  
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att anpassa sin an-

del till helheten.  

  

M4  

uppmuntra eleven att 

pröva på mångsidiga 

sätt att uttrycka sig och 

röra sig till musik 

I1-I4 Eleven undersöker 

musik och uttrycker 

sig genom olika sätt 

att röra sig till musik  

Förmåga 

att röra sig 

till musik 

Eleven rör sig un-

der handledning 

till musik som en 

medlem i en grupp 

där musik och rö-

relse kombineras.   

Eleven anpassar 

sina rörelser efter 

musiken och ut-

trycker sig till mu-

siken som en med-

lem i gruppen.  

Eleven visar i sina 

rörelser att hen 

uppfattar musi-

kens grundrytm 

och anpassar sina 

rörelser till den 

musik hen hör.  

Eleven rör sig 

mångsidigt och 

kreativt till musi-

ken för att ut-

trycka sig själv 

samt för att ut-

forska sig själv 

och musiken.  

M5  

erbjuda eleven möjlig-

heter att uppleva och 

lyssna till ljudmiljöer 

och musik och hand-

leda eleven att disku-

tera det hen hört 

I1-I4 Eleven får upple-

velser av att lyssna 

till och iaktta ljud-

miljön samt har 

förmåga att delta i 

diskursen kring äm-

net.   

Förmåga 

att lyssna 

till och dis-

kutera ljud-

miljöer och 

musik 

Eleven lyssnar un-

der handledning 

till ljudmiljöer och 

musik. 

Eleven lyssnar till 

ljudmiljöer och 

musik och kan lyfta 

fram enstaka iakt-

tagelser av det hen 

hört.  

Eleven lyssnar 

till ljudmiljöer 

och musik och 

strävar efter att 

strukturera sina 

iakttagelser.  

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 handleda eleven 

att improvisera, arran-

gera och komponera 

samt arbeta tvärkonst-

närligt 

I1–I4 Eleven bygger upp ett 

kreativt förhållande 

till musik genom att 

improvisera, arran-

gera och komponera 

samt genom att ar-

beta tvärkonstnärligt.  

Förmåga 

att skapa 

musik kre-

ativt 

 

 

Eleven deltar un-

der vägledning av 

läraren i den krea-

tiva skapandepro-

cessen.  

Eleven deltar i den 

kreativa skapande-

processen och tar 

fram enstaka musi-

kaliska idéer själv-

ständigt eller som 

medlem i en 

grupp.  

Eleven använder 

musikaliska eller 

andra ljudele-

ment för att ut-

veckla och ta 

fram musikaliska 

idéer självstän-

digt eller som 

medlem i en 

grupp.  

Eleven använder 

musikaliska eller 

andra ljudele-

ment för att ut-

veckla och ta 

fram mångsidiga 

samt kreativa 

musikaliska idéer 

självständigt eller 

som medlem i en 

grupp.  

M7  I1–I4 Eleven använder in-

formations- och 

Förmåga 

att 

Eleven behöver 

kontinuerlig 

Eleven blir modig i 

att pröva på 

Eleven använder 

de möjligheter 

Eleven använder 

mångsidigt de 
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handleda eleven att 

spela in musik och att 

använda informations- 

och kommunikations-

teknologi både för att 

skapa musik och som 

en del av ämnesöver-

gripande helheter 

 

kommunikationstek-

nologi för att skapa 

och spela in musik 

och som en del av 

ämnesövergripande 

helheter.  

 

använda 

musiktek-

nologi 

handledning för att 

använda musiktek-

nologi.  

musikteknologins 

möjligheter för att 

skapa musik.  

musikteknologin 

erbjuder för att 

uttrycka musik 

självständigt el-

ler i grupp.  

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 kommunicera och 

påverka i olika kulturer 

I1–I4 Eleven granskar mu-

sik som konstart och 

lär sig förstå hur mu-

sik används för att 

kommunicera och på-

verka i olika kulturer.  

 

Kulturell 

kompetens  

Eleven känner till 

några sätt att an-

vända musik. 

 

Eleven känner till 

att musiken är 

olika i olika kul-

turer. 

  

  

Eleven känner till 

några av många 

sätt på vilka musi-

ken används och 

uttrycks i olika kul-

turer och kan be-

rätta om sina iakt-

tagelser.  

Eleven kan sär-

skilja musikens 

användningsfor-

mer och hur mu-

siken uttrycks i 

olika kulturer 

och berättar om 

sina iakttagelser. 

  

Eleven analyserar 

och utvärderar 

hur musiken an-

vänds och ut-

trycks i olika kul-

turer och berättar 

om dem. 

M9  

uppmuntra och hand-

leda eleven att an-

vända notationssätt, 

musikbegrepp och -ter-

mer i den musikaliska 

verksamheten 

I1-I4 Eleven använder no-

tationssätt, musikbe-

grepp och termer i 

musikalisk verksam-

het. 

Förmåga 

att an-

vända mu-

sikbegrepp 

och 

 -symboler 

Eleven känner till 

några musikbe-

grepp och -symbo-

ler.  

Eleven använder 

enstaka musikbe-

grepp, notations-

sätt och några mu-

siktermer i den 

musikaliska verk-

samheten.  

Eleven tillämpar 

musikbegrepp, 

notationssätt 

och musiktermer 

i den musikaliska 

verksamheten.  

  

Eleven använder 

och tillämpar le-

digt och ända-

målsenligt musik-

begrepp, notat-

ionssätt och mu-

siktermer i den 

musikaliska verk-

samheten.  

Välbefinnande och säkerhet i musik 
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M10  

hjälpa eleven att upp-

täcka hur musiken på-

verkar känslorna och 

välbefinnandet 

 

I1-I4 Eleven förstår hur 

musiken påverkar 

känslorna och välbe-

finnandet.  

 

   Man diskuterar 

med eleven om 

musikens inverkan 

på känslorna och 

välbefinnandet, 

men målet an-

vänds inte som 

grund för bildan-

det av vitsord.  

 

M11  

handleda eleven att 

vara mån om sin hörsel 

och att se till att musik- 

och ljudmiljön är trygg  

 

I1–I4 Eleven är mån om sin 

hörsel och ser till att 

musik- och ljudmiljön 

är trygg.  

Förmåga 

att värna 

om hörseln 

och om att 

musik- och 

ljudmiljön 

är trygg 

Eleven beaktar un-

der handledning 

riskfaktorer som 

hör samman med 

ljud- och musikvo-

lymen.  

Eleven beaktar un-

der handledning 

faktorer som hör 

samman med en 

trygg ljudmiljö och 

använder redskap 

och instrument en-

ligt säkerhetsanvis-

ningarna.  

Eleven beaktar 

faktorer som hör 

samman med en 

trygg ljudmiljö 

och använder 

självständigt 

redskap och in-

strument på ett 

tryggt sätt.  

Eleven främjar på 

ett ansvarsfullt 

sätt en trygg mu-

sik- och ljudmiljö.  

Förmåga att lära sig musik 

M12  

handleda eleven att ut-

veckla sina musikaliska 

färdigheter genom öv-

ning, att ställa upp mål 

för sitt musikaliska lä-

rande och att utvär-

dera sina framsteg i 

förhållande till målen 

I1–I4 Eleven lär sig ut-

veckla sina musika-

liska färdigheter ge-

nom övning, ställer 

upp mål för sitt musi-

kaliska lärande och 

utvärderar sina fram-

steg i förhållande till 

målen. 

Förmåga 

att lära sig 

Eleven utvecklar 

med stöd av lära-

ren och i riktning 

med det givna må-

let sina färdigheter 

inom något av mu-

sikens delområ-

den.  

  

  

  

Eleven ställer un-

der handledning 

upp ett eget mål 

för musicerande, 

rörelse till musik 

eller komposition 

och annat kreativt 

skapande samt 

agerar i riktning 

med målet och 

Eleven ställer un-

der handledning 

upp ett eget mål 

för musicerande, 

rörelse till musik 

eller komposition 

och annat kreativt 

skapande samt ut-

värderar sina fram-

steg i förhållande 

till målet.  

Eleven ställer un-

der handledning 

upp mål för musi-

cerande, rörelse 

till musik eller 

komposition och 

annat kreativt 

skapande och 

övar i enlighet 

med målen samt 

reflekterar över 
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övar på att utvär-

dera sina framsteg.  

sin aktivitet och 

anpassar sina ar-

betssätt enligt 

målen.  

 

15 Bildkonst 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i bildkonst 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att iaktta och tänka visuellt 

M1  

sporra eleven att iaktta 

konst, omgivningen 

och annan visuell kul-

tur med olika sinnen 

och använda 

mångsidiga metoder i 

bildframställning  

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

iaktta konst, 

omgivningen 

och annan visu-

ell kultur 

Förmåga att 

iaktta konst, 

omgivningen 

och annan visu-

ell kultur 

Eleven gör iaktta-

gelser under indivi-

duell handledning. 

Eleven använder 

några metoder i 

bildframställning 

då hen gör iaktta-

gelser. 

Eleven använder 

flera olika metoder 

i bildframställning 

och olika sinnen då 

hen gör iakttagel-

ser.  

Eleven använder 

metoder i bild-

framställning ak-

tivt, ändamålsen-

ligt och 

mångsidigt då 

hen gör iakttagel-

ser. 

M2  

uppmuntra eleven att 

diskutera sina egna 

och andras iakttagelser 

och tankar samt att 

motivera sina åsikter 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

diskutera sina 

egna iakttagel-

ser och tankar 

och motivera 

sina åsikter. 

Förmåga att ver-

balt reflektera 

över iakttagelser 

och tankar  

Eleven kan inför lä-

raren sätta ord på 

någon av sina iakt-

tagelser. 

Eleven lyfter fram 

några av sina iakt-

tagelser och tankar 

i den gemen-

samma diskuss-

ionen. 

Eleven deltar på 

eget initiativ i dis-

kussionerna och 

motiverar sina tan-

kar. 

Eleven deltar i 

diskussionerna 

genom att tydligt 

framföra sina 

åsikter och på ett 

uppbyggande sätt 
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tolka de andra 

deltagarnas in-

lägg. 

M3  

inspirera eleven att ge 

uttryck för sina iaktta-

gelser och tankar i bild 

genom att använda 

olika tekniker och me-

toder för att uttrycka 

sig i olika miljöer 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig ut-

trycka sina iakt-

tagelser och 

tankar i bild. 

