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KAPITEL	1	INLEDNING	

	
Svenska	samskolan	i	Tammerfors	(SST)	är	en	av	stadens	äldsta	skolor,	grundad	redan	1895.	Vi	har	drygt	300	
elever	 i	 årskurs	 1-9	 i	 grundskolan	 och	 IG-IIIG	 i	 gymnasiet.	 Här	 jobbar	 28	 lärare	 och	 14	 i	 den	 övriga	
personalen.		

Vi	är	en	privat	skola	som	drivs	av	Föreningen	för	Svenska	Samskolan	i	Tammerfors	upprätthållande.	Skolan	
leds	av	en	styrelse	med	ordförande	Rikard	Bjurström	och	rektor	Ronny	Holmqvist	i	spetsen.	

I	samma	kvarter	som	skolan	finns	även	Svenska	barndaghemmet	i	Tammerfors.	

Vi	vill	forstra	våra	elever	till		

Allmänbildade,	självständiga	och	socialt	mogna	individer	som	kan	bidra	till	en	hållbar	samhällsutveckling.		

Individer	med	en	fast	förankring	i	den	finlandssvenska	kulturen	med	internationell	förståelse.		

Individer	med	fantasi	och	skaparlust,	företagsamhet	och	initiativrikedom.		

Vår	målsättning		

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	vill	vara	en	skola,	där	elever,	lärare	och	personal	trivs	tillsammans,		

en	skola	där	alla	drar	åt	samma	håll,	en	skola	där	atmosfären	inspirerar	alla	parter	att	prestera	sitt	yttersta,		

en	progressiv	skola	som	tilltalar	såväl	elever	som	föräldrar	från	båda	språkgrupperna.		

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	vill	ge	eleverna	högklassig	undervisning	i	de	olika	läroämnena.		

Skolan	strävar	efter	att	erbjuda	en	positiv	och	trygg	inlärningsmiljö,	en	inlärning	där	eleven	själv	är	aktiv.	I	
skolan	jobbar	man	för	att	eleverna	skulle	få	en	sund	självkänsla.		

Eleverna	lär	sig	också	att	ta	ansvar	för	samhället	och	miljön	samt	att	umgås	med	andra.	Skolan	erbjuder	en	
inspirerande	miljö	som	sporrar	till	kreativitet	och	befrämjar	andlig	tillväxt	och	mognad.		

Den	 grundläggande	 utbildningen	 anordnas	 i	 linje	 med	 de	 nationella	 normerna	 och	 läroplanen	 för	 den	
grundläggande	utbildningen	 i	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors.	 Läroplanen	är	 ett	 levande	arbetsredskap	
för	 alla	 lärare.	 Personalen	 diskuterar	 tillsammans	 läroplanen	 ur	 olika	 perspektiv	 och	 hur	 den	 tillämpas	 i	
skolan	 i	 syfte	 att	 ge	 kvalitativ	 undervisning	 för	 varje	 elev.	 En	 elev	 har	 enligt	 lagen	 om	 grundläggande	
utbildning	 rätt	 att	 varje	 skoldag	 få	 undervisning	 enligt	 läroplanen.	 Alla	 som	 arbetar	 med	 eleverna	 ska	
verkställa	den	läroplan	som	utbildningsanordnaren	godkänt	och	följa	övriga	normer	som	reglerar	arbetet.	
Hur	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen	 förverkligas	 följs	 upp	 som	 en	 del	 av	 skolans	
utvärderings-	och	utvecklingsarbete.	Läroplanen	utvecklas	och	uppdateras	vid	behov.	
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KAPITEL	2	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	SOM	GRUND	FÖR	ALLMÄNBILDNING	
	

2.1	Den	lokala	läroplanens	betydelse	och	förpliktelser	som	styr	undervisningen	
	
Utgångspunkten	för	ordnandet	av	undervisning,	handledning	och	stöd	är	att	eleven	har	en	god,	trygg	
och	 inspirerande	 skoldag	 på	 svenska.	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 har	 en	 särskild	 uppgift	 i	 att	
värna	 om	 det	 svenska	 språket	 samt	 erbjuda	 möjlighet	 för	 eleverna	 att	 uppleva	 och	 växa	 i	 den	
finlandssvenska	kulturen	och	traditionen	(se	bilaga	4	Stödjande	av	skolspråk	vid	Svenska	samskolan	 i	
Tammerfors).	Elever	ska	oberoende	av	sin	språkliga	och	kulturella	bakgrund	ges	förutsättningar	att	i	en	
svenskspråkig	miljö	 utveckla	 och	 förstärka	 sin	 språkliga-	 och	 kulturella	 identitet	 i	 ett	mångkulturellt	
samhälle.	
	
Skolans	verksamhet	ska	ordnas	så	att	förutsättningarna	för	alla	elevers	välbefinnande,	utveckling	
och	lärande	är	så	gynnsamma	som	möjligt.	Både	kollektiva	och	individuella	behov	i	skolgemenskapen	
beaktas	då	undervisningen	anordnas.	Det	centrala	i	utbildningen	är	elevens	tillväxt	och	att	eleven	lär	
sig,	samt	inhämtar	kunskaper	och	färdigheter	i	enlighet	med	sina	egna	förutsättningar.	Eleverna	ska	
få	känna	glädje	över	att	lära	sig	och	få	stöd	för	sin	egen	utveckling.	Undervisningen	utvärderas	och	
utvecklas	systematiskt.	Samarbetsmöjligheter	utanför	skolan	beaktas	i	undervisningen.	
	
Eleverna	har	rätt	till	att	avgiftsfritt	få:	
•	undervisning	
•	läromedel,	arbetsredskap	och	arbetsmaterial	
•	skollunch	
•	elevvård.	
	
	

2.2	Skolans	värdegrund	och	uppdrag	
	

Skolans	uppdrag	är	att	undervisa	och	fostra.	Skolan	ska	lägga	grunden	för	en	bred	allmänbildning	och	
hjälpa	eleverna	att	hitta	sina	egna	styrkor.	Skolan	ska	vara	likvärdig	för	alla	oberoende	av	t.ex.	var	man	
bor	och	vilket	eller	vilka	språk	man	talar.	
	
Skolan	ska	i	samarbete	med	hemmen	stödja	elevens	lärande,	utveckling	och	välmående.		
	
Verksamheten	i	skolan	tar	avstamp	i	skolans	värdegrund.	Värdegrunden	grundar	sig	på	respekt	för	liv	
och	på	mänskliga	 rättigheter	och	på	 att	man	 i	 alla	 lägen	 ska	 försvara	dem.	Värdegrunden	 finns	dels	
definierad	 i	 de	 nationella	 läroplansgrunderna	och	dels	 är	 det	 något	 som	 ska	 diskuteras	 fram	mellan	
elever,	lärare	och	föräldrar.	
	
Värdegrunden	 förändras	 över	 tid.	 När	 man	 formulerar	 en	 värdegrund	 för	 skolan	 måste	 man	 alltid	
analysera	sin	samtid	för	att	veta	var	skolan	står	och	vilka	utmaningar	skolan	borde	kunna	möta.	
	
Det	 centrala	 i	 skolans	 värdegrund	 är	 att	 varje	 elev	 har	 rätt	 till	 en	 god	 undervisning,	 att	 bli	 hörd,	 få	
uppmuntran	och	känna	sig	trygg.	
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Andra	viktiga	principer	 i	 skolans	undervisning	är	att	den	ska	stärka	delaktighet	och	 jämlikhet.	Skolan	
ska	också	 stödja	 elevernas	utveckling	 till	medlemmar	 i	 ett	 demokratiskt	 samhälle,	 uppmuntra	 till	 en	
hållbar	livsstil	och	till	att	se	kulturell	mångfald	som	en	rikedom.	
	
Förslag	till	värdediskussion	bland	elever,	föräldrar	och	personal		
	
1. I	god	tid	före	sportlovet	ger	klassföreståndaren	sina	elever	en	enkät	med	texten:	Skolan	får	en	

ny	läroplan	i	höst.	I	läroplanen	står	det	vad	som	är	viktigt	i	skolan.	Du	får	nu	skriva	vad	du	själv	
tycker	är	allra	viktigast.	Skriv	tre	förslag!	

2. Lärare	och	föräldrar	får	välja	5	av	ca	30	ord	och	ge	en	fri	kommentar.	
3. Grupp	två	sammanställer	ordmoln	av	svaren.	
4. Elever,	 personal	 och	 föräldrar	 diskuterar	 ordmolnen.	 LP-grupp	 2	 skickar	 ordmolnen	 med	

kommentarmöjlighet	till	föräldrarna	och	hela	personalen.	Hem	och	skola	ordnar	en	föräldrakväll	
med	värdediskussion	och	lärarkåren	diskuterar	ordmolnen	under	ett	lärarmöte.	

	

2.3	Inlärningssyn	
	

Konkretisering	av	synen	på	lärande	i	enlighet	med	grunderna	för	läroplanen	för	den	grundläggande	

utbildningen:	
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1.	Utgångspunkten	för	inlärningen	är	en	pedagogisk	trivsel	där	eleven	upplever	en	trygghet	och	inre	
motivation	och	inte	behöver	vara	rädd	för	att	göra	misstag.	Eleven	vågar	pröva	sina	gränser,	utmana	
sig	själv,	med	risk	för	att	ibland	misslyckas.	Misslyckanden	är	en	del	av	inlärningsprocessen	och	bör	
tolereras,	tacklas	med	uppmuntran	och	överkommas.		

2.	 Lärandets	 glädje	 uppkommer	 när	 eleven	 ställs	 inför	 lämpliga	 utmaningar	 och	 iakttar	 och	
utvärderar	sitt	eget	lärande	och	får	stöd	därtill.	 	 	

3.	Eleven	tar	ansvar,	är	aktiv	och	lär	sig	att	ställa	upp	realistiska	mål.	Hen	planerar	sitt	arbete	och	
kan	påverka	hur	hen	lär	sig	och	vilka	arbetsmetoder	som	används.	

4.	 Grunden	 för	 undervisningen	 är	 lärarens	 kännedom	 om	 och	 respekt	 för	 elevens	 individuella	
utveckling.	

5.	Läraren	handleder	i	lärandet	och	studierna	och	skapar	en	sådan	stämning	i	klassrummet	att	eleven	
upplever	sig	delaktig	i	planeringen	och	arbetet.	

6.	Undervisningen	bör	 skapa	helheter	 och	 innehålla	mångsidigt	 och	mångvetenskapligt	 samarbete	
över	ämnesgränserna.		

7.	Kunskaper	och	färdigheter	som	eleven	inhämtar	utanför	skolan	uppskattas	och	utnyttjas.		
Kontakten	med	samhället	och	hemmen	är	därför	en	naturlig	del	av	skolarbetet.	

8.	 Frågeställningar	 uppmuntras	 och	 tid	 reserveras	 för	 diskussion	 och	 reflektion.	 Elevernas	 initiativ	
och	idéer	tas	emot	med	respekt.	

9.	 Responsen	 till	 och	 utvärderingen	 av	 eleven	 är	 handledande,	 mångsidig,	 realistisk	 och	
uppmuntrande.	

10.	Tidsenlig	teknologi	utnyttjas	mångsidigt.	

	

	

KAPITEL	3	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGENS	UPPDRAG	OCH	ALLMÄNNA	MÅL		
	
Utgående	från	målen	i	statsrådets	förordning	ska	undervisningen	ses	som	en	helhet	som	ska	utveckla	sådan	
allmänbildning	 som	 behövs	 i	 den	 tid	 vi	 lever	 nu	 och	 som	 skapar	 grund	 för	 livslångt	 lärande.	 Utöver	
kompetens	inom	olika	vetenskapsgrenar	ska	man	sträva	till	en	ämnesöverskridande	kompetens.	
	
Bild	2.	Sammanfattning	av	de	nationella	målen	för	undervisning	och	fostran	(ur	Läroplan	för	den	grundläggande	utbildningen	på	
svenska	i	Esbo)	
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3.1	Skolspråk	och	samverkan	
	

Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 strävar	 mot	 att	 skapa	 samverkan	 mellan	 olika	 aktörer	 i	 och	 kring	
skolsamfundet:	elever,	föräldrar,	 lärare,	rektor,	dagis,	förskola,	eftis,	åk	1-9,	gymnasium,	skolbibliotek	och	
församling.	 Denna	 samverkan	 sker	 på	 lång	 sikt	 och	 omfattar	 bl.a.	 olika	 pedagogiska	 stödåtgärder,	
utvecklande	av	skolspråket	samt	trivsel	och	trygghet.		

Varje	aktör	bär	sitt	ansvar.	Eleven	har	rätt	att	utveckla	sitt	skolspråk	 i	samtliga	skolämnen	genom	att	tala	
och	 skriva	 svenska	 dagligen.	 Hemmen	 bidrar	 med	 tillräcklig	 språkstimulans	 för	 en	 balanserad	
språkkompetens	i	en	flerspråkig	värld.		

Modersmålet	 är	 elevens	 viktigaste	 språk,	 det	 språk	 som	 är	 grunden	 till	 övriga	 språk,	 vilket	 i	 många	 fall	
innebär	 att	 även	 finskan	 eller	 något	 annat	 hemspråk	 kräver	 särskild	 omtanke.	 Skolans	 språkstrategi	
Samverkan	(se	http://www.samskolan.fi/img/Sprakstategi-Samverkan.pdf)	innehåller	mer	detaljerade	
riktlinjer	och	tips	för	den	språkutvecklande	verksamheten.	

	

	

3.1.1	Skolbiblioteket	
	
Svenska	samskolan	i	Tammerfors	har	ett	eget	skolbibliotek.	Biblioteket	sköts	av	en	skolbibliotekarie,	vilket	
möjliggör	 regelbundna,	 dagliga	 öppethållningstider.	 Biblioteket	 kan	 erbjuda	 ett	mångsidigt	 urval	 av	 både	
skön–	och	 facklitteratur,	något	 som	är	av	 stor	 vikt	då	grunderna	 för	elevernas	allmänbildning	 ska	 läggas.	
Samarbetet	med	stadens	huvudbibliotek	gör	dessutom	att	utbudet	kan	breddas.		

Skolbibliotekarien	 samarbetar	 med	 modersmålslärarna	 i	 skolan	 genom	 att	 ”bokprata”	 i	 alla	
grundskoleklasserna	både	under	höst	och	under	vår.	Årskurserna	1-5	har	en	schemalagd	bibliotekstimme.	
Genom	dylik	 individuell	 betjäning	och	uppföljning	 av	 läsning,	 bidrar	biblioteket	 till	 att	 utveckla	 elevernas	
svenska.	Detta	är	speciellt	viktigt	för	dem	av	skolans	elever	som	kommer	från	sådana	kranskommuner	där	
svenskspråkiga	böcker	inte	erbjuds.	
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3.1.2	Kultur	
	
Svenska	samskolan	i	Tammerfors	har	flera	traditioner	som	hållits	i	årtionden.	Morgonsamlingar	ordnas	med	
olika	 teman	 som	 oftast	 förekommer	 varje	 år;	 elever	 som	 varit	 i	 utbyte	 berättar	 om	 sitt	 år	 utomlands,	
klasser	berättar	om	sina	klassresor	eller	utflykter,	 FN-dagen	uppmärksammas	eller	 församlingen	kommer	
med	program	inför	en	kommande	helg.		

En	klass	i	åk	1-6	åker	på	lägerskola	till	en	bygd	i	Svenskfinland.	Under	skolåret	åker	också	7-9	på	lägerskola	
till	Åland	eller	ett	nordiskt	land.	Gymnasieklasser	kan	delta	i	lägerskolor	till	exempel	i	Berlin,	St.	Petersburg	
och	Valamo	kloster.	

Svenska	Dagen	firas	alltid	i	skolan,	även	på	kvällen.	Under	Svenska	veckan	arrangeras	program	för	eleverna,	
bland	annat	 teaterbesök.	På	självständighetsdagen	 läser	elever	 i	 skolans	äldsta	klass	 IIIG	en	hälsning	 från	
krigsveteranerna	ur	en	budkavel	som	sedan	överräcks	till	elever	från	IIG.	

Finlandssvenska	 författare	 och	 gästande	 föreläsare	 besöker	 skolan	 regelbundet.	 Runebergsdagen	
uppmärksammas	med	gemensamt	program.	Temadagar	med	varierande	 innehåll	och	gästande	föreläsare	
ordnas	även	några	gånger	under	skolåret.	Eleverna	får	åka	på	teaterbesök	till	svenskspråkiga	orter,	för	det	
mesta	Åbo	eller	Helsingfors.	Samarbete	med	andra	skolor,	t.ex.	Arcada,	ordnas	också.	

Elever	 deltar	 årligen	 i	 Stafettkarnevalen	 och	 flera	 idrottstävlingar	 i	 Tammerfors-trakten.	
Finlandssvenska/svenska	 idrottare	 samt	 lokala	 idrottsförbund	 besöker	 skolan	 och	 ordnar	 samarbete,	 en	
shackklubb	har	redan	under	flera	års	tid	samlats	en	gång	i	veckan	i	skolan.		

Inför	 första	 advent	 samlas	 hela	 skolan	 för	 att	 se	 det	 första	 ljuset	 tändas	 och	 sjunga	 Hosianna.	 Skolan	
besöker	kyrkan	vid	skolårets	början	i	augusti,	lite	före	jul	och	i	slutet	av	maj.	

Lucia	firas,	lågstadieelever	uppträder	i	skolans	julkyrka.	Skolans	Lucia	uppträder	även	i	Tammerfors,	i	andra	
skolor	och	på	ålderdomshem,	företag,	samfund	etc.	

Julfesten	ordnas	i	två	delar,	först	firar	åk	1-5	sin	och	vanligen	sista	skoldagen	före	jullovet	har	åk	6-IIIG	sin.	
Båda	festerna	avslutas	med	juldanser.	

Abiturienterna	 firas	 varje	 år	 i	 slutet	 av	 januari	 med	 en	 bal	 som	 ordnas	 av	 abiturienternas	 föräldrar.	
Traditionen	 har	 börjat	 redan	 år	 1945,	 då	 som	 en	 debutantbal.	 Abiturienterna	 har	 ett	 programnummer	
under	kvällen	och	vinsten	för	lotteriet	överlåts	till	skolan.	

Abiturienternas	bänkskuddardag	är	en	 festdag	 för	hela	 skolan	och	även	de	allra	minsta	 i	 daghemmet	 får	
besök	av	abiturienterna.	Följande	dag	ordnas	”De	gamlas	dag”	med	festlig	dans.	Även	här	deltar	hela	skolan	
och	daghemmet.	På	kvällen	uppträder	de	äldsta	eleverna	i	skolan	för	sina	föräldrar	och	släktingar.	

Vårfesten	 i	 samband	 med	 studentdimissionen	 inleds	 med	 psalmen	 ”Den	 blomstertid	 nu	 kommer”	 och	
avslutas	med	Studentsången.	
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3.2	Hållbar	utveckling	
	

Ansvar	 för	 miljön	 och	 en	 hållbar	 livsstil	 är	 en	 central	 del	 av	 skolans	 vardag.	 Vårt	 mål	 är	 att	 stärka	
miljömedvetenheten	hos	barn	och	unga,	 lära	dem	handla	på	ett	hållbart	sätt	och	stärka	de	ungas	vilja	att	
påverka	sin	närmiljö	och	även	globala	miljöfrågor	i	sin	vardag.	