Förmåga att ut-

trycka iakttagel-

ser och tankar i 

bild 

Eleven uttrycker 

under konkret 

handledning några 

iakttagelser och 

tankar i bild. 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar i bild 

och med hjälp av 

någon annan me-

tod. 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar i bild 

och med hjälp av 

andra metoder. 

Eleven fördjupar 

sin förmåga att 

uttrycka sina iakt-

tagelser och tan-

kar både i bild 

och genom att 

mångsidigt an-

vända andra me-

toder.  

 

Att skapa bilder 

M4  

handleda eleven att 

använda olika material, 

tekniker och uttrycks-

sätt och att fördjupa 

sin förmåga att skapa 

bilder 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

fördjupa sin för-

måga att ut-

trycka sig i bild 

Förmågan att 

uttrycka sig i 

bild utvecklas 

Eleven övar på nå-

got för hen nytt 

sätt att uttrycka sig 

i bild. 

Eleven prövar olika 

material, tekniker 

och sätt att ut-

trycka sig i bild och 

använder några av 

dem målmedvetet. 

Eleven använder 

målmedvetet olika 

material, tekniker 

och sätt för att ut-

trycka sig i bild. 

Eleven tillämpar 

målmedvetet och 

ändamålsenligt 

olika material, 

tekniker och sätt 

att uttrycka sig i 

bild. 

M5  

handleda eleven att 

tillämpa ett undersö-

kande arbetssätt när 

hen skapar bilder själv-

ständigt eller tillsam-

mans med andra 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

använda ett un-

dersökande ar-

betssätt och ut-

veckla sin pro-

blemlösnings-

förmåga. 

Förmåga att ar-

beta på ett un-

dersökande sätt 

och använda sin 

problemlös-

ningsförmåga 

Eleven övar under 

handledning på att 

arbeta på ett un-

dersökande sätt. 

Eleven övar på att 

använda ett under-

sökande arbetssätt 

självständigt eller 

tillsammans med 

andra. 

Eleven använder 

ett undersökande 

arbetssätt själv-

ständigt eller till-

sammans med 

andra. 

Eleven använder 

målmedvetet ett 

undersökande ar-

betssätt både 

självständigt och 

tillsammans med 

andra. 
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M6  

uppmuntra eleven att 

uttrycka sina åsikter 

och att tillämpa visu-

ella kommunikations- 

och uttryckssätt för att 

påverka i sina egna bil-

der 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig ut-

trycka sina åsik-

ter och tillämpa 

olika sätt att på-

verka med hjälp 

av bilder. 

Förmåga att på-

verka med hjälp 

av bilder 

Eleven identifierar 

och prövar på möj-

ligheterna att kom-

municera med 

hjälp av bilder. 

Eleven använder 

några visuella kom-

munikationssätt 

för att uttrycka 

sina åsikter. 

Eleven uttrycker 

med hjälp av visu-

ella kommunikat-

ionssätt sina åsik-

ter om frågor som 

är betydelsefulla 

för hen själv. 

Eleven deltar i 

och påverkar om-

givningen genom 

att tillämpa visu-

ella kommunikat-

ionssätt. 

Att tolka visuell kultur 

M7  

handleda eleven att 

använda olika visuella, 

verbala och andra me-

toder för att tolka bil-

der 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

använda olika 

metoder för att 

tolka bilder. 

Förmåga att till-

lämpa olika me-

toder för att 

tolka bilder 

Eleven prövar un-

der handledning 

på någon metod 

för att tolka bilder. 

Eleven använder 

några metoder för 

att tolka bilder.  

Eleven använder 

olika metoder för 

att tolka bilder.  

Eleven använder 

mångsidigt olika 

metoder för att 

tolka bilder. 

M8  

handleda eleven att 

granska vilken bety-

delse konst och annan 

visuell kultur har för in-

dividen, gruppen och 

samhället ur ett histo-

riskt och kulturellt per-

spektiv 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

granska vilka 

olika betydelser 

konst och annan 

visuell kultur 

har. 

Förmåga att 

granska betydel-

sen av visuell 

kultur 

Eleven nämner nå-

gon betydelse som 

visuell kultur har. 

Eleven granskar 

några betydelser 

som visuell kultur 

har och tar del av 

diskussionen som 

förs om dem. 

Eleven deltar med 

sina tolkningar i 

diskussioner om 

vilken betydelse vi-

suell kultur har. 

Eleven motiverar 

sina synpunkter 

om betydelsen av 

visuell kultur. 

M9  

inspirera eleven att i 

sitt bildskapande an-

vända sig av olika ti-

ders och kulturers sätt 

att uttrycka sig i bild  

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

tillämpa olika 

kulturers sätt att 

uttrycka sig i 

bild. 

Förmåga att till-

lämpa olika kul-

turers sätt att 

uttrycka sig i 

bild 

Eleven prövar un-

der handledning 

på att använda en 

specifik kulturs sätt 

att uttrycka sig i 

bild.  

Eleven använder 

under handledning 

olika kulturers sätt 

att uttrycka sig i 

bild. 

Eleven tillämpar 

några olika kul-

turers sätt att ut-

trycka sig i bild. 

Eleven tillämpar 

ändamålsenligt 

olika kulturers 

sätt att utrycka 

sig i bild och 
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motiverar sina 

lösningar. 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

M10  

handleda eleven att ta 

ställning till värden 

som finns i konsten, 

omgivningen och i an-

nan visuell kultur 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig ut-

trycka sina åsik-

ter om värde-

ringar som finns 

i visuell kultur. 

Förmåga att ta 

ställning till vär-

den som finns i 

visuell kultur 

Eleven känner igen 

och nämner något 

värde som finns i 

visuell kultur. 

Eleven nämner och 

reflekterar över 

värden som finns i 

visuell kultur.  

Eleven tar ställning 

till diskussionen 

om värden som 

finns i visuell kul-

tur. 

Eleven deltar i 

diskussionen om 

värden som finns 

i visuell kultur 

och motiverar 

sina synpunkter. 

M11  

uppmuntra eleven att 

beakta kulturell mång-

fald och hållbar ut-

veckling i sitt bildskap-

ande samt att påverka 

genom bilder 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig 

iaktta kulturell 

mångfald och 

hållbar utveckl-

ing samt lär sig 

påverka med 

hjälp av bilder. 

Förmåga att ut-

trycka värde-

ringar med hjälp 

av bilder 

Eleven tar i beak-

tande någon syn-

vinkel som berör 

kulturell mångfald 

eller hållbar ut-

veckling i sina bil-

der.  

Eleven tar i beak-

tande olika syn-

vinklar som berör 

kulturell mångfald 

och hållbar ut-

veckling i sina bil-

der. 

Eleven granskar 

kulturell mångfald 

och hållbar ut-

veckling i sina bil-

der samt inser 

möjligheterna att 

påverka med hjälp 

av bilder.  

Eleven uttrycker 

sina åsikter om 

frågor som ank-

nyter till kulturell 

mångfald och 

hållbar utveckling 

samt påverkar 

med hjälp av bil-

der. 

 

 

16 Slöjd 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i slöjd 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 
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M1  

handleda eleven att 

planera sitt arbete 

samt att utveckla 

idéer, undersöka och 

experimentera på ett 

företagsamt sätt 

I2–I5 

 

Eleven lär sig 

planera sitt ar-

bete. Eleven lär 

sig 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 utgå-

ende från givna in-

struktioner och ex-

empel.  

 

Eleven kan under 

konkret handled-

ning utföra ett 

visst skede i arbe-

tet.  

Eleven planerar sitt 

arbete enligt givna 

instruktioner.  

 

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 företagsamt 

sätt och tar egna 

initiativ.  

M2 

handleda eleven att 

ställa upp mål för sitt 

lärande och arbete i 

slöjd och att utgående 

från målen genomföra 

en slöjdprocess i sin 

helhet samt utvärdera 

sitt lärande 

I1–I5 

 

Eleven lär sig 

ställa upp egna 

mål för sitt lä-

rande och ar-

bete. Eleven lär 

sig genomföra 

en slöjdprocess i 

sin helhet.  Ele-

ven lär sig re-

flektera över sitt 

arbete under en 

hel slöjdprocess.  

Förmåga att ge-

nomföra en 

slöjdprocess i 

sin helhet 

Eleven ställer med 

lärarens hjälp upp 

ett konkret mål för 

sitt lärande som 

anknyter till arbe-

tet.   

 

Eleven arbetar 

med en fas åt 

gången och reflek-

terar under hand-

ledning över sin 

slöjdprocess.  

Eleven ställer un-

der handledning 

upp mål för sitt lä-

rande och arbete.  

 

Eleven framskrider 

i slöjdprocessen 

med en fas åt 

gången enligt givna 

instruktioner.  

 

Eleven reflekterar 

över sin slöjdpro-

cess utgående från 

givna alternativ.  

Eleven kan ställa 

upp mål för sitt lä-

rande och arbete 

och hen arbetar 

processinriktat och 

reflekterar på ett 

realistiskt sätt över 

sin slöjdprocess. 

Eleven ställer 

självständigt upp 

mål för sitt lä-

rande och arbete.  

 

Eleven framskri-

der ändamålsen-

ligt och reflekte-

rar på ett analy-

tiskt och realist-

iskt sätt över sin 

slöjdprocess.  

M3  

handleda eleven att 

undersöka och 

mångsidigt använda 

I1–I5 

 

Eleven lär sig att 

mångsidigt an-

vända olika red-

skap och att 

Förmåga att an-

vända redskap 

och att använda 

olika 

Eleven deltar i 

undervisningen i 

de båda arbetssät-

ten inom slöjd.  

Eleven förstår vil-

ken betydelse olika 

arbetssätt och 

material har för 

Eleven kan välja 

ändamålsenliga 

material och bear-

betningssätt samt 

Eleven utvärderar 

hur väl olika red-

skap och bearbet-

ningsmetoder 
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olika redskap, material 

och ändamålsenliga 

metoder samt att ut-

veckla innovationer 

välja ändamåls-

enliga material 

och arbetssätt 

inom slöjd. Ele-

ven är kreativ i 

sitt arbete.  

bearbetnings- 

och arbetssätt 

inom slöjd på 

ett ändamålsen-

ligt sätt 

 

 

Eleven använder 

olika redskap och 

material, vid behov 

under konkret 

handledning.  

slöjdprocessen och 

eleven väljer under 

handledning dem 

som lämpar sig för 

hens arbete.  

 

Eleven använder 

olika redskap och 

material enligt 

givna instrukt-

ioner.  

kan använda dem 

på ett kreativt sätt 

för att framställa 

produkter/alster 

enligt sina planer. 