I	SST	vill	vi	integrera	inlärningen	av	en	hållbar	livsstil	i	undervisningen	och	skolvardagen.	Hållbar	utveckling	
som	tema	i	olika	läroämnen	hjälper	eleverna	att	se	hur	naturen,	ekonomin	och	samhället	fungerar	och	de	
hänger	ihop.	

Konkreta	åtgärder	och	arbetssätt:	

Hållbar	konsumtion	vid	anskaffningar	

Att	spara	energi,	vatten	och	material	

–	kontroll	av	lampor	och	datorer	

Att	ta	hand	om	närmiljön	

Att	förebygga	avfall,	återanvända	och	återvinna.	

-	återvinningsstationer	i	klassrummen,	korridorerna	och	köket	

–	att	bygga	en	rolig	och	färggrann	station	med	olika	lådor	för	olika	avfall	

Hållbar	kosthållning	

Allmän	trivsel	

Att	vårda	kulturtraditionerna	

–	skolbyggnaden	som	kulturarv	

Trygghet	i	skolan	

Samarbete	med	skolan	och	det	omgivande	samhället	(olika	organisationer)	

Naturskolor	

Grön	Flagg	-verksamhet	(står	till	tjänst	med	stöd,	material	och	utbildning)	

Temadagar,	 workshops,	 kampanjer	 som	 ger	 inspiration	 för	 att	 genomföra	 hållbar	 utveckling	 i	 skolans	
vardag	och	ökar	elevernas	motivation	att	handla	ansvarsfullt.	

	
	

3.3	Mångsidig	kompetens	
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Förutom	att	eleverna	i	skolan	ska	tillägna	sig	direkta	ämneskunskaper	är	målet	att	eleverna	samtidigt	
ska	utveckla	olika	slags	kompetenser.	Det	handlar	om	att	eleven	ska	lära	känna	sig	själv,	sina	styrkor,	
utvecklingsmöjligheter	och	att	värdesätta	sig	själv.	
	
I	 läroplansgrunderna	 talar	man	om	mångsidiga	 kompetenser	 för	 att	 bredda	 lärandet	 från	 att	 enbart	
handla	om	kunskaper	och	färdigheter	till	att	också	utveckla	andra	kompetenser	som	t.ex.	värderingar	
och	attityder.	
	
Målen	 för	 mångsidig	 kompetens	 beaktas	 i	 planering	 av	 undervisning	 i	 olika	 läroämnen	 och	
mångvetenskapliga	 lärområden	 samt	 i	 annan	 verksamhet	 i	 skolan.	 Varje	 läroämne	 bygger	 upp	
kompetenserna	 genom	 att	 tillämpa	 innehållet	 och	 metoderna	 inom	 läroämnet	 för	 att	 stöda	
utvecklingen	av	mångsidig	kompetens.	Mångsidig	kompetens	är	beskrivet	utifrån	sju	kompetenser	som	
har	 flera	 beröringspunkter	 med	 varandra.	 Den	 grundläggande	 utbildningen	 i	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	satsar	på	en	trygg	inlärningsmiljö.	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Man	utgår	från	sju	kompetenser	som	ska	genomsyra	undervisningen.	

KOMPETENS	1.	FÖRMÅGA	ATT	TÄNKA	OCH	LÄRA	SIG	

Kompetensen	handlar	om	att	eleven	ska	 lägga	grunden	för	sitt	 lärande	genom	att	ställa	upp	mål,	planera	
och	utvärdera	sitt	eget	arbete.	
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KOMPETENS	2.	KULTURELL	OCH	KOMMUNIKATIV	KOMPETENS		

Kompetensen	handlar	om	att	lägga	en	grund	för	den	egna	kulturella	identiteten,	respekt	för	kulturell-	och	
språklig	mångfald	och	att	träna	språkliga	och	sociala	färdigheter.	

KOMPETENS	3.	VARDAGSKOMPETENS	

Kompetensen	handlar	om	att	ta	hand	om	sig	själv,	sina	relationer,	sin	hälsa,	sin	ekonomi	och	sin	egen	och	
andras	trygghet.		

KOMPETENS	4.	MULTILITTERACITET	

Kompetensen	 handlar	 om	 att	 kunna	 tolka,	 producera	 och	 värdera	 texter	 och	 information	 i	 olika	 form,	
sammanhang	och	miljöer.	

KOMPETENS	5.	DIGITAL	KOMPETENS		

Kompetensen	 handlar	 om	 att	 lära	 sig	 använda	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 på	 ett	 ända-
målsenligt	sätt	och	att	förstå	principerna	för	hur	digitala	verktyg	fungerar.	

KOMPETENS	6.	ARBETSLIVSKOMPETENS	OCH	ENTREPRENÖRSKAP		

Kompetensen	handlar	om	att	utveckla	ett	intresse	och	en	positiv	attityd	till	arbete	och	arbetsliv	och	att	bli	
medveten	om	betydelsen	av	arbete	och	företagsamhet.	

KOMPETENS	7.	FÖRMÅGA	ATT	DELTA,	PÅVERKA	OCH	BIDRA	TILL	EN	HÅLLBAR	FRAMTID		

Kompetensen	 handlar	 om	 att	 utveckla	 intresse	 för	 frågor	 som	 gäller	 skolan	 och	 samhället,	 om	 att	 få	
redskap	 för	 att	 kunna	 bidra	 till	 en	 positive	 samhällsutveckling	 och	 om	 att	 kunna	 ta	 olika	 perspektiv	 och	
argumentera	för	sin	sak.	

	

Särprägeln	i	innehållet	i	undervisningen	enligt	mångsidig	kompetens	genomförs	årskursvis	enligt	följande:	

		 åk	1-2	 åk	3-5	 	åk	6-9	
K1	
Förmåga	
att	 tänka	
och	 lära	
sig	

Eleverna	
uppmuntras	 till	 att	
ställa	 frågor,	
diskutera	 och	 till	
att	 uttrycka	 sin	
åsikt.	

Eleverna	ska	lära	sig	att	
individuellt	och	 i	grupp	
söka	 och	 ta	 till	 sig	
kunskap.	 	 Eleverna	 ska	
få	 handledning	 i	 att	
utveckla	 sin	 egen	
inlärnngsstil,	 de	
uppmuntras	 att	 lita	 på	
sin	egen	förmåga.	

Lära	sig	att	bearbeta	och	
utnyttja	 kunskap.	
Uppmuntra	 att	 betrakta	
saker	 ur	 olika	
perspektiv,	 dra	
slutsatser	 och	 överväga	
sanningshalten	 i	
informationen.	
Reflektera	 över	 sin	
kunskap,	 analysera	 och	
uttrycka	sina	åsikter	och	
stå	 för	 dem.	 Utveckla	
sina	 färdigheter	 att	
ställa	 hypoteser,	 testa	
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dem	 och	 formulera	 och	
presentera	slutsatser.		

K2	
Kulturell	
och	
kommunik
ativ	
kompeten
s	

Att	 träna	 elevens	
sociala	 färdigheter.	
Utveckla	 elevens	
känsla	 för	 empati	
och	 respekt	 för	 sig	
själv	 och	 föra	
andra.	 Synliggöra	
den	 närliggande	
kulturmiljön	 och	
värna	 om	 den	
finladssvenska	
kulturtraditionen.		

Eleven	ska	få	hjälp	med	
att	 identifiera	 och	
uppskatta	 kulturella	
fenomen	och	mångfald	
i	 omgivningen	 och	
bygga	en	egen	kulturell	
identitet	 och	 ett	
positivt	förhållningssätt	
till	sin	omgivning.	

Inhämta	 kunskaper	 om	
både	 sin	 egen	 kulturella	
identitet	 och	 den	
kulturella	 mångfalden.	
Hur	 traditioner	 och	
historiska	 händelser	 har	
lämnat	 spår	 i	det	nutida	
samhället.	 Lära	 känna	
och	 öva	 sig	 i	 att	
kommunicera	 med	
människor	 från	 olika	
kulturer.		

K3	
Vardagsko
mpetens	

Eleverna	 ska	 lära	
sig	 att	 respektera	
och	 följa	 skolans	
ordnigs-	 och	
trivselregler	 och	
förstå	 att	 deras	
handlingar	 har	
konsekvenser.	
Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	
hantera	 sina	
känslor	 i	 olika	
situationer.	
Eleverna	 ska	 lära	
sig	 känna	 igen	 och	
undvika	
farosituationer	 på	
skolgården	 och	 på	
skolvägen.	

Eleverna	ska	lära	sig	att	
eget	 handlande	 har	
konsekvenser.	 De	 ska	
lära	 sig	 identifiera	
risksituationer	 och	 få	
kunskap	 att	 handla	 i	
sådana.	 Eleverna	 ska	
lära	sig	att	hantera	tid.		

Kunskap	 om	 teknologin	
och	 dess	 utveckling.	
Kunna	 göra	 förnuftiga	
teknologiska	 val	 och	
reflektera	 över	 dem.	
Färdigheter	 att	 sköta	
och	 planera	 sin	 egen	
ekonomi,	 känna	 till	 sina	
rättigheter	 och	
skyldigheter	 som	
konsument	 och	 höra	
etiska	val	 i	enlighet	med	
hållbar	livsstil.	
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K4	
Multilitter
acitet	

Läsa	 och	 skriva	
korta	 texter,	 lära	
sig	 kombinera	
information	 i	 text	
och	 bild	 i	 olika	
läroämnen.	Lära	sig	
att	 tolka	 enkla	
bilder	och	känna	till	
vanliga	 symboler	 i	
omgivningen.	

Få	del	 av	en	mångsidig	
textmiljö	 och	 lära	 sig	
söka,	 läsa,	 tolka	 och	
producera	texter	i	olika	
samanhang	 och	 för	
olika	syften.	Eleven	ska	
träna	 färdigheter	 i	 att	
kombinera	 och	
använda	 text,	 bild	 och	
tal	i	sin	framställning.	

Träna	 multimodala	
färdigheter	 och	
analysera,	 utnyttja,	
hantera	 och	 bearbeta	
dem	i	olika	situationer.	

K5	 Digital	
kompeten
s	

Grunder	 i	
informationssöknin
g	 och	 skapande	 av	
egna	texter.		

Grunder	 i	
informationssökning	
och	 skapande	 av	 egna	
texter.		

Se	 den	 egna	 delen	 om	
IKT.		

K6	
Arbetslivs
kompeten
s	 och	
entrepren
örskap	

Känna	 till	 olika	
yrkesgrupper	 i	
samhället.	

Eleverna	 ska	 känna	
igen	olika	yrkesgrupper	
och	 deras	 uppgift	 och	
betydelse	 för	 ett	
fungerande	 samhälle.	
De	 ska	 inse	 betydelsen	
av	 arbete	 och	
företagsamhet.		

Känna	till	behovet	av	de	
olika	 slag	 av	 kunskaper	
och	 färdigheter	 som	
förutsätts	 i	 olika	
yrkesgrupper	 och	 få	
tillfälle	att	i	praktiken	bli	
förtrogen	 med	
arbetsuppgifter	 i	
samhället.	 Lära	 sig	 ett	
arbetes	 ekonomiska	
värde.	 Uppmuntra	
eleverna	 till	
företagsamhet.		

K7	
Förmåga	
att	 delta,	
påverka	
och	 bidra	
till	 en	
hållbar	
framtid	

Eleverna	 får	
bekanta	 sig	 med		
grundläggande	
demokratiska	
principer	 t.ex	
genom	
elevkårsverksamhe
t.	 Eleverna	 ska	 lära	
sig	 uppskatta	 och	
värna	 om	 naturen	
och	allt	levande.	De	
ska	 lära	 sig	 enkla	
handlingar	 i	

Eleverna	 får	 bekanta	
sig	med	grundläggande	
demokratiska	 principer	
i	 samhället	och	 lära	 sig	
att	 godkänna	
majoritetsbeslut.	 De	
ska	få	erfarenhet	av	att	
föra	 fram	 sin	 åsikt	 och	
motivera	den.	Eleverna	
ska	 träna	på	att	arbeta	
tillsammans	 och	 ta	
hänsyn	 till	 andras	
åsikter.	 Eleverna	 ska	

Ge	 färdighet	 i	 att	
förhandla,	 medla	 och	
lösa	konflikter.	Känna	till	
principer	 för	 jämlikhet,	
jämställdhet,	 rättvisa	
och	 hållbart	 socialt	
kapital.	 Känna	 till	 olika	
sätt	 att	 påverka	 i	
samhället.	Förstå	medias	
roll	och	påverkan,	förstå	
sambandet	 med	 hur	
tidigare	
samhällsutveckling	 och	
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vardagen	 i	 enlighet	
med	 principen	 om	
hållbar	utveckling.	

lära	 sig	 principer	 för	
återanvändning	 och	
miljöskydd.		

miljöpolitik	 påverkar	
dagens	 samhälle	 och	
utvecklingen	 av	
naturskydd	 och	 global	
miljöpåverkan.	

	
	

	

	

	

KAPITEL	4	VERKSAMHETSKULTUREN	I	EN	ENHETLIG	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNING	
	

4.1	Genomförandet	av	helhetsskapande	undervisning	
	

Mångvetenskapliga	 lärområden	 (ML)	 är	 helhetsskapande	 studieperioder	 som	 grundar	 sig	 på	 samarbete	
mellan	 läroämnena.	 Lärområdena	 ska	 avspegla	 skolans	 värden	 och	 syn	 på	 lärande.	 De	 ska	 återspegla	
principerna	 för	 utvecklandet	 av	 verksamhetskulturen	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	 stödja	
utvecklingen	av	mångsidig	kompetens.		

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 Uppdrag	

						Grund	för	arbetet	 	 Arbetsredskap		 														Mål	för	arbetet	

Skolans	verksamhetskultur	ska	utgå	från	principen	om	helhetsskapande	undervisning.	Den	helhetsskapande	
undervisningen	 ska	 ge	eleverna	 insikt	 och	beredskap	att	 kombinera	 kunskaper	och	 färdigheter	 från	olika	
läroämnesområden	till	meningsfulla	helheter.	Eleverna	ska	handledas	till	förståelse	för	hur	det	de	lär	sig	i	
skolan	har	kopplingar	till	den	egna	vardagen,	till	det	omgivande	samhället	och	för	sin	världsbild	som	helhet.	

Helhetsskapande	 undervisning	 genomförs	 till	 exempel	 i	 studieperioder	 kring	 ett	 tema	 eller	 ett	 fenomen	
(kallas	också	mångvetenskapliga	lärområden	eller	fenomenbaserad	undervisning)	eller	så	att	samma	tema	
studeras	parallellt	i	två	eller	flera	läroämnen	samtidigt.	Den	helhetsskapande	undervisningen	planeras	och	
genomförs	i	samarbete	mellan	lärare	och	elever	och	gärna	med	aktörer	utanför	skolan.	
	
Den	helhetsskapande	undervisningen	genomförs	genom:	

	

	Värden	och	
synen	på	
lärande	

	

Mångsidig	kompetens	

Skolarbete	

Läroäm
nen	

Läroäm
nen	

ML	

Verksam
het

skultur	
Mål	för	undervisning	
och	fostran	
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–	kontinuerlig	undervisning	och	kontinuerligt	lärande	
–	skolans	samverkan	med	det	omgivande	samhället	
–	skolans	årskurs-	och	ämnesöverskridande	undervisning	och	verksamhet	
–	temadagar	
–	lägerskolor	
	
	

4.2	Genomförandet	av	de	mångvetenskapliga	lärområdena	
	

Alla	 elever	 i	 grundskolan	 vid	 Svenska	 samskolan	 ska	 ha	 möjlighet	 att	 jobba	 med	 minst	 ett	
mångvetenskapligt	lärområde	per	läsår.	Omfattningen	av	ett	lärområde	ska	planeras	så	att	eleverna	har	tid	
att	 fördjupa	 sig	 grundligt	 i	 innehållet.	De	mångvetenskapliga	 lärområdena	 ska	 främja	den	grundläggande	
utbildningens	mål	och	i	synnerhet	utvecklingen	av	mångsidig	kompetens.	

Skolan	 ska	 i	 läsårsplanen	 inför	 varje	 läsår	 beskriva	 genomförandet	 av	 mångsidiga	 lärområden.	 Det	 kan	
beskrivas	i	enlighet	med	följande:	

-	Hur	eleverna	är	delaktiga	i	att	skapa	innehållet	i	lärområdet	

-	Målsättning	

-	Vilka	framtida	kompetenser	ingår	i	lärområdet	

-	Vilka	läroämnen	ingår	i	lärområdet	

-	Vilka	klasser,	årskurser	och	lärare	som	deltar	i	arbetet	med	lärområdet	

-	Principer	för	utvärdering:	elevernas	och	lärarnas	utvärdering	av	arbetet	med	lärområdet	

Planeringen	 och	 förverkligandet	 av	 mångvetenskapliga	 lärområden	 ska	 innebära	 samarbete	 mellan	
läroämnen	 som	 representerar	 olika	 perspektiv.	 Skolans	 övriga	 verksamhet	 kan	 också	 utnyttjas.	 Alla	
läroämnen	 ska	 i	 tur	 och	 ordning	 delta	 i	 genomförandet	 av	 ett	 lärområde	 på	 det	 sätt	 som	 respektive	
lärområde	 förutsätter.	 Innehållet	 i	 lärområdena	 ska	 väljas	 i	 samråd	med	 eleverna	 enligt	 principerna	 för	
verksamhetskulturen.	

Riktgivande	årsklocka	för	helhetsskapande	undervisning:	
Mars	–	april:		 Tillsammans	med	elevkåren	bestäms	följande	läsårs	teman.		

April	–	maj:		 På	planeringsdagen	bestäms	vilka	ämnen	som	ska	delta	och	vilka	klasser	som	ska	samarbeta.	
Det	 här	 skrivs	 sedan	 in	 i	 läsårsplanen.	 Tidsplaneringen	 och	 omfattningen	 framgår	 ur	
läsårsplanen.		

Förslag	till	årskursindelning:		

HÖSTTERMINEN:		 åk	1	–	3	

åk	4	–	6		
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	 	 	 åk	7	–	9		

VÅRTERMINEN:		 åk	1	–	2		

	 	 	 åk	3	–	5		

	 	 	 åk	6	–	8		

Augusti:		 Den	praktiska	planeringen	påbörjas	(planeringsdagen?).		

	 Tidpunkt,	noggrannare	innehåll,	bedömning,	etc.		

September:		 Förberedelser	av	temahelheten.		

Oktober	–	november:		Genomförande	och	bedömning.		

Januari:		 Förberedelser	av	temahelheten.		

Februari	–	mars	(april):		 Genomförande	och	bedömning.		