 

 

lämpar sig för 

slöjdprocessen.  

 

Eleven tillämpar 

sin kunskap om 

material och ar-

betssätt på ett 

kreativt, experi-

mentellt och 

ändamålsenligt 

sätt.  

M4  

handleda eleven att le-

digt använda slöjdrela-

terade begrepp, tecken 

och symboler och att 

stärka elevens visuella, 

materiella och tekniska 

uttrycksförmåga 

I1–I5 

 

Eleven lär sig 

använda slöjdre-

laterade be-

grepp, tecken 

och symboler på 

ett ledigt sätt. 

Eleven lär sig ut-

trycka sig själv 

visuellt med 

hjälp av olika 

material och 

teknologi.  

Visuellt, materi-

ellt och tekniskt 

uttryck 

 

 

Eleven identifierar 

olika slöjdrelate-

rade begrepp, 

tecken och symbo-

ler.  

 

Eleven uttrycker 

under konkret 

handledning några 

av sina iakttagelser 

och tankar visuellt.  

Eleven använder 

slöjdrelaterade be-

grepp, tecken och 

symboler enligt in-

struktionerna.  

 

Eleven uttrycker 

sina iakttagelser 

och tankar visuellt 

och även på något 

annat sätt.  

Eleven använder 

centrala slöjdrela-

terade begrepp 

och kan uttrycka 

sina idéer klart 

med hjälp av tek-

nologi.   

 

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-

nologi.  

 

 

M5  

handleda eleven att 

uppfatta, förutse och 

I6 

 

Eleven lär sig 

uppfatta, be-

döma och 

Förmåga att ar-

beta på ett 

Eleven följer under 

konkret handled-

ning de 

Eleven uppfattar 

de centrala riskfak-

torerna som berör 

Eleven kan be-

döma farorna och 

riskerna i arbetet 

Eleven bedömer 

och förutser fa-

rorna och 
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reagera på riskfaktorer 

i arbetet och att arbeta 

på ett tryggt och säkert 

sätt under slöjdproces-

sen 

förutse olika 

risksituationer 

och att vid be-

hov reagera på 

dem.   

Eleven lär sig 

agera på ett 

tryggt och sä-

kert sätt i slöjd-

processen. 

tryggt och sä-

kert sätt  

 

säkerhetsinstrukt-

ioner hen fått i 

slöjdprocessen.  

 

arbetssäkerheten 

under slöjdproces-

sen och följer de 

säkerhetsinstrukt-

ioner hen fått.  

samt kan arbeta på 

ett tryggt och sä-

kert sätt under 

slöjdprocessen.  

riskerna i arbetet 

som en del av 

slöjdprocessen.  

 

Eleven arbetar på 

ett tryggt och sä-

kert sätt och 

främjar genom 

sitt agerande sä-

kerheten och 

tryggheten i 

lärmiljön.   

M6  

handleda eleven att ut-

nyttja informations- 

och kommunikations-

teknologins möjlig-

heter för planering, 

framställning och 

dokumentation samt 

för att producera och 

dela gemensam in-

formation 

I1–I5 

 

Eleven lär sig ut-

nyttja informat-

ions- och kom-

munikations-

teknologins 

möjligheter för 

planering, fram-

ställning och 

dokumentation i 

slöjd. Eleven lär 

sig producera 

och dela gemen-

sam informat-

ion.  

  

  

Färdigheter i in-

formations- och 

kommunikat-

ions-teknologi 

och förmåga att 

arbeta tillsam-

mans med 

andra 

 

 

Eleven använder 

informations- och 

kommunikations-

teknologi under 

konkret handled-

ning i den egna el-

ler den gemen-

samma slöjdpro-

cessen. 

Eleven kan an-

vända informat-

ions- och kommu-

nikationsteknologi 

enligt givna in-

struktioner för pla-

nering, framställ-

ning och doku-

mentation själv-

ständigt eller till-

sammans med 

andra.   

Eleven kan an-

vända informat-

ions- och kommu-

nikationsteknologi 

för planering, 

framställning och 

dokumentation av 

slöjdprocessen 

samt för att produ-

cera gemensam in-

formation.  

 

 

Eleven använder 

informations- och 

kommunikations-

teknologi 

mångsidigt i olika 

skeden av slöjd-

processen samt 

för att producera 

och dela gemen-

sam information.  

M7  I7 Eleven lär sig 

förstå 

Förmåga att 

uppfatta 

Eleven deltar un-

der lärarens 

Eleven kan med 

hjälp av exempel 

Eleven kan reflek-

tera över vilken 

Eleven kan ur 

olika synvinklar 
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handleda eleven att 

förstå betydelsen av 

praktiska färdigheter, 

slöjd och teknik i det 

egna livet, samhället, i 

företagsverksamhet 

och i det övriga arbets-

livet 

betydelsen av 

praktiska färdig-

heter, slöjd och 

teknik i det egna 

livet, samhället, 

i företagsverk-

samhet och i det 

övriga arbetsli-

vet.  

betydelsen av 

praktiska färdig-

heter och slöjd i 

vardagen och i 

samhället 

handledning i re-

flektioner över be-

tydelsen av prak-

tiska färdigheter 

och slöjd.  

beskriva vilken 

betydelse slöjd 

har i vardagen, 

samhället och ar-

betslivet.  

betydelse praktiska 

färdigheter och 

slöjd har i det egna 

livet och i sam-

hället. 

granska vilken be-

tydelse praktiska 

färdigheter, slöjd 

och teknik har i 

det egna livet, 

samhället, i före-

tagsverksamhet 

och i det övriga 

arbetslivet.  

M8  

handleda eleven att 

tänka ekonomiskt och 

att göra sådana val i 

anslutning till slöjdpro-

cessen som främjar en 

hållbar livsstil 

I8 Eleven lär sig 

tänka ekono-

miskt.  Eleven 

lär sig att i an-

slutning till 

slöjdprocessen 

göra val som 

främjar en håll-

bar livsstil.  

Förmåga att 

göra motiverade 

val och att be-

akta en hållbar 

livsstil i slöjdpro-

cessen 

Eleven kan under 

lärarens handled-

ning använda 

slöjdmaterial på 

ett ekonomiskt 

sätt.  

Eleven kan delvis 

självständigt göra 

ekonomiska val i 

sitt arbete.  

 

Eleven förstår sam-

bandet mellan en 

hållbar livsstil och 

de val som görs i 

slöjdprocessen. 

 

 

 

 

Eleven kan göra 

ekonomiska val i 

sitt arbete.  

 

Eleven kan be-

döma sambandet 

mellan en hållbar 

livsstil och de val 

som görs i slöjd-

processen. 

Eleven kan göra 

ekonomiska val 

och förstår bety-

delsen av ett ar-

bete av god kvali-

tet.  

 

Eleven kan be-

döma och moti-

vera val som ank-

nyter till slöjdpro-

cessen och en 

hållbar livsstil.  

 

 

17 Gymnastik 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i gymnastik 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för 

undervisningen 

Föremål för be-

dömningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5  

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Fysisk funktionsförmåga 

M1  

uppmuntra eleven att 

röra på sig, att pröva 

olika gymnastikformer 

och att träna enligt 

bästa förmåga 

I1 Eleven är fysiskt 

aktiv, prövar på 

olika gymnastik-

former och trä-

nar aktivt. 

 

Aktivitet och 

vilja att försöka 

Eleven deltar väl-

digt sällan och 

endast till vissa de-

lar i verksamheten 

under gymnastik-

lektionerna. 

Eleven deltar i alla 

gymnastiklektioner 

och prövar på olika 

gymnastikformer. 

Eleven deltar van-

ligtvis aktivt i verk-

samheten under 

alla gymnastiklekt-

ioner och prövar 

och tränar olika 

gymnastikformer.  

 

Eleven deltar ak-

tivt och tränar 

alla gymnastikfor-

mer. 

M2  

handleda eleven att 

träna sina sensomoto-

riska färdigheter, det 

vill säga att iaktta sig 

själv och sin omgivning 

med hjälp av olika sin-

nen och att välja lämp-

liga lösningar i olika 

gymnastiksituationer 

I1 Eleven iakttar 

sig själv och sin 

omgivning med 

hjälp av olika 

sinnen och väl-

jer ändamålsen-

liga lösningar 

 

Förmåga att 

välja lösningar i 

olika gymnastik-

situationer 

Eleven identifierar 

några av sina iakt-

tagelser och kan 

med lärarens hjälp 

använda dem i sin 

egen aktivitet.  

 

Eleven beskriver 

sina iakttagelser 

och kan koppla 

dem till sin egen 

aktivitet. 

  

  

  

Eleven väljer oftast 

ändamålsenliga 

lösningar i olika 

gymnastiksituat-

ioner utgående 

från sina iakttagel-

ser.   

Eleven väljer 

ändamålsenliga 

iakttagelser som 

grund för sina lös-

ningar, kan moti-

vera sina lös-

ningar och anpas-

sar sin fysiska ak-

tivitet i enlighet 

med dem. 

 

M3  

handleda eleven att 

träna och utveckla sin  

balans- och rörelseför-

måga, så att hen kan 

använda, kombinera 

I1 Eleven utvecklar 

sin balans- och 

rörelseförmåga i 

olika lärmiljöer. 

Förmåga att an-

vända grundläg-

gande moto-

riska färdigheter 

(balans- och rö-

relseförmåga) i 

Eleven kan gå, 

springa och hoppa 

i olika omgivningar 

och använda dessa 

färdigheter i några 

gymnastikformer. 

Eleven kan an-

vända och kombi-

nera sina balans- 

och rörelsefärdig-

heter i de flesta 

Eleven kan an-

vända, kombinera 

och tillämpa sina 

balans- och rörel-

sefärdigheter i de 

flesta 

Eleven använder, 

kombinerar och 

tillämpar sina ba-

lans- och rörlig-

hetsfärdigheter i 

de 
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och tillämpa sina fär-

digheter på ett 

mångsidigt sätt i olika 

lärmiljöer, under olika 

årstider och i olika 

gymnastikformer 

olika gymnastik-

former  

gymnastikformer 

som undervisats. 

 

gymnastikformer 

som undervisats. 

 

gymnastikformer 

som undervisats. 

M4  

handleda eleven att 

träna och utveckla sin 

förmåga att hantera 

redskap, så att hen kan 

använda, kombinera 

och tillämpa sina fär-

digheter på ett 

mångsidigt sätt i olika 

lärmiljöer, med olika 

redskap, under olika 

årstider och i olika 

gymnastikformer 

I1 Eleven utvecklar 

sin förmåga att 

hantera redskap 

i olika lärmiljöer. 