Mars	–	april:		 Tillsammans	med	elevkåren	bestäms	följande	läsårs	teman.		
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Blankett	för	planering	och	bedömning	
Plan	för	helhetsskapande	undervisning	 		 HT/VT		Läsår:	
Omfattning:	 		
Temahelhet:	
		
Samarbetsämnen:	
		
		
		
	
		
		
		
Innehåll/mångvetenskapliga	lärområden	
		
		
		
		
		
		
		
Målsättning	(kompetenserna)	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Process:	
		
		
		
		
		
		
Bedömning:	
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KAPITEL	5	SKOLARBETE	SOM	FRÄMJAR	LÄRANDE	OCH	VÄLBEFINNANDE		

	
5.1	Elevens	och	förälderns	delaktighet	
	

Läroplanen	betonar	att	skolan	ska	göra	varje	elev	delaktig	i	skolans	verksamhet,	både	då	det	gäller	det	
egna	 lärandet	 och	 också	 i	 frågor	 som	 gäller	 hela	 skolan.	 Delaktigheten	 ska	 också	 synas	 i	
undervisningen,	t.ex.	i	val	av	arbetssätt.	

Alla	 skolor	 ska	 ha	 en	 egen	 elevkår	 som	 har	 till	 uppgift	 att	 möjliggöra	 elevernas	 engagemang	 och	
delaktighet.	Elevkåren	ska	ha	reella	möjligheter	att	vara	med	och	påverka	i	skolan.	
	
FÖRÄLDRARNA	SKA	OCKSÅ	VARA	DELAKTIGA	I	SKOLAN.	FÖRÄLDRARNA	SKA	HA	MÖJLIGHET	ATT	
•	delta	i	planeringen	av	skolans	verksamhet,	t.ex.	i	läroplansarbetet	
•	delta	i	utvärderingen	och	utvecklingen	av	målen	för	skolans	verksamhet	och	det	fostrande	arbetet	
•	delta	i	diskussioner	kring	skolans	värdegrund	
	
Delaktighet	handlar	framför	allt	om	inflytande.	Det	kan	t.ex.	handla	om	att	påverka	och	aktivt	delta	i		
skolans	verksamhet	och	uttrycka	sina	åsikter	i	frågor	som	berör	en	själv	och	andra.	Delaktighet	bidrar	också	till	
att	 stärka	 samhörigheten	 i	 skolan	 och	 känslan	 av	 gemenskap	 i	 klassen.	 Det	 är	 viktigt	 att	 elevernas	 och	
föräldrarnas	röster	blir	hörda.	
	

5.2	Samarbete	
	

Föräldrarna	 ansvarar	 i	 första	 hand	 för	 barnets	 fostran	 och	 bär	 ansvaret	 för	 att	 läroplikten	 fullföljs.	
Skolan	ska	stödja	föräldrarna	i	deras	fostran	och	ansvara	för	fostran	och	undervisningen	i	skolan.		
	
Föräldrarnas	 delaktighet	 i	 skolans	 verksamhet	 ska	 ha	 en	 central	 roll.	 Det	 ska	 finnas	 ett	 fungerande	
samarbete	 mellan	 hem	 och	 skola	 både	 på	 individnivå	 och	 kollektivnivå.	 Det	 är	 skolan	 som	 ska	 ta	
initiativ	till	samarbetet	och	det	ska	grunda	sig	på	förtroende,	jämlikhet	och	ömsesidig	respekt.	
	
Föräldrarna	ska	få	information	om	hur	barnet	klarar	sig	i	skolan	och	om	eventuell	frånvaro.	Föräldrarna	
ska	 få	 information	 om	 frågor	 som	 gäller	 undervisningen	 som	 t.ex.	 innehåll	 i	 läroplanen,	 mål	 för	
lärandet,	 arbetssätt	 i	 skolan,	 betyg	 och	 bedömning,	 elevvård	men	 också	 praktiska	 frågor	 som	 gäller	
t.ex.	evenemang	under	skolåret.	Läroplanen	betonar	att	det	är	viktigt	med	positiva	och	uppmuntrande	
meddelanden	som	beskriver	elevens	lärande.		
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Föräldrarna	 ska	 också	 ges	 en	möjlighet	 att	 bekanta	 sig	med	 skolans	 vardag,	 delta	 i	 planeringen	 och	
utvärderingen	av	skolans	verksamhet	och	få	delta	i	gemensamma	värdegrundsdiskussioner.		
I	läroplanen	poängteras	att	gemensamma	aktiviteter	och	nätverk	föräldrar	emellan		
stärker	gemenskapen	och	stödjer	skolans	arbete.	

	
• Postitivt	samarbete	med	vårdnadshavarna	

– Skolans	roll	i	samarbetet:	
• Utvecklingssamtal,	föräldramöten,	kontakt	via	Wilma,	ev.	individuell	läroplan	

– Föräldrarnas	roll	i	samarbetet		
• Anmälan	 om	 frånvaro	 +	 orsak	 (t.ex.	 sjukdom,	 läkarbesök)	 via	 Wilma	 eller	

telefonsamtal		
• Stöd	i	skolarbetet	t.ex.	genom	läxcheck		
• Hemmets	uppgifta	att	ta	reda	på	missad	undervisning	p.g.a.	frånvaro	oberoende	av	

orsak	
• Elevernas	delaktighet	

– Eget	ansvar	
• Skolgången:	ta	reda	på	läxor,	gör	läxor		
• Skolmiljön,	hålla	snyggt,	ansvar	för	skolans	egendom	
• Hänsyn	gentemot	elever,	lärare	samt	skolans	personal	
• Arbetsro,	matbeteende,	följa	skolans	regler	

– Elevkårens	verksamhet	
• Schemalagda	mötestider	(samma	som	lärarmötestider)	
• Strukturerat	program	för	verksamheten	

– Mötespraxis	
– Verksamhetsplan	(välbefinnande	i	skolan)		

» Regelbundet	informationsutbyte	
– Verksamhetsberättelse	(rapportering)	

	

5.3	Kommunikation	i	skolan	
	

– Morgonsamling	->skolsamling																																								
• Behöver	inte	vara	på	morgonen->	större	närvaro	av	gymnasieelever?!	
• Schemalagd	tidpunkt	för	samling	
• Gemensamma	aktiviteter	för	hela	skolan	
• Inbjudna	gäster	
• Elevkårens	verksamhet		

– Klasstimme	
– Schemalagda	lärarmöten:	veckans	händelser		
– Informationsskärmar	–	Wilmas	händelsekalender?	

• Aktuella	händelser,	vikarier,	turneringar,	teaterföreställningar,	etc.	
	

5.4 Fostringssamtal	och	disciplinära	åtgärder											“Det	krävs	en	hel	by	för	att	fostra	ett	barn”	
	

– Det	är	alla	vuxnas	uppgift	i	skolan	att	ansvara	för	fostran	–	ALLA	REAGERAR!	
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– Situationer	där	fostringssamtal	används	
• Olika	förseelser	och	följder:	när,	var,	hur,	vem?	
• Dokumentering	-	färdig	blankett	
• Rättskyddsprinciper		(personalens	lagliga	rättigheter	till	olika	åtgärder)		
• Personalen	bör	instrueras/fortbildas	i	hur	man	ska	gå	till	väga	
• Hur	olika	parter	informeras	om	helheten	
• Uppföljning	och	utvärdering	av	effekterna	av	åtgärderna	

5.5 Olika	sätt	att	anordna	undervisningen	
	

• Flexibel	undervisning	
• Typ	av	undervisning	

• Naturskola		
• Lägerskola	
• Skolidrottstävlingar		
• Kulturevenemang,	teater-	och	museibesök	
• Exkursioner	gällande	undervisningen	i	olika	ämnen	
• Temadagar,	idrottsdagar	
• Nätkurser	

• Praktiska	arrangemang:	
• Anmälan	 till	 kansliet	 samt	 riskanalys	 gällande	 undervisningssituationen	 (t.ex.vid	

lägerskol,	pulkåkning)	
• Handledning,	övervakning	
• Rumdelare	(skärmar),	smågruppsutrymmen	

• Årskursintegrerad	undervisning	
• Undervisning	i	särskilda	situationer	

• Sjukhusundervisning,	undervisning	vid	längre	sjukdom	
• Frånvaro	på	grund	av	föräldranas	arbetssituation	
• Idrottsträningar,	-tävlingar	och	–läger	
• Musik-	och	konststudier	

	

5.6 Annan	verksamhet	som	stödjer	målen	för	undervisning	och	fostran	
	

För	eleverna	vid	Svenska	samskolan	 i	Tammerfors	ordnas	biblioteksverksamhet,	klubbverksamhet	och	
annan	 verksamhet	 som	 nära	 anknyter	 till	 utbildningen.	 Också	 skolmåltider,	 rastaktiviteter,	
morgonsamlingar,	 fester,	utfärder,	studiebesök	och	 lägerskolor	samt	 i	mån	av	möjlighet	skolresor	ska	
ordnas	 så	 att	 de	 stödjer	 de	 mål	 som	 ställts	 upp	 för	 elevernas	 lärande,	 mångsidiga	 utveckling	 och	
välbefinnande.	De	 förstärker	också	 för	 sin	del	upplevelsen	av	en	bra	och	 trygg	 skoldag	och	möjliggör	
utgående	 från	 elevernas	 perspektiv	 en	 enhetlig,	 uppiggande	 och	 omväxlande	 dag.	 Om	 de	 skolvisa	
arrangemangen	bestäms	i	läsårsplanen.	
	
Klubbverksamhet	i	skolan	
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Klubbverksamhet	 är	 verksamhet	 utanför	 lektionstid	 som	 utgår	 från	 skolans	 mål	 för	 undervisning,	
fostran	och	handledning.	Verksamheten	är	en	del	av	den	avgiftsfria	grundläggande	utbildningen	främjar	
för	 sin	 del	 gemenskap	 och	 berikar	 skolans	 verksamhetskultur.	 Klubbverksamheten	 ska	 på	 ett	
mångsidigt	 sätt	 stödja	 elevernas	 växande	 och	 utveckling.	 Klubbarna	 erbjuder	 eleverna	 möjlighet	 att	
bekanta	sig	med	olika	fritidsaktiviteter.	Målet	är	att	inspirera	eleverna	att	ta	del	av	fritidsaktiviteter	och	
ge	dem	möjlighet	att	 arbeta	 tillsammans,	 känna	glädje	och	uppleva	att	de	kan	och	 lyckas.	Klubbarna	
ökar	 elevernas	 delaktighet	 och	 möjligheter	 att	 påverka	 samt	 hjälpa	 dem	 att	 hantera	 vardagen	 och	
känna	sig	trygga.	Exempel	på	klubbverksamhet	är	sportklubbar,	spelklubbar	och	schackklubb.	
	
Klubbverksamheten	 erbjuder	möjligheter	 att	 stärka	 fostringssamarbetet	mellan	 hem	 och	 skola	 samt	
samarbetet	med	det	omgivande	samhället.	Skolorna	kan	då	de	ordnar	klubbverksamhet	använda	sig	av	
den	 kompetens	 som	 finns	 inom	olika	 sektorer,	 föreningar,	 företag	 och	 organisationer	 och	 hos	 andra	
samarbetspartner.	
	
Klubbverksamheten	 för	 kommande	 läsår	 planeras	 under	 vårterminen	 före	 läsårets	 början.	 Om	
klubbverksamheten	informeras	eleverna	och	vårdnadshavarna	i	början	av	läsåret	genom	brev	hem	och	
via	Wilma.	Målet	är	att	ubudet	av	aktiviteter	inom	klubbverksamheten	ska	vara	mångsidigt	och	rikta	sig	
till	olika	årskuser.	Årskurserna	ett	och	två	har	möjlighet	att	ta	del	av	eftermiddagsvård	(”eftis”)	under	
skoldagar	kl.	12.15	–	17.00.	
	
Skolbiblioteksverksamhet	
	
För	 att	 stödja	 skolans	 undervisning	 och	 fostrande	 arbete	 ordnas	 skolbiblioteksverksamhet	 och	 den	
förverkligas	 i	 samarbete	med	Tammerfors	stadsbibliotek.	Biblioteksverksamheten	bidrar	 till	att	 stärka	
elevernas	 allmänbildning	 och	 till	 att	 bredda	 och	 vidga	 deras	 världsbild.	 Mångsidig	
skolbiblioteksverksamhet	 stödjer	 förverkligandet	av	 synen	på	 lärande	 i	 verkliga	 lärsituationer	och	ger	
eleverna	 möjligheter	 att	 sköta	 olika	 ansvarsuppdrag.	 Biblioteken	 erbjuder	 aktiverande	 och	
stimulerande	lärmiljöer	och	mångsidiga	arbetssätt.	Biblioteksverksamheten	ska	uppmuntra	eleverna	att	
självmant	läsa	och	välja	böcker,	tillgodose	deras	kunskapsbehov,	uppmuntra	dem	att	söka	information	i	
olika	 källor	 och	 granska	 informationskällorna.	 Verksamheten	 ökar	 möjligheterna	 att	 differentiera	
undervisningen,	 att	 arbeta	 utgående	 från	 elevernas	 personliga	 intressen	 samt	 att	 samarbeta	 med	
hemmen.	 Tillsammans	 handleder	 skolan	 och	 biblioteket	 eleverna	 till	 livslångt	 lärande	 och	 aktivt	
medborgarskap.	
	
Skolmåltiden	
Svenska	samskolan	i	Tammerfors	har	ett	uppvärmningskök.	Den	mat	som	serveras	i	skolan	har	tillretts	
på	annan	plats.	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	anlitar	företaget	Tampereen	Voimia	för	ordnande	av	
skolmåltider.	Matslistan	för	skolmåltiderna	finns	på	anslagstavlan	i	matsalen	och	finns	även	publicerad	
på	Tampereen	Voimias	hemsida	http://www.tampereenateria.fi/palvelut/koulut	(lista	2).	Eleverna	har	
möjlighet	att	ge	feedback	på	skolmaten	och	ordnandet	av	skolmåltiderna	genom	att	 fylla	 i	blanketter		
och	 inlämna	 dessa	 till	 skolköket.	 Skolans	 rektor	 och	 företrädare	 för	 Tampereen	 Voimia	 går	 igenom	
elevresponserna	två	gånger	 i	året	 i	samband	med	de	regelbundna	möten	som	hålls	 för	att	gå	 igenom	
ordnandet	av	skolmåltiderna.	
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Syftet	 med	 skolmåltiden	 ska	 vara	 att	 stödja	 elevernas	 sunda	 växande	 och	 utveckling	 samt	 deras	
studieförmåga	och	måltidskunskap.	Den	som	deltar	i	undervisningen	ska	varje	skoldag	avgiftsfritt	få	en	
fullvärdig	måltid.	Måltiden	 ska	 vara	 ändamålsenligt	 ordnad	 och	 övervakad	 .	 Skolmåltiden	 ska	 ordnas	
med	hänsyn	till	måltidens	hälsomässiga,	sociala	och	kulturella	betydelse.	Skolmåltiderna	har	en	viktig	
avkopplande	 och	 social	 funktion.	 Med	 skolmåltiden	 kan	 man	 främja	 målen	 för	 en	 hållbar	 livsstil,	
kulturell	 kompetens	och	närings-	och	umgängesfostran.	När	måltiden	och	eventuella	mellanmål	 intas	
vid	 rätt	 tidpunkt	 i	 lugn	 och	 ro	 försäkrar	man	 sig	 om	 att	 eleverna	 orkar	 under	 skoldagen.	 En	 trivsam	
skolmåltid	ökar	välbefinnandet	i	hela	skolan.	
	
Skolmåltiden	 är	 för	 eleverna	 en	 viktig	 del	 av	 skoldagen.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 delta	 i	
planeringen,	 genomförandet	 och	 utvärderingen	 av	 skolmåltiden	 och	 i	 synnerhet	 av	
måltidssituationerna.	Lärarna,	tillsammans	med	andra	vuxna	i	skolan,	bär	ansvar	för	att	ge	handledning	
i	samband	med	måltiden	och	för	att	målen	för	fostran	nås.		
	
Skolmåltiden	 ska	 ordnas	 och	 verksamheten	 utvecklas	 genom	 samarbete	 mellan	
undervisningspersonalen	och	personalen	som	ansvarar	för	måltiden.	Om	en	elev	har	individuella	behov	
som	gäller	kost,	hälso-	eller	sjukvård,	ska	man	tillsammans	med	eleven,	vårdnadshavaren,	personalen	
som	 ansvarar	 för	måltiden	 och	 skolhälsovården	 komma	 överens	 om	 stödåtgärder	 och	 övervakning	 i	
samband	med	måltiden.	
	
Raster,	morgonsamlingar	och	andra	gemensamma	evenemang	samt	studiebesök	och	lägerskolor	
Enligt	 förordningen	 om	 grundläggande	 utbildning	 ska	 minst	 45	 minuter	 per	 timme	 användas	 för	
undervisning	och	den	tid	som	används	för	undervisning	ska	indelas	 i	ändamålsenliga	undervisningsav-	
snitt.	 En	 del	 av	 arbetstiden	 kan	 användas	 för	 arbetslivsorientering,	 avslutningar	 och	 andra	 gemen-	
samma	evenemang.	Förordningen	gör	det	möjligt	att	på	olika	sätt	strukturera	skoldagen	och	att	ordna	
rasterna	på	sätt	som	främjar	elevernas	välbefinnande.	Gemensamma	evenemang	kan	vara	bl.a.	skolans	
fester,	temadagar	och	utfärder.	Studiebesök	och	lägerskolor	kan	omfatta	hela	skolan	eller	endast	några	
eller	någon	undervisningsgrupp.	Dagens	arbete	ska	inledas	med	en	kort	morgonsamling	.	
Rasterna,	morgonsamlingarna	och	olika	gemensamma	evenemang	är	viktiga	för	gemenskapen	i	skolan,	
för	elevernas	sunda	utveckling	och	sociala	relationer	samt	för	att	eleverna	ska	orka	i	studierna.	De	kan	
också	 ingå	 som	 en	 del	 i	 de	 mångvetenskapliga	 lärområdena.	 De	 stärker	 elevernas	 mångsidiga	
kompetens	och	synliggör	skolans	kulturella	och	språkliga	mångfald.	Studiebesök	och	lägerskolor	ger	för	
sin	del	möjligheter	att	vidga	lärmiljön	och	att	lära	sig	i	autentiska	situationer	samt	att	samarbeta	med	
olika	aktörer.	
Utbildningsanordnaren	har	stor	möjlighet	att	påverka	hur	skoldagen	delas	in	i	undervisningsavsnitt	och	
raster,	 vilken	 annan	 verksamhet	 som	 ingår	 i	 skoldagarna	 och	 hurdana	 verksamhetsformer	 som	
används.	Dessa	val	formar	skolans	verksamhetskultur.	De	beslut	man	gör	gällande	skoldagens	struktur	
görs	 med	 beaktande	 av	 principerna	 för	 utvecklandet	 av	 verksamhetskulturen	 i	 den	 grundläggande	
utbildningen.	
	