 

Förmåga att an-

vända grundläg-

gande moto-

riska färdigheter 

(förmåga att 

hantera red-

skap) i olika 

gymnastikfor-

mer 

Eleven kan kasta, 

fånga och sparka 

boll i några gym-

nastikformer. 

Eleven kan an-

vända och kombi-

nera sin förmåga 

att hantera red-

skap i de flesta 

gymnastikformer 

som undervisats. 

  

Eleven kan an-

vända, kombinera 

och tillämpa sin 

förmåga att han-

tera redskap i de 

flesta gymnastik-

former som under-

visats. 

 

Eleven använder, 

kombinerar och 

tillämpar sin för-

måga att hantera 

redskap i de gym-

nastikformer som 

undervisats. 

M5  

uppmuntra och hand-

leda eleven att utvär-

dera, upprätthålla och 

utveckla sina fysiska 

egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet 

och styrka 

I1 Eleven utvärde-

rar, upprätthål-

ler och utvecklar 

sina fysiska 

egenskaper. 

Förmåga att ut-

värdera, upp-

rätthålla och ut-

veckla fysiska 

egenskaper 

Eleven känner till 

några av utvärde-

ringsmetoderna 

för de fysiska egen-

skaperna och kan 

träna sina egen-

skaper under 

handledning av nå-

gon annan. 

Eleven kan välja 

metoder som läm-

par sig för utvärde-

ringen av olika fy-

siska egenskaper 

och tränar själv-

ständigt några av 

sina fysiska egen-

skaper.  

Eleven kan utvär-

dera sina fysiska 

egenskaper och på 

basis av utvärde-

ringen träna 

snabbhet, rörlig-

het, uthållighet 

och styrka. 

 

Eleven identifie-

rar sina egna styr-

kor och svagheter 

och kan på basis 

av sina iakttagel-

ser upprätthålla 

och utveckla sina 

fysiska egen-

skaper. 
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M6  

stärka simkunnigheten 

och livräddnings-fär-

digheterna så att ele-

ven kan simma samt 

rädda sig själv och 

andra ur vattnet 

I1 Eleven stärker 

sin simkunnig-

het och sina liv-

räddningsfärdig-

heter. 

 

 

Simkunnighet 

och livrädd-

ningsfärdigheter 

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 vatt-

net.   

Eleven kan simma 

obehindrat på två 

simsätt och kan 

rädda sig själv 

och andra ur vatt-

net på olika sätt. 

M7  

handleda eleven att 

agera tryggt och sakligt 

I1 Eleven agerar på 

ett tryggt och 

sakligt sätt un-

der lektionerna. 

 

Trygg aktivitet 

under gymnas-

tiklektionerna 

Elever känner till 

hur man agerar på 

ett tryggt och sak-

ligt sätt. 

Eleven förstår risk-

faktorer som hör 

samman med sä-

kerheten och age-

rar på ett tryggt 

sätt samt har 

ändamålsenlig ut-

rustning under 

lektionerna. 

Eleven agerar på 

ett tryggt och sak-

ligt sätt under 

gymnastiklektion-

erna.  

Eleven främjar 

tryggheten och 

säkerheten. 

Social funktionsförmåga 

M8  

handleda eleven att ar-

beta tillsammans med 

alla andra och att re-

glera sina handlingar 

och känslouttryck i 

gymnastiksituation-

erna med hänsyn till 

andra 

I2 Eleven arbetar 

tillsammans 

med alla och 

kan reglera sina 

handlingar och 

känslouttryck i 

gymnastiksituat-

ionerna. 

 

 

Kommunikat-

ionsfärdigheter 

och arbetsför-

måga 

Eleven arbetar till-

sammans med 

människor hen 

själv valt.  

Eleven arbetar till-

sammans med 

alla.  

Eleven agerar i 

olika gymnastiksi-

tuationer enligt 

överenskommet 

sätt och tar hänsyn 

till andra.  

 

Eleven arbetar 

tillsammans med 

alla och främjar 

gruppens aktivi-

tet och lärande. 

M9  

handleda eleven att 

agera enligt principen 

I2 Eleven följer 

principerna om 

rent spel och tar 

Förmåga att ta 

ansvar i 

Eleven känner till 

principerna om 

rent spel och tar 

Eleven följer princi-

perna om rent spel 

Eleven följer princi-

perna om rent spel 

och visar att hen 

Eleven tar ansvar 

för och främjar 
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om rent spel och bära 

ansvar för gemen-

samma aktiviteter 

ansvar för ge-

mensamma akti-

viteter. 

 

gemensamma 

aktiviteter 

sällan ansvar för 

gemensamma akti-

viteter. 

och ge de övriga 

arbetsro. 

tar ansvar för ge-

mensamma aktivi-

teter. 

 

de gemensamma 

aktiviteterna. 

Psykisk funktionsförmåga 

M10  

uppmuntra eleven att 

ta ansvar för sina 

handlingar och stärka 

elevens förmåga att ar-

beta självständigt 

I3 Eleven tar an-

svar för sina 

handlingar och 

kan arbeta själv-

ständigt. 

 

Förmåga att ar-

beta självstän-

digt 

Eleven känner till 

hur man tar ansvar 

för sina egna hand-

lingar och tar an-

svar under hand-

ledning av läraren.  

Eleven tar ansvar 

för sina egna hand-

lingar och kan tid-

vis arbeta själv-

ständigt. 

Eleven arbetar 

vanligtvis ansvars-

fullt och självstän-

digt. 

Eleven arbetar 

ansvarsfullt och 

självständigt. 

M11  

se till att eleven får till-

räckligt med positiva 

upplevelser av sin egen 

kropp, av att kunna 

och av att vara en del 

av gemenskapen   

I3  

 

   Påverkar inte 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflektera 

över sina erfaren-

heter som en del 

av självvärde-

ringen. 

 

 

M12  

hjälpa eleven att förstå 

vilken betydelse till-

räcklig fysisk aktivitet 

och en motionsinriktad 

livsstil har för det to-

tala välbefinnandet 

I3     Påverkar inte 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflektera 

över sina erfaren-

heter som en del 

av självvärde-

ringen. 
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M13  

göra eleven bekant 

med olika vanliga mot-

ionsmöjligheter samt 

ge eleven kunskaper 

och färdigheter som 

hör samman med dem 

så att hen ska kunna 

hitta egna lämpliga 

motionsformer som 

ger glädje, avslappning 

och energi 

I3     Påverkar inte 

bildandet av vits-

ord. Eleven hand-

leds att reflektera 

över sina erfaren-

heter som en del 

av självvärde-

ringen. 

 

 

 

18 Huslig ekonomi 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i huslig ekonomi 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur 

målen för under-

visningen  

Föremål 

för bedöm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8  

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Praktiskt arbete 

M1  

handleda eleven att 

planera, organisera 

och utvärdera arbete 

och aktivitet 

I1, I2 Eleven lär sig att pla-

nera, organisera och 

utvärdera sitt eget ar-

bete och sin aktivitet. 

Planering 

och organi-

sering av 

arbetet 

samt 

Eleven känner igen 

och kan benämna 

några arbetsupp-

gifter i anknytning 

Eleven övar sig i att 

stegvis arbeta och 

planera enligt 

givna instrukt-

ioner.  

Eleven planerar 

och arbetar stegvis 

i enlighet med 

givna instruktioner 

samt beskriver sitt 

Eleven planerar 

och arbetar själv-

ständigt i enlighet 

med givna in-

struktioner samt 
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 granskning 

av egen ak-

tivitet. 

till arbetsproces-

sen.  

 

Eleven behöver 

mycket handled-

ning och hjälp i att 

planera och ge-

nomföra arbetet.   

 

Eleven beskriver 

sitt kunnande ut-

gående från re-

spons. 

 

kunnande med 

hjälp av egna iakt-

tagelser av det 

egna arbetet.   

motiverar det 

egna arbetet och 

den egna aktivite-

ten.  

M2  

handleda eleven att 

träna praktiska färdig-

heter som behövs i 

hushållet samt upp-

muntra eleven att vara 

kreativ och att lägga 

märke till estetik 

I1, I2 Eleven lär sig att 

träna praktiska fär-

digheter i hushållet 

och pröva på olika ar-

betsmetoder. Eleven 

lär sig att beakta kre-

ativitet och estetik i 

sitt arbete.  

Praktiska 

färdigheter 

i genomfö-

randet av 

grundläg-

gande upp-

gifter i hus-

lig eko-

nomi, krea-

tivitet och 

estetik 

Eleven klarar un-

der handledning av 

att utföra enstaka 

arbetsuppgifter 

som förutsätter 

praktiska färdig-

heter.  

Eleven klarar av att 

utföra givna ar-

betsuppgifter som 

förutsätter prak-

tiska färdigheter.  

 

Eleven vet att ar-

betsuppgifter kan 

utföras kreativt på 

många olika sätt 

och att estetiken 

är av betydelse.  

Eleven klarar själv-

ständigt av att ut-

föra arbetsuppgif-

ter som förutsätter 

praktiska färdig-

heter och tillämpar 

de vanligaste ar-

betsmetoderna. 

 

Eleven beaktar 

estetiska aspekter. 

Eleven kan krea-

tivt använda och 

motivera olika ar-

betsmetoder och 

arbetsuppgifter i 

huslig ekonomi.  

 

Eleven förstår be-

tydelsen av krea-

tivitet och estetik 

som en del av 

helheten.  

M3  

handleda och upp-

muntra eleven att välja 

och använda material, 

redskap, apparater och 

digitala verktyg med 

tanke på välbefin-

nande och hållbar kon-

sumtion 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att välja 

och använda råvaror, 

material, arbetsred-

skap, och teknologi 

som främjar en håll-

bar livsstil. 

Förmåga 

att göra 

och moti-

vera val i 

arbetet 

Eleven övar sig på 

att välja och an-

vända givna 

material eller ar-

betsredskap.   

 

Eleven väljer och 

använder de ar-

betsredskap och 

material som gi-

vits. 

Eleven väljer och 

använder råvaror, 

arbetsredskap, 

material och tek-

nologi med beak-

tande av en hållbar 

livsstil.  

Eleven väljer, an-

vänder och argu-

menterar för rå-

varor, arbetsred-

skap, material 

och teknologi 

som stödjer en 

hållbar livsstil. 
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M4 

handleda eleven att 

planera sin tidsanvänd-

ning och arbetets gång 

samt att hålla ordning i 

samband med uppgif-

ter 

I1, I2 Eleven lär sig att pla-

nera sitt eget arbete i 

relation till den tid 

som står till buds och 

den givna uppgiften. 