Skolväg	och	skoltransporter	
	
Eleverna	ska	uppmuntras	att	ta	sig	till	och	från	skolan	på	ett	sätt	som	främjar	hälsan	och	konditionen.	
Både	när	de	rör	sig	självständigt	och	när	de	får	skoltransport	ska	de	lära	sig	att	värna	om	sin	egen	och	
andras	säkerhet	och	att	uppföra	sig	väl	under	skolvägen.	
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Man	ska	komma	överens	om	tillvägagångssätt	och	ansvarspersoner	gällande	övervakning	och	handledd	
verksamhet	för	dem	som	väntar	på	skoltransport	samt	gällande	säkerheten	under	resan.	Eleverna	och	
vårdnadshavarna	ska	informeras	om	tillvägagångssätten	och	transportarrangemangen.	Om	det	kommit	
till	 skolans	 kännedom	att	 det	 förekommit	 trakasseri,	mobbning	 eller	 våld	 under	 skolvägen,	 är	 skolan	
skyldig	 att	 informera	 vårdnadshavarna	 till	 de	 skyldiga	 och	 de	 som	 utsatts	 och	 vid	 behov	 stödja	
vårdnadshavarna	i	att	reda	ut	det	skedda.	
	
Eleverna	i	grundskolan	har	rätt	till	skolskjuts	om	angivna	kriterier	uppfylls.		
	

6		 BEDÖMNING	AV	LÄRANDE	
	

6.1		 Bedömningens	syfte	och	bedömningskultur	som	stödjer	lärande	
	

Syftet	 med	 bedömningen	 är	 att	 handleda	 och	 sporra	 eleverna	 i	 studierna	 och	 att	 utveckla	 elevens	
förutsättningar.	Elevens	lärande,	arbete	och	uppförande	ska	bedömas	mångsidigt.	

I	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 betonas	 positiv	 pedagogik,	 som	 även	 definierar	 en	 utgångspunkt	 för	
bedömning	 av	 lärande.	 I	 skolan	 förs	 regelbundna	 diskussioner	 om	 bedömning	 och	 bedömningspraxis	
mellan	 lärare	 samt	 med	 elever	 och	 vårdnadshavare	 i	 syfte	 att	 skapa	 en	 bedömningskultur	 som	 stöder	
lärande.	Speciellt	i	början	av	läsåret	är	det	viktigt	att	tillsammans	med	elever	och	vårdnadshavare	diskutera	
bedömningspraxis.	

Bedömningen	 ska	 vara	 sporrande	 och	 realistisk.	 Växelverkan	mellan	 elev	 och	 lärare	 utgör	 en	 stor	 del	 av	
bedömningen.	Eleven	får	handledande	respons	om	sitt	 lärande	och	sin	utveckling.	Lärarens	uppgift	är	att	
medvetandegöra	 eleven	 om	 elevens	 egen	 lärandeprocess	 och	 hjälpa	 eleven	 vidare	 då	 hen	 stöter	 på	
svårigheter	i	det	egna	lärandet.	Målet	med	handledningen	och	responsen	om	lärande	är	att	eleven	stegvis	
tar	mer	ansvar	om	sitt	 lärande,	blir	medveten	om	den	egna	inlärningsstilen	och	lär	sig	att	själv	inverka	på	
det	egna	 lärandet	 i	allt	större	grad.	Eleven	och	elevens	vårdnadshavare	ska	vara	medvetna	om	målen	för	
undervisningen	och	föremål	för	bedömningen	på	individ-	och	årskursnivå.	

Den	information	som	fås	i	samband	med	bedömningen	utgör	grunden	för	differentiering	och	bidrar	till	att	
tidigt	 identifiera	 elevernas	 eventuella	 behov	 av	 stöd.	 Bedömningen	 är	 också	 ett	 verktyg	 som	 läraren	 ska	
använda	för	självbedömning	och	för	att	reflektera	över	sitt	arbete.	

	

6.2		 Bedömningens	karaktär	och	allmänna	principer	för	bedömningen	
	

Bedömningen	av	lärande,	arbete	och	uppförande,	såväl	som	responsen	till	eleverna,	ska	alltid	utgå	från	de	
mål	som	fastställs	i	läroplanen.	Elevernas	prestationer	ska	inte	jämföras	med	varandra	och	elevens	person,	
temperament	eller	andra	personliga	egenskaper	ska	inte	påverka	bedömningen.	
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Praxis	 för	 bedömning	 och	 respons	 ska	 planeras	 och	 tillämpas	 utgående	 från	 elevens	 ålder	 och	
förutsättningar.	Responsen	ska	lyfta	fram	elevernas	styrkor	och	framsteg	i	lärandet	i	förhållande	till	tidigare	
kunskaper.	

I	 bedömningen	 av	 lärande	 tillämpas	 mångsidiga	 metoder.	 Läraren	 samlar	 information	 om	 elevernas	
framsteg	 inom	 olika	 områden	 av	 lärandet	 och	 i	 olika	 inlärningssituationer.	 Med	 hjälp	 av	 mångsidig	
observation	får	läraren	information	om	hur	olika	arbetssätt	och	lärmiljöer	fungerar,	om	elevens	kunskaper	
och	 inlärningsförmåga	 samt	 om	 behovet	 av	 differentiering.	 På	 basis	 av	 denna	 information	 anpassas	 och	
utvecklas	 undervisningen	 så	 att	 den	 på	 bästa	 möjliga	 sätt	 främjar	 lärande.	 Läraren	 ska	 se	 till	 i	 olika	
bedömnings-	 och	 provsituationer	 att	 eleven	 förstår	 uppgiften	 och	 har	 tillräckligt	med	 tid	 att	 utföra	 den	
samt	har	tillgång	till	andra	behövliga	stödformer	och	hjälpmedel.	

Lärarna	är	ansvariga	för	att	eleverna	känner	till	målen	för	undervisningen	och	bedömningsgrunderna.	

Om	det	 i	 ett	beslut	om	särskilt	 stöd	 fastställs	att	eleven	ska	 studera	ett	 läroämne	enligt	allmän	 lärokurs,	
bedöms	 elevens	 prestationer	 i	 relation	 till	 målen	 för	 den	 allmänna.	 För	 elever	 som	 i	 ett	 eller	 flera	
läroämnen	 studerar	 enligt	 en	 individualiserad	 lärokurs,	 bedöms	 ifrågavarande	 läroämnen	 i	 relation	 till	
elevens	individuella	mål	som	fastställs	i	den	individuella	planen	(IP)	för	hur	undervisningen	ska	ordnas	och	
kunskapsnivån	ska	inte	beskrivas	med	hjälp	av	ovannämnda	bedömningskriterier.	

	

6.3		 Föremål	för	bedömningen	
	

Bedömningen	ska	 fokusera	på	elevens	 lärande,	arbete	och	uppförande.	Tillförlitlig	bedömning	 förutsätter	
att	de	olika	delområdena	mångsidigt	observeras	och	dokumenteras.	

Elevens	lärande	och	arbete	ingår	i	bedömningen	av	läroämnena.	

Lärandet	som	föremål	för	bedömning	

Bedömningen	av	 lärande	omfattar	 såväl	bedömning	av	studieframsteg	som	bedömning	av	kunskapsnivån	
och	respons	om	dem.	Framstegen	granskas	i	relation	till	tidigare	kunskaper	och	till	de	uppställda	målen.	En	
noggrann	 uppföljning	 under	 hela	 den	 grundläggande	 utbildningen	 sörjer	 för	 att	 man	 med	 hjälp	 av	
undervisning,	handledning	och	stöd	kan	ge	eleven	förutsättningar	att	göra	framsteg	i	studierna.	

Med	kunskapsnivå	avses	den	kunskap	som	eleven	på	olika	sätt	visar	i	relation	till	de	uppställda	målen	och	
som	 bedöms	 på	 basis	 av	 elevens	 prestationer.	 För	 att	 bedöma	 kunskapsnivån	 analyseras	 elevens	
arbetsresultat	 eller	 prestationer	 mångsidigt.	 Vid	 bedömningen	 av	 den	 teoretiska	 och	 praktiska	
kunskapsnivån	används	de	nationella	bedömningskriterierna.	Kunskapsutvecklingen	ses	som	en	kumulativ	
process	som	stärks	under	hela	den	grundläggande	utbildningen.	

Eleverna	handleds	att	både	individuellt	och	i	grupp	observera	sina	framsteg	och	arbetsresultat	i	relation	till	
målen	och	de	kriterier	som	man	gemensamt	kommit	överens	om	vid	arbetets	början.	

Arbetet	som	föremål	för	bedömning	
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Att	 utveckla	 elevernas	 sätt	 att	 arbeta	 är	 en	 central	 målsättning	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 I	
undervisningen	 stöds	 såväl	 förmågan	att	 arbeta	 självständigt	 som	 i	 grupp.	 Förmågan	att	 arbeta	omfattar	
förmåga	att	planera,	reglera	och	utvärdera	sitt	arbete,	förmåga	att	handla	ansvarsfullt	och	göra	sitt	bästa	
samt	förmåga	att	kommunicera	konstruktivt.	

Förmågan	 att	 arbeta	 tränas	 i	 olika	 läroämnen,	 i	 de	mångvetenskapliga	 lärområdena	 och	 i	 skolans	 övriga	
verksamhet.	Läraren	stöder	eleverna	både	som	individer	och	som	grupp	att	planera	sitt	arbete	och	tillämpa	
arbetssätt	 som	 främjar	 lärandet.	 Eleverna	 handleds	 att	 analysera	 hur	 planerna	 har	 förverkligats	 och	
utvärdera	hur	arbetet	lyckades	och	vilka	faktorer	som	påverkat	resultatet.	

Bedömning	av	arbetet	ingår	som	en	del	av	bedömningen	i	läroämnena	och	beaktas	när	vitsord	bildas.	Det	
innebär	 att	 bedömningen	 baserar	 sig	 på	 de	 mål	 för	 arbetet	 som	 ingår	 i	 målen	 för	 läroämnena	 och	 de	
mångvetenskapliga	 lärområdena.	 Mångsidig	 respons	 angående	 arbetet	 i	 alla	 studiesituationer	 främjar	
elevernas	möjligheter	att	granska	sitt	sätt	att	arbeta	och	utveckla	sin	förmåga	att	arbeta.	