Eleven lär sig att sörja 

för ordningen i ar-

betsuppgifterna och 

arbetsmiljön i sin 

lärmiljö.  

Förmåga 

att hantera 

tid och 

hålla ord-

ning 

Eleven klarar av att 

arbeta inom tidsra-

men med hjälp av 

annans handled-

ning.  

 

Det krävs handled-

ning för att eleven 

ska upprätthålla 

ordning i arbets-

miljön.  

Eleven upprätthål-

ler ordning i ar-

betsuppgifterna i 

enlighet med de 

anvisningar och 

den tidsram som 

läraren gett i olika 

arbetsskeden.  

 

Eleven behöver 

handledning för att 

upprätthålla ord-

ning i arbetsmiljön. 

Eleven arbetar 

stegvis utgående 

från instruktioner 

och upprätthåller 

ordning i arbets-

uppgifterna och ar-

betsmiljön.  

 

Eleven planerar 

och förutser tids-

användningen. 

 

Eleven arbetar 

självständigt och 

ansvarsfullt och 

kan inom ramen 

för lärmiljön mo-

tivera sin tidsan-

vändning, bety-

delsen av att upp-

rätthålla ordning i 

arbetsuppgif-

terna och arbets-

miljön.  

 

M5  

handleda och motivera 

eleven att arbeta hygi-

eniskt, säkert och ergo-

nomiskt och att fästa 

uppmärksamhet vid de 

resurser som finns 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att ar-

beta hygieniskt, sä-

kert och ergonomiskt 

i undervisningsmiljön 

för huslig ekonomi 

med de material som 

är tillgängliga.  

Säkerhet 

samt verk-

samhet 

som är 

hållbar 

med tanke 

på resur-

serna 

Eleven känner till 

och nämner några 

aspekter i anknyt-

ning till hygien och 

säkerhet.  

 

Eleven behöver 

handledning för att 

arbeta hygieniskt 

och säkert. 

 

Eleven arbetar i 

riktning mot givna 

instruktioner och 

strävar efter hy-

gien och säkerhet. 

 

Eleven arbetar i 

enlighet med in-

struktioner hygi-

eniskt, säkert och 

ergonomiskt, eller 

ändamålsenligt i 

förhållande till, 

kostnader och 

energiförbrukning.  

Eleven motiverar 

sitt arbete utgå-

ende från 

aspekter på sä-

kerhet, hygien 

och ergonomi, el-

ler kostnader och 

energiförbruk-

ning. 

Samarbete och kommunikation 

M6  

handleda eleven att 

träna att lyssna samt 

diskutera och argu-

mentera på ett 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

möta andra, lyssna, 

diskutera och argu-

mentera i elevgrup-

pen.  

Förmåga 

att lyssna, 

diskutera 

och argu-

mentera 

Eleven deltar spo-

radiskt eller med 

stöd av frågor i dis-

kussionen i gemen-

samma planerings- 

Eleven deltar i dis-

kussionen i gemen-

samma planerings- 

och arbetssituat-

ioner och försöker 

Eleven lyssna på 

olika synpunkter 

och uttrycker sina 

åsikter konstruktivt 

i gemensamma 

Eleven deltar ak-

tivt i diskussioner, 

beaktar olika syn-

punkter och argu-

menterar 
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konstruktivt sätt när 

hen planerar och ge-

nomför uppgifter 

 vid gemen-

sam plane-

ring 

och arbetssituat-

ioner. 

 

lyssna och föra 

fram sina egna syn-

punkter.  

 

planerings- och ar-

betssituationer.  

konstruktivt för 

sina egna åsikter.  

 

Eleven uppmunt-

rar de andra i ge-

mensamma pla-

nerings- och ar-

betssituationer. 

M7  

aktivera eleven att 

vara uppmärksam på 

hur vardagen är upp-

byggd samt på kultu-

rellt mångskiftande 

verksamhetsmiljöer 

och husliga traditioner 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

känna igen hur ryt-

men i olika hushåll 

byggs upp och hur 

den struktureras tids-

mässigt. Eleven lär sig 

att förhålla sig accep-

terande till kulturell 

mångfald i hemmen.     

Förmåga 

att upp-

fatta hur 

vardagen 

är upp-

byggd samt 

skillnader 

mellan 

olika hus-

håll 

Eleven benämner 

vardagsrutiner och 

känner till olika 

slag av hemkul-

turer.  

 

Eleven beskriver 

hur vardagen är 

uppbyggd och olika 

slag av hemkul-

turer.    

 

Eleven redogör för 

hur vardagen är 

uppbyggd och an-

passar hushållens 

vardagsrutiner i 

olika hemkulturer.     

 

Eleven motiverar 

uppbyggnaden av 

vardagen och den 

tidsmässiga struk-

turen i hushåll 

med olika slag av 

hemkultur. 

M8  

handleda eleven att ar-

beta självständigt och i 

grupp och att komma 

överens om fördel-

ningen av arbetsupp-

gifter och tidsanvänd-

ningen 

I1, I2 Eleven lär sig att ar-

beta självständigt och 

som en del av grup-

pen och den gemen-

samma uppgiften. 

Eleven lär sig att 

komma överens om 

fördelningen av ar-

betsuppgifter. 

 

Använd-

ningen av 

resurser 

och uppgö-

rande av 

gemen-

samma 

överens-

kommelser 

Eleven övar under 

handledning på att 

arbeta självstän-

digt och deltar spo-

radiskt i gruppens 

aktiviteter.  

 

 

Eleven övar på att 

arbeta självstän-

digt och att ta an-

svar för sitt eget 

arbete samt deltar 

i gruppens aktivite-

ter på överens-

kommet sätt. 

 

Eleven arbetar på 

egen hand och i 

grupp och strävar 

efter att arbeta 

konstruktivt och 

genom att för-

handla om olika ar-

betsuppgifter.  

 

Eleven vet vad en 

rättvis arbetsför-

delning innebär 

Eleven arbetar 

självständigt och 

rättvist och age-

rar med samar-

betsförmåga 

samt ansvarfullt i 

gruppen. 
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och kan komma 

fram till överens-

kommelser om ar-

betsfördelning ge-

nom att delta i be-

slutsfattandet.  

M9 

uppmuntra eleven att 

handla enligt goda se-

der i samspel med 

andra och att reflek-

tera över hur det egna 

uppförandet påverkar 

arbetet i gruppen och 

gemenskapen 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

identifiera faktorer i 

anknytning till om-

tänksamt bemö-

tande, goda seder 

och bruk samt hur 

man agerar i kommu-

nikationssituationer. 

Omtänk-

samt be-

mötande 

av andra 

elever och 

agerande i 

enlighet 

med goda 

seder och 

bruk i kom-

munikat-

ionssituat-

ioner un-

der lekt-

ionen. 

Eleven vet att goda 

seder och bruk in-

verkar på kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Eleven känner igen 

och benämner fak-

torer i anknytning 

till goda seder och 

bruk och omtänk-

samt bemötande 

av andra i kommu-

nikationssituat-

ioner. 

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 an-

knytning till 

dessa.  

Informationshantering 

M10  

uppmuntra eleven att 

söka och bedöma in-

formation i anslutning 

till huslig ekonomi 

samt handleda eleven 

att använda tillförlitlig 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att söka 

och jämföra inform-

ation och identifiera 

tillförlitliga källor för 

information i anknyt-

ning till huslig eko-

nomi som grund för 

sina val. 

Förmåga 

att söka 

och an-

vända in-

formation 

Eleven söker under 

handledning in-

formation ur van-

liga källor.  

 

Förmågan att tolka 

och utnyttja 

Eleven söker in-

formation som an-

knyter till innehål-

let i huslig eko-

nomi ur källor som 

är bekanta för hen 

och utnyttjar 

Eleven vet var och 

hur man kan söka 

information i an-

knytning till inne-

hållet i huslig eko-

nom.  

 

Eleven kan ur 

olika källor söka, 

tillämpa och ut-

värdera informat-

ion i anknytning 

till innehållet i 

huslig ekonomi, 

samt bedöma 



199 
 

information som grund 

för sina val 

 informationen är 

anspråkslös. 

 

 

informationen i sitt 

arbete. 

 

Eleven bedömer 

informationens an-

vändbarhet oh käl-

lornas tillförlitlig-

het.   

källornas och in-

formationens till-

förlitlighet och 

användbarhet.  

 

Eleven kan välja 

för uppgiften 

ändamålsenliga 

källor.  

M11  

lära eleven att läsa, 

tolka och bedöma an-

visningar, tecken och 

symboler som ankny-

ter till hushåll och när-

samhälle 

I1, I2 Elevens lär sig att läsa 

och tolka instrukt-

ioner, tecken och 

symboler i anknyt-

ning till hushållsar-

bete och närsamhälle 

och arbeta i enlighet 

med dem. 

Förmåga 

att an-

vända an-

visningar, 

tecken och 

symboler 

Eleven känner igen 

och benämner en-

staka anvisningar 

och tecken. 

 

Eleven känner 

igen, benämner 

och klassificerar  

hushållsrelaterade 

anvisningar och 

tecken.  

 

Eleven använder 

hushållsrelaterade 

anvisningar, tecken 

och symboler.  

Eleven använder 

och motiverar 

hushållsrelate-

rade anvisningar, 

tecken och sym-

boler. 

M12  

handleda eleven att 

lära sig lösa problem 

och vara kreativ i olika 

situationer och miljöer 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att an-

vända kunskaper och 

färdigheter, identifi-

era tjänster och visa 

på kreativitet i olika 

situationer och mil-

jöer.   

Förmåga 

att an-

vända be-

grepp, till-

lämpa kun-

skaper och 

färdig-

heter, samt 

hitta krea-

tiva lös-

ningar i si-

tuationer. 

Kännedom 

Eleven nämner 

några hushållsrela-

terade begrepp, 

kunskaper och fär-

digheter samt en-

staka tjänster som 

stödjer vardagen i 

hemmet.    

 

 

Eleven använder 

hushållsrelaterade 

begrepp, sina kun-

skaper och färdig-

heter samt beskri-

ver enstaka tjäns-

ter som stödjer 

vardagen i hem-

met.    

Eleven använder 

och anpassar hus-

hållsrelaterade be-

grepp, sina kun-

skaper och färdig-

heter.  

 

Eleven beskriver 

olika tjänster som 

stödjer vardagen i 

hemmet och hur 

de används i var-

dagen.   

Eleven använder 

hushållsrelate-

rade begrepp, 

sina kunskaper 

och färdigheter 

motiverat och 

kreativt.  

 

Eleven utvärderar 

olika tjänster som 

stödjer vardagen i 

hemmet och mo-

tiverar 
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om tjänster 

som stöd-

jer varda-

gen i hem-

met.   

  användningen av 

dem och de möj-

ligheter de erbju-

der i vardagen. 

M13  

handleda eleven mot 

en hållbar livsstil ge-

nom att fästa elevens 

uppmärksamhet vid 

miljö- och kostnads-

medvetenhet som en 

del av valen i vardagen 

I1, I2, 

I3 

Eleven lär sig att 

tolka faktorer och ak-

tiviteter i anknytning 

till cirkulär ekonomi 

och att mäta och be-

räkna hushållsar-

beten som belastar 

miljön och ekonomin. 

 

Handlingar 

för miljö 

och eko-

nomi i ar-

bete och 

beslut. 

Eleven räknar upp 

några handlingar 

man kan göra för 

miljön.  

 

Eleven räknar upp 

några begrepp och 

faktorer i anknyt-

ning till använd-

ning av pengar och 

ekonomi i hushåll.   

 

Eleven vet hur man 

kan minska miljö-

belastningen och 

vad man kan göra 

för miljön.  

 

Eleven använder 

ord och begrepp 

inom ekonomi i 

olika uppgifter och 

situationer som 

gäller konsumtion, 

inkomster och ut-

gifter, användning 

av pengar och an-

skaffningar. 

Eleven agerar i 

syfte att minska 

miljöbelastningen.   

 

Eleven anpassar 

valet av ord och 

begrepp inom eko-

nomi i enlighet 

med olika uppgif-

ter och situationer 

som gäller kon-

sumtion, inkoms-

ter och utgifter, 

bruk av pengar och 

anskaffningar. 

Eleven bidrar till 

att minska miljö-

belastningen och 

motiverar dess 

betydelse med 

tanke på en an-

svarsfull livsstil 

och konsumtion.   

 

Eleven motiverar 

användning av 

pengar och an-

skaffningar ge-

nom att använda 

ord och begrepp 

inom ekonomi i 

olika uppgifter 

och situationer.   

 

 

19 Samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Kunskapskrav för slutbedömningen i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen 
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Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur må-

len för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedöm-

ningen  

 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  

handleda eleven att 

främja sin förmåga att 

kommunicera i olika 

situationer och att 

utvärdera sin 

kommunikation 

I1 Eleven lär sig att 

agera i många olika 

kommunikationssitu

ationer och kan 

utvärdera sin insats. 

Att agera i 

kommunikat

ionssituation

er 

Eleven kan slump-

mässigt agera i 

grupper som är be-

kanta för hen och i 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner. 

 

Eleven kan agera i 

vanliga kommuni-

kationssituationer. 

 

 

Eleven kan agera i 

många olika 

kommunikationssi

tuationer och kan 

utvärdera sin 

egen insats.  

Eleven kan agera 

målinriktat i 

många olika kom-

munikationssituat-

ioner och kan an-

passa sin egen in-

sats enligt situat-

ion.  

Att tolka texter 

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 

begreppsförr

åd 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

Eleven kan läsa 

olika texter men 

håller sig helst till 

välbekanta text-

typer. 

 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära- fack- och 

medietexter.  

 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- eller 

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.  

Analytisk 

och kritisk 

läsfärdighet 

Eleven kan dra nytta 

av enkla texter för 

att fullgöra uppgif-

ten enligt modell.  

 

Eleven förstår det 

centrala i texten 

och övar på att 

granska texter kri-

tiskt.   

 

Eleven kan läsa 

texter med hjälp 

av någon strategi 

samt förstår det 

centrala i innehål-

let, åsikter inklu-

sive motiveringar 

och kan i någon 

Eleven kan an-

vända ändamåls-

enliga lässtrate-

gier. 

 

Eleven väljer, an-

vänder, tolkar och 

utvärderar kritiskt 
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mån göra iaktta-

gelser kring an-

vändning av språk 

och bild i texter. 

också texttyper 

som är nya för 

hen.  

M4  

handleda eleven att 

stärka sin förmåga att 

utnyttja texter och 

sina läsfärdigheter för 

att söka information 

och få upplevelser 

samt att diskutera 

texter i olika 

kommunikationsmiljö

er 

I2 Eleven lär sig att 

reflektera kring 

sambandet mellan 

texter och egna 

erfarenheter samt 

diskutera texter i 

olika 

kommunikationsmilj

öer.     

 

Förmåga att 

dra nytta av 

texter och 

läsfärdighet 

Eleven kan dra 

nytta av enkla tex-

ter och med hjälp 

av stödfrågor och 

modeller reflektera 

kring samband mel-

lan texten och egna 

erfarenheter. 

Eleven kan enligt 

modell och själv-

ständigt dra nytta 

av enkla texter för 

att skaffa informat-

ion.  

 

Eleven övar att dis-

kutera texter i be-

kanta kommunikat-

ionsmiljöer.  

 

Eleven kan skriva 

och diskutera 

olika texter och 

reflektera över 

textens samband 

med egna 

erfarenheter i 

olika 

kommunkations-

miljöer.  

Eleven kan skriva 

och diskutera 

också texttyper 

som är nya för 

hen samt ställa 

frågor, samman-

fatta, kommen-

tera och reflek-

tera över textens 

samband med 

egna erfarenheter 

i olika kommuni-

kationsmiljöer. 

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 utvecklar 

egna uttryckssätt i 

sina texter och 

stärker en positiv 

inställning till 

skrivande. 

Textprodukti

on och 

uttryckssätt  

Eleven kan med 

hjälp av stödfrågor 

och modeller pro-

ducera enkel text.  

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera text 

med  

uttryckssätt som 

är bekanta för 

hen. 

 

Eleven kan 

producera text 

med mångsidiga 

uttryckssätt. 

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga texter 

enligt ändamål 

och använder kre-

ativa uttryckssätt. 

M6  

handleda eleven att 

utveckla flytet och 

I3 Eleven utvecklar sin 

skrivfärdighet för att 

den ska blir mera 

En smidig 

och 

mångsidig 

Eleven kan enligt 

modell produ-

cera enkel text 

som man förstår.  

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och 

lätt att förstå. 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  
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mångsidigheten i sitt 

skrivande 

mångsidig och smi-

dig. 

 

skrivfärdighe

t 

 

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt 

huvudsakligen 

skiljetecken vid 

meningsgränser 

och versal i bör-

jan av mening. 

 

huvudsak är lätt 

att förstå.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text 

och följa de 

grundläggande 

skriftspråksnor-

merna.  

 

 

Eleven kan dra 

nytta av 

informations- och 

kommunikationst

eknologi i sin 

skrivprocess.  

 

 

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text i logiska 

stycken och 

fästa uppmärk-

samhet vid ord-

val  

samt följa de 

grundläggande 

skriftspråksnor-

merna.  

M7 

 uppmuntra eleven att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

ställningstagande och 

reflekterande texter 

I3 Eleven lär sig att 

producera 

berättande, 

beskrivande, 

instruerande, 

ställningstagande 

och reflekterande 

texter. 

Förmåga att 

producera 

texter som 

representera

r olika 

texttyper 

 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera berät-

tande och beskri-

vande texter som 

är enkla och kon-

kreta. Texterna ut-

går från bekanta 

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 

ställningsta-

gande texter 

och använda ut-

tryckssätt som 

kännetecknar 

dem. 

 

Eleven kan 

självständigt 

producera 

olika slags tex-

ter och använ-

der mångsidiga 

uttryckssätt 

som känneteck-

nar dem. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8  

handleda eleven att 

reflektera över språk-

lig och kulturell identi-

tet, användningen av 

samiska, samiskans 

betydelse och 

I4 Eleven lär sig att 

reflektera över en 

språklig och kulturell 

identitet som en del 

av olika språkliga 

gemenskaper samt 

dra nytta av medier 

Utveckla kul-

turkännedom 

 

Eleven kan identifi-

era något språkligt 

eller kulturellt sär-

drag från hens 

egen bakgrund. 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

beskriva betydel-

sen av en språklig 

och kulturell identi-

tet och med hjälp 

av stödfrågor 

Eleven kan besk-

riva en språklig 

och kulturell iden-

titet samt det sa-

miska språkets 

ställning i relation 

till andra språk.  

Eleven kan själv-

ständigt beskriva 

en språklig och 

kulturell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 

och ställning i 



204 
 

ställning i olika språk-

gemenskaper och att 

ta del av medier och 

kulturutbud på olika 

språk 

 

och kulturutbud på 

andra språk.  

 

jämföra dem med 

bekanta språk och 

kulturer.  

 

Eleven känner i nå-

gon mån till sa-

miska medier och 

samiskt kulturut-

bud. 

 

. 

 

Eleven kan dra 

nytta av medier 

och kulturutbud 

på andra språk. 

 

 

relation till andra 

språk, det sa-

miska språkets 

betydelse och 

ställning i relation 

till andra språk 

sett ur individens 

och samhällets 

perspektiv.  

  

Eleven kan själv-

ständigt och på 

ett kreativt sätt 

dra nytta av me-

dier och kulturut-

bud på andra 

språk.  

M9  

uppmuntra eleven att 

känna igen olika 

språkliga register, till 

exempel skillnader 

mellan tal- och skrift-

språk samt språkbru-

ket i olika situationer 

 

I2  

Eleven lär sig att 

identifiera olika 

språkliga register, till 

exempel skillnaden 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i olika 

situationer.  

 

Att utveckla 

språklig 

medvetenhe

t 

 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

och stödfrågor 

göra enstaka 

iakttagelser kring 

särdrag i text och 

språk och text 

såsom skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk. 

 

 

Eleven kan med 

hjälp av modell 

göra iakttagelser 

kring särdrag i 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika re-

gister och stil. 

 

 

Eleven kan identi-

fiera olika språk-

liga register, skill-

nader mellan tal- 

och skriftspråk 

samt språkbruket 

i olika situationer.  

Eleven kan med 

hjälp av modell 

använda olika 

språkliga register. 

Eleven kan identi-

fiera och själv-

ständigt använda 

olika språkliga re-

gister, iaktta ob-

servera skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i 

olika situationer. 
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M10  

handleda eleven att 

fördjupa sina 

kunskaper om de 

centrala strukturerna i 

samiska 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 identifi-

era enkla struk-

turer i samiska med 

hjälp av stödfrågor 

och modeller.  

 

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

använda några cen-

trala strukturer i 

samiska i bekanta 

miljöer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

självständigt an-

vända centrala 

strukturer i sa-

miska och kan an-

vända dem i olika 

kommunikations-

miljöer.  

Eleven behärskar 

väl centrala struk-

turer och kan an-

vända dem 

mångsidigt också i 

kommunkations-

miljöer 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. 

 

 

Mångsidig 

användning 

av samiska 

Eleven kan med 

hjälp av modell an-

vända samiska som 

ett stöd i studier 

och i enkel inform-

ationssökning.  

Eleven kan med 

hjälp av modell an-

vända samiska och 

sin flerspråkighet 

som ett stöd i stu-

dier och i informat-

ionssökning. 

 

Eleven kan själv-

ständigt använda 

samiska och sin 

flerspråkighet som 

ett stöd i studier 

och i informations-

sökning.  

 

Eleven övar på att 

välja källor, an-

vända dem och be-

döma tillförlitlig-

het. Hen kan i all-

mänhet skilja mel-

lan fakta och åsikt.  

 

Eleven kan 

mångsidigt och 

självständigt an-

vända samiska och 

sin flerspråkighet 

som ett stöd i stu-

dier och i inform-

ationssökning.  

 

Eleven kan be-

döma informat-

ionens användbar-

het och källornas 

tillförlitlighet och 

välja lämpliga käl-

lor för uppgiften.  
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20 Romani som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Kunskapskrav för slutbedömning i romani som kompletterar den grundläggande utbildningen 

 

Mål för undervis-

ningen  

Inne-

håll 

Mål för lärandet 

som härletts ur må-

len för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedöm-

ningen 

Kunskapskrav för 

vitsordet 5 

Kunskapskrav för 

vitsordet 7 

Kunskapskrav för 

vitsordet 8 

Kunskapskrav för 

vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  

uppmuntra eleven att 

uttrycka sig på romani 

och att kommunicera i 

flerspråkiga och 

mångkulturella 

situationer samt att 

utvärdera sin 

kommunikation 

I1 Eleven lär sig agera i 

många språkiga- och 

kulturella 

kommunikationssitu

ationer och kan 

utvärdera sin egen 

insats.  

Muntlig 

uttrycksförm

åga och 

kommunikat

ionsfärdighe

ter 

 

 

Eleven kan agera i 

grupper som är be-

kanta för hen och i 

vardagliga kommu-

nikationssituat-

ioner.  

Eleven kan agera i 

vanliga kommuni-

kationssituationer. 

 

 

Eleven kan agera i 

många olika 

kommunikationssi

tuationer och kan 

utvärdera sin 

egen insats i dem.  

Eleven kan agera 

målinriktat i 

många olika kom-

munikationssitu-

ationer och kan 

anpassa sin egen 

insats enligt situ-

ation.  

 

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 

I2 Eleven lär känna 

skönlitterära-, fack- 

och medietexter i 

olika former samt 

utökar sitt ordförråd 

och uttryckssätt.  

 

 

Förmåga att 

tolka texter 

samt utöka 

uttyckssättet 

 

 

Eleven kan läsa 

enkla skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

  

Eleven kan läsa 

olika texter men 

håller sig helst till 

välbekanta text-

typer. 

 

 

Eleven kan läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 

 

Eleven kan 

mångsidigt läsa 

olika skönlitte-

rära-, fack- eller 

medietexter. 
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skolan och 

annanstans  

M3  

uppmuntra eleven att 

diskutera texter i olika 

kommunikationsmiljö

er 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 

kommunikationsmilj

öer.     

 

 

Diskutera 

texter och 

kunskap om 

texttyper 

 

 

Eleven kan dra 

nytta av enkla tex-

ter och med hjälp 

av stödfrågor och 

modeller reflektera 

kring samband mel-

lan texten och egna 

erfarenheter. 

Eleven kan disku-

tera texter i välbe-

kanta kommunikat-

ionsmiljöer 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 känner till 

olika texttyper.  

Eleven kan skriva 

och diskutera 

också kring text-

typer som är nya 

för hen samt även 

i olika kommuni-

kationsmiljöer, 

ställa frågor, sam-

manfatta, kom-

mentera och re-

flektera kring tex-

tens samband 

med det egna er-

farenheter. 

Att producera texter 

M4  

uppmuntra eleven att 

stärka sin förmåga att 

producera texter och 

att producera olika 

typer av texter och att 

producera texter i 

olika typer av 

multimediala 

lärmiljöer    

I3 Eleven utvecklar en 

mångsidigare för-

måga att producera 

text på romani. 

Textkompet

ens vid 

produktion 

av texter 

Eleven kan enligt 

modell produ-

cera enkel text 

som man förstår.  

 

Eleven kan an-

vända enkel me-

nings- och sats-

byggnad samt 

huvudsakligen 

skiljetecken vid 

meningsgränser 

Eleven kan pro-

ducera en kort 

text som i huvud-

sak är lätt att för-

stå.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text 

och i huvudsak 

följa de grund-

läggande skrift-

språksnormerna.  

 

Eleven kan pro-

ducera text som 

är smidig och 

lätt att förstå. 

 

Eleven kan dra 

nytta av inform-

ations- och 

kommunikat-

ionsteknologi i 

sin skrivprocess.  

 

 

Eleven kan pro-

ducera en för-

ståelig och smi-

dig text.  

 

Eleven kan 

strukturera sin 

text i logiska 

stycken och 

fästa uppmärk-

samhet vid ord-

val samt följa 

de 
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och versal i bör-

jan av mening. 

 

 

grundläggande 

skriftspråksnor-

merna.  

M5 

uppmuntra eleven att 

utveckla egna 

uttryckssätt i sina 

texter och hjälpa 

eleven att stärka en 

positiv inställning till 

skrivande   

I3 Eleven utvecklar 

egna uttryckssätt i 

sina texter och 

stärker en positiv 

inställning till 

skrivande. 

Uttryckssätt Eleven kan med 

hjälp av stödfrågor 

och modeller pro-

ducera enkel text.  

 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera text 

med uttryckssätt 

som är bekanta 

för hen. 

 

Eleven kan pro-

ducera text 

med ångsidiga 

uttryckssätt.  

Eleven kan pro-

ducera 

mångsidiga tex-

ter enligt ända-

mål och använ-

der kreativa ut-

tryckssätt.  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M6  

handleda eleven att 

bekanta sig med 

romska 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 an-

vändningen av 

romska, dess bety-

delse och ställning 

som en del av två- 

eller flerspråkiga 

miljöer. Eleven lär 

sig att dra nyttja 

av litteratur som 

behandlar romer, 

romska medier 

och romskt kultur-

utbud.   

Kunskap om 

romsk 

litteratur 

och romska 

medier  

Eleven kan identifi-

era något språkligt 

eller kulturellt sär-

drag från hens 

egen bakgrund. 

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

beskriva betydel-

sen av en språklig 

och kulturell identi-

tet och med hjälp 

av stödfrågor jäm-

föra dem med be-

kanta språk och 

kulturer.  

 

Eleven känner i nå-

gon mån till romska 

medier, romsk lit-

teratur och romskt 

kulturutbud.  

 

Eleven kan besk-

riva en språklig 

och kulturell iden-

titet samt det 

romska språkets 

betydelse och 

ställning i relation 

till andra språk.  

 

Eleven kan dra 

nytta av romska 

medier, romsk lit-

teratur och 

romskt kulturut-

bud som behand-

lar romer.  

 

 

Eleven kan själv-

ständigt beskriva 

en språklig och 

kulturell identitet 

samt modersmå-

lens betydelse 

och ställning i re-

lation till andra 

språk det romska 

språkets bety-

delse och ställ-

ning i relation till 

andra språk sett 

ur individens och 

samhällets per-

spektiv.  
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Eleven kan själv-

ständigt och på 

ett kreativt sätt 

dra nytta av 

romska medier, 

romsk litteratur 

och romskt kul-

turutbud som be-

handlar romer.  

 

21 Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbild-

ningen 

Kunskapskrav för slutbedömning i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen 
 

Mål för 
undervis-
ningen 

Inne-
håll 

Mål för läran-
det som här-
letts ur må-
len för under-
visningen  

Föremål för 
bedöm-
ningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1  
handleda ele-
ven att främja 
sin förmåga 
att kommuni-
cera i olika si-
tuationer och 

I1 Eleven lär sig att 
agera i olika kom-
munkationssituat-
ioner och att ut-
värdera sin kom-
munikation.  

Samspel i grupp Eleven kan slump-
mässigt agera i en 
välbekant grupp 
och i vardagliga 
kommunikationssi-
tuationer. 
  

Eleven kan agera 
ändamålsenligt i 
grupper och i van-
liga kommunikat-
ionssituationer. 

Eleven kan  
agera i många 
olika kommunikat-
ionssituationer 
och kan utvärdera 
sin insats.   

Eleven kan  
agera ändamåls-
enligt i många 
slags kommunikat-
ionssituationer 
och kan anpassa 
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att utvärdera 
sin kommuni-
kation 

sitt eget agerande 
enligt situation.   

Att tolka texter 

M2  
sporra eleven 
att bredda sitt 
läsintresse en-
ligt sin språk-
färdighet 

I2 Eleven känner 
skönlitterära-, 
fack- och medi-
etexter i olika 
former.   

Förmåga att 
bredda textvärl-
den och läsin-
tresset  

Eleven kan läsa 

olika enkla skön-

litterära-, fack- 

eller medietex-

ter.  

Eleven kan läsa 
olika slag av texter 
men håller sig 
främst till välbe-
kanta texttyper. 
  

Eleven kan läsa 
olika slag av skön-
litterära-, fack- el-
ler medietexter. 

Eleven kan 
mångsidigt läsa 
olika slag av skön-
litterära-, fack- el-
ler medietexter.  

M3  
uppmuntra 
eleven att ut-
veckla sin för-
måga att läsa 
analytiskt och 
kritiskt och att 
förstå och 
tolka olika 
texter 

I2 Eleven utveck-
lar sin förmåga 
att läsa analy-
tiskt och kritiskt 
samt förstår 
och tolkar olika 
texter.  

Analytisk och 
kritisk läsfärdig-
het, samt för-
måga att förstå 
och tolka texter 

Eleven kan dra 
nytta av enkla tex-
ter för att fullgöra 
en uppgift enligt 
modell.  

Eleven förstår det 
centrala i texten 
och övar på att 
granska texten kri-
tiskt.  

Eleven kan granska 
texter kritiskt med 
hjälp några lässtra-
tegier.   

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 ele-
ven att stärka 
sin förmåga 
att utnyttja 
texter och 
sina läsfärdig-
heter för att 
söka inform-
ation och få 

I2 Eleven stärker 
sin förmåga att 
reflektera över 
texters sam-
band med egna 
upplevelser 
samt diskutera 
texter i olika 
kommunikat-
ionsmiljöer. 

Förmåga att dra 
nytta av texter 
och läsfärdighet 
samt förmåga 
att diskutera 
texter i olika 
kommunikat-
ionsmiljöer 
 

 

Eleven kan dra 
nytta av enkla tex-
ter och kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller re-
flektera över tex-
tens koppling till 
egna erfarenheter. 
 
   

Eleven kan med 
hjälp av stödfrågor 
och modeller själv-
ständigt dra nytta 
av olika texter för 
att skaffa informat-
ion.  
 
Eleven övar att dis-
kutera texter i 

Eleven kan skriva 
och diskutera olika 
texter och reflek-
tera kring deras 
koppling till egna 
erfarenheter i olika 
kommunikations-
miljöer.    

  

Eleven kan skriva 
och diskutera också 
texttyper som är 
nya för hen och 
ställa frågor, sam-
manfatta, kommen-
tera och reflektera 
kring textens kopp-
ling till egna erfa-
renheter i olika 
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upplevelser 
samt att dis-
kutera texter i 
olika kommu-
nikationsmil-
jöer 

   
 
 

 
 
  

bekanta kommuni-
kationsmiljöer.    

kommunikations-
miljöer.     

Att producera texter  

M5  
hjälpa eleven 
att utveckla 
ett eget ut-
tryck i sina 
texter och att 
stärka en po-
sitiv inställ-
ning till skri-
vande 

I3 Eleven utveck-
lar egna ut-
tryckssätt i sina 
texter och stär-
ker en positiv 
inställning till 
skrivande. 

Att producera 
texter av olika 
slag och ut-
veckla färdig-
heterna som 
textprodu-
cent.  

Eleven kan med 

hjälp av stödfrågor 

och modeller pro-

ducera enkel text.   

Eleven kan med 

hjälp av modeller 

producera skrift-

lig och muntlig 

text med ut-

tryckssätt som är 

bekanta för hen.  

Eleven kan pro-

ducera också 

längre skriftliga 

och muntliga tex-

ter och använda 

mångsidiga ut-

tryckssätt. 

Eleven kan pro-
ducera 
mångsidiga och 
ändamålsenliga 
skriftliga och 
muntliga texter 
enligt situation 
och använda kre-
ativa uttrycks-
sätt.  

M6  
handleda ele-
ven att vida-
reutveckla 
och bredda 
sina skrivfär-
digheter och 
fördjupa sin 
kunskap om 
textgenrer 

I3 Eleven utvecklar 

sin skrivfärdighet 

för att den ska blir 

mera mångsidig 

och smidig.  

En smidig och 

mångsidig 

skrivfärdighet. 

Att producera 

förståelig text 

och behärska 

skriftspråkets 

konventioner 

  

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
producera enkel 
text vars budskap 
man kan förstå.  
 
Eleven kan an-
vända enkla 
strukturer samt i 
huvudsak till ex-
empel skilje-
tecken vid me-
ningsgränser och 
versal i början av 
mening.  

Eleven kan pro-
ducera en kort 
text vars budskap 
man förstår för-
hållandevis lätt.  
 
Eleven kan struk-
turera sin text 
och följa skrift-
språknormerna.   

Eleven kan 

producera text som 

är lätt att förstå. 

Eleven kan använda 

informations- och 

kommunikationstek

nologi enligt 

skrivsystemet i det 

egna modersmålet. 

  

Eleven kan pro-

ducera en förstå-

elig och smidig 

text.  

 

Eleven kan struk-

turera sin text i 

logiska stycken 

och fästa upp-

märksamhet vid 

ordval samt följa 

skiftspråksnor-

merna.  
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M7  
uppmuntra 
eleven att 
producera be-
rättande, be-
skrivande, in-
struerande, 
ställningsta-
gande och re-
flekterande 
texter 

I3 Eleven upp-
muntras att 
producera be-
rättande, be-
skrivande, in-
struerande, 
ställningsta-
gande och re-
flekterande 
texter. 

  

Förmåga att 
producera 
texter som re-
presenterar 
olika texttyper  

Eleven kan produ-
cera enkla och kon-
kreta berättande 
och beskrivande 
texter enligt modell 
om ämnen som är 
bekanta för hen.   

  

Eleven kan produ-
cera instruerande 
och ställningsta-
gande texter och 
med hjälp av mo-
deller använda ut-
tryckssätt som är 
typiska för dem.   
 

  

Eleven kan produ-
cera reflekterande 
och olika ställnings-
tagande texter och 
använda uttrycks-
sätt som är typiska 
för dem. 

  

Eleven kan själv-
ständigt producera 
olika texter och 
mångsidigt an-
vända uttryckssätt 
som är typiska för 
dem.  
  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8  
handleda ele-
ven att reflek-
tera över 
språklig och 
kulturell iden-
titet samt an-
vändningen 
av modersmå-
let, moders-
målets bety-
delse och 
ställning i 
olika språkge-
menskaper 
och att ta del 
av medier och 
kulturutbud 
på olika språk 

I4 Eleven reflekterar 

över 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. 

Utveckla kun-
skapen om 
språk och kultur  

Eleven kan identifi-
era något språkligt 
eller kulturellt sär-
drag från hens egen 
bakgrund. 
Eleven känner i nå-
gon mån till medier 
och kulturutbud på 
det egna språket.   

Eleven kan med 
hjälp av modeller 
beskriva betydel-
sen av språklig 
och kulturell 
identitet och 
med hjälp av 
stödfrågor jäm-
föra dem med 
bekanta språk 
och kulturer, 
även Finland och 
finländsk kultur. 
   

 
  

Eleven kan besk-
riva sin språkliga 
och kulturella 
identitet samt 
användningen av 
modersmålet, 
dess betydelse 
och ställning 
bland andra 
språk.  
 
Eleven kan dra 
nytta av medier 
och kulturutbud 
på det egna språ-
ket. 
  
  

Eleven kan själv-
ständigt beskriva 
sin språkliga och 
kulturella identi-
tet samt använd-
ningen av mo-
dersmålet, dess 
betydelse och 
ställning bland 
andra språk, 
både ur ett indi-
viduellt och sam-
hälleligt perspek-
tiv.  
 
Eleven på ett kre-
ativt och själv-
ständigt sätt dra 
nytta av medier 
och kulturutbud 
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på det egna språ-
ket.  

M9  
uppmuntra 
eleven att 
känna igen 
olika språkliga 
register, till 
exempel skill-
nader mellan 
tal- och skrift-
språk samt 
språkbruket i 
olika situat-
ioner 

I4 Eleven identifi-
erar olika språk-
liga register, till 
exempel skillna-
der mellan tal- 
och skriftspråk 
samt språkbru-
ket i olika situ-
ationer.  

Att utveckla 
språklig med-
vetenhet   

Eleven kan med 

hjälp av modell 

och stödfrågor 

göra enstaka 

iakttagelser kring 

särdrag i text och 

språk såsom skill-

nader mellan tal- 

och skriftspråk. 

  

Eleven kan med 

hjälp av modell 

göra iakttagelser 

kring särdrag i 

språk och text 

och skillnader 

mellan olika re-

gister och stil. 

  

Eleven kan identifi-

era olika språkliga 

register, skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i olika 

situationer.  

 

Eleven kan med 

hjälp av modell an-

vända olika språk-

liga register.  

Eleven kan identifi-

era och självstän-

digt använda olika 

språkliga register, 

iaktta skillnader 

mellan tal- och 

skriftspråk samt 

språkbruket i olika 

situationer. 

 

  

M10  
handleda ele-
ven att för-
djupa sin kun-
skap om de 
centrala 
strukturerna i 
modersmålet 
och att analy-
sera dem 

I4 Eleven fördjupar 

sina kunskaper 

om de centrala 

strukturerna i 

modersmålet. 

  

Kunskap om 

centrala 

strukturer och 

användning av 

dem  

Eleven kan identifi-

era enkla strukturer 

i sitt eget moders-

mål med hjälp av 

stödfrågor och mo-

deller.   

Eleven identifierar 
med hjälp av mo-
deller några cen-
trala strukturer i 
sitt eget moders-
mål och använder 
dem i bekanta mil-
jöer. 
  

Eleven identifie-
rar med hjälp av 
modeller själv-
ständigt centrala 
strukturer i sitt 
eget modersmål 
och använder 
dem i olika kom-
munikationsmil-
jöer.  

Eleven känner väl 
till centrala struk-
turer i sitt eget 
modersmål och 
kan använda dem 
mångsidigt också 
i kommunikat-
ionsmiljöer som 
är nya för hen. 
  

M11 
 hjälpa eleven 
att utveckla 
sin förmåga 
att använda 
samiska 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 an-

vända sitt moders-

mål som ett stöd i 

studier och inform-

ationssökning.  

 

Eleven kan med 

hjälp av modell an-

vända sitt moders-

mål och sin flersprå-

kighet som ett stöd i 

Eleven kan själv-

ständigt använda 

sitt modersmål och 

sin flerspråkighet 

som ett stöd i 

Eleven kan 

mångsidigt och 

självständigt an-

vända sitt moders-

mål och sin flersprå-

kighet som ett stöd i 



214 
 

behandla in-
formation i 
olika läroäm-
nen och mil-
jöer 

kunskapen för att 

söka och 

behandla 

information i olika 

läroämnen och 

miljöer. 

 

behandlar 

information 

med hjälp av 

informations- 

och 

kommunikations

teknologi 

 

Eleven kan söka in-

formation i vanliga 

källor med hjälp av 

modeller. 

studier och i inform-

ationssökning. 

 

studier och i inform-

ationssökning.  

 

Eleven övar på att 

välja källor, använda 

dem och bedöma 

tillförlitlighet. Hen 

kan i allmänhet 

skilja mellan fakta 

och åsikt.  

studier och i inform-

ationssökning.  

 

Eleven kan bedöma 

informationens an-

vändbarhet och käl-

lornas tillförlitlighet 

och välja lämpliga 

källor för uppgiften.  

 