	

6.3.1		 Uppförandet	som	föremål	för	bedömning	
		

I	skolans	fostrande	uppdrag	ingår	att	ge	eleverna	handledning	och	kunskaper	och	färdigheter	i	anknytning	
till	 uppförande.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 ta	 hänsyn	 till	 andra	 människor	 och	 omgivningen	 och	 att	 följa	
gemensamt	överenskomna	handlingssätt	och	regler.	De	ska	i	olika	kommunikationssituationer	i	skolan	lära	
sig	att	uppföra	sig	sakligt	och	väl	på	det	sätt	som	situationen	kräver.	

Vid	bedömning	av	uppförande	är	det	särskilt	viktigt	att	elevens	person,	temperament	eller	andra	personliga	
egenskaper	 inte	 ska	påverka	bedömningen.	Uppförandet	 ska	 i	betyget	bedömas	som	en	egen	helhet	och	
ska	 inte	 påverka	 vitsordet	 eller	 det	 verbala	 omdömet	 i	 läroämnet.	 Bedömning	 av	 uppförande	 antecknas	
inte	i	avgångs-	och	skiljebetyget.	

Eleverna	har	också	ett	eget	ansvar	som	medlemmar	i	skolgemenskapen.	Det	innebär	att	regelbundet	delta	i	
skolarbetet,	att	vara	hygglig	och	bemöta	sina	skolkamrater	och	de	vuxna	i	skolan	med	respekt	och	att	följa	
gemensamma	 regler.	 Att	 respektera	 andra	 människors	 integritet,	 arbete	 och	 arbetsro	 och	 sköta	
överenskomna	uppgifter	är	nödvändigt	i	skolarbetet.	Lag	om	grundläggande	utbildning	förpliktar	eleverna	
att	delta	i	den	grundläggande	utbildningen,	att	utföra	sina	uppgifter	samvetsgrant	och	att	uppträda	sakligt.	
Hemmet	 och	 skolan	 ska	 tillsammans	 handleda	 eleven	 att	 agera	 i	 enlighet	med	 lagen	 och	 stöda	 eleven	 i	
skolarbetet.	Det	är	skolans	uppgift	tillsammans	med	hemmet	att	ingripa	vid	frånvaro	och	hjälpa	eleven	att	
lyckas	i	sitt	skolarbete.	

Elevernas	 uppförande	 ska	 bedömas	 och	 eleverna	 ska	 ges	 handledande	 respons	 om	 sitt	 uppförande	 i	
relation	 till	de	mål	 som	ställts	upp	 för	uppförande.	Målen	 för	uppförande	grundar	 sig	på	 skolans	mål	 för	
fostran,	riktlinjerna	för	skolans	verksamhetskultur	och	ordningsreglerna.	Bedömning	av	uppförandet	görs	i	
samarbete	mellan	de	lärare	som	undervisar	eleven	på	basis	av	de	gemensamma	kriterierna	för	bedömning	
av	uppförande	i	den	grundläggande	utbildningen.	

	

KRITERIER	FÖR	BEDÖMNING	AV	UPPFÖRANDE		
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	 Social	växelverkan		 Följer	gemensamma	regler		

	 	

Tar	ansvar	för	omgivningen		

			

10		

Eleven	är	artig	och	visar	respekt	
för	andra.		

Eleven	 bidrar	 till	 att	
upprätthålla	 arbetsron	 och	 tar	
ansvar	 för	 att	 samarbetet	 i	
gruppen	fungerar.		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sin	 egen	
och	andras	trivsel.		

Eleven	visar	ett	hänsynsfullt	och	
hjälpsamt	beteende.		

Eleven	 följer	 skolans	 och	
gruppens	 regler	 och	
föregår	med	gott	exempel	i	
olika	 situationer,	 samt	
uppmuntrar	andra	att	göra	
lika.		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sitt	
skolarbete.		

Eleven	 anpassar	 sitt	
uppförande	 på	 ett	 sakligt	
och	 gott	 sätt	 enligt	 vad	
situationen	kräver.		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sin	
skolmiljö	och	omgivning.		

Eleven	 bidrar	 till	 snygghet	
och	 trivsel	 i	 sin	
skolomgivning.		

Eleven	bidrar	till	att	utveckla	
skol-	och	närmiljön.		

9		

Eleven	är	artig	och	visar	respekt	
för	andra.		

Eleven	 bidrar	 till	 att	
upprätthålla	 arbetsron	 och	 tar	
ansvar	 för	 att	 samarbetet	 i	
gruppen	fungerar.		

Eleven	 bidrar	 till	 sin	 egen	 och	
andras	trivsel.		

Eleven	 följer	 skolans	 och	
gruppens	regler		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sitt	
skolarbete.		

Eleven	 anpassar	 sitt	
uppförande	 på	 ett	 sakligt	
och	 gott	 sätt	 enligt	 vad	
situationen	kräver.		

	 	

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sin	
skolmiljö	och	omgivning.		

Eleven	 bidrar	 till	 snygghet	
och	 trivsel	 i	 sin	
skolomgivning.		

8		

Eleven	är	artig	och	visar	respekt	
för	andra.		

Eleven	 ger	 arbetsro	 och	 kan	
samarbeta	med	andra.		

Eleven	 följer	 skolans	 och	
gruppens	regler.		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sitt	
skolarbete.		

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sin	
skolmiljö	och	omgivning.		

7		

Eleven	 är	 ibland	 artig	 och	 visar	
oftast	respekt	för	andra.		

Eleven	 ger	 ibland	 arbetsro	 och	
samarbetar	varierande.		

Eleven	 känner	 till	 skolans	
och	 gruppens	 regler	 och	
följer	oftast	dem.		

Eleven	tar	oftast	ansvar	för	
sitt	skolarbete.		

Eleven	visar	bristande	ansvar	
för	 sin	 skolmiljö	 och	
omgivning.		

6		
Eleven	 är	 ofta	 oartig	 och	 visar	
bristande	respekt	för	andra.		

Eleven	 stör	 arbetsron	 och	

Eleven	 bryter	 ofta	 mot	
skolans	 och	 gruppens	
regler	 men	 följer	 dem	 om	
de	passar	hen.		

	 	

Eleven	 visar	 stora	 brister	 i	
ansvaret	för	sin	skolmiljö	och	
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samarbetar	dåligt.		 Eleven	tar	bristande	ansvar	
för	sitt	skolarbete.		

		

omgivning.		

5		

Eleven	är	oartig	och	respekterar	
inte	andra.		

Eleven	 stör	 arbetsron	 och	
samarbetar	inte.		

Eleven	 bryter	 upprepade	
gånger	 mot	 skolans	 och	
gruppens	regler.		

Eleven	 tar	 inte	 ansvar	 för	
sitt	skolarbete.		

Eleven	 förstör	 sin	 skolmiljö	
och	 omgivning	 t.ex.	 genom	
att	 söndra,	 skräpa	 ner	 och	
klottra.		

	

	

6.4		 Bedömningen	under	studierna	
	

Med	 bedömning	 under	 studierna	 avses	 all	 den	 bedömning	 och	 respons	 som	 ges	 före	 slutbedömningen.	
Bedömningen	under	studierna	består	i	alla	årskurser	huvudsakligen	av	handledning	i	lärandet	med	hjälp	av	
respons.	Det	 centrala	 syftet	med	bedömningen	under	 studierna	är	 att	handleda	och	uppmuntra	eleven	 i	
studierna	 och	 stödja	 lärandet	 samt	 att	 främja	 färdigheterna	 i	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 I	
bedömning	under	studierna	 ingår	också	att	elevernas	studieframgång	och	kunskapsnivå	beskrivs	vid	vissa	
tidpunkter	med	hjälp	av	diskussioner,	bedömningsinformation	och	betyg.	Eleven	och	vårdnadshavaren	ska	
tillräckligt	ofta	informeras	om	hur	studierna	framskrider,	om	elevens	arbete	och	uppförande.	

	

6.4.1		 Bedömningen	under	läsåret	
	

Huvudparten	 av	 bedömningen	 under	 studierna	 är	 till	 sin	 karaktär	 formativt.	 Då	 ges	 bedömningen	 och	
responsen	under	läsåret	som	en	del	av	den	dagliga	undervisningen.	

Läraren	 observerar	 kontinuerligt	 elevernas	 lärprocesser,	 skapar	mångsidiga	 tillfällen	 för	 eleverna	 att	 visa	
lärande	 på	 olika	 sätt	 och	 kommunicerar	 med	 eleverna	 om	 deras	 lärande.	 Kamratbedömning	 och	
självbedömning	används	för	att	främja	och	motivera	lärandet.	Responsen	och	bedömningen	som	eleverna	
får	ska	ta	hänsyn	till	att	eleverna	lär	sig	och	arbetar	på	olika	sätt.	Med	hjälp	av	respons	under	lärprocessen	
ska	eleverna	uppfatta	och	förstå	vad	de	ska	lära	sig,	vad	de	redan	lärt	sig	och	hur	de	kan	främja	sitt	lärande	
och	 förbättra	 sin	prestation.	Responsen	ska	vara	kvalitativ	och	beskrivande	och	bestå	av	växelverkan	där	
man	analyserar	och	löser	utmaningar	i	lärandet.	

Bedömningen	 under	 studierna	 innefattar	 också	 den	 summativa	 bedömningen	 av	 nivån	 på	 elevernas	
kunskaper	 som	 görs	 efter	 lärprocessen	 och	 där	 resultaten	 tillkännages	 åt	 eleverna	 i	 form	 av	 betyg	 eller	
bedömningsinformation.	

Summativ	 bedömningsinformation	 om	 elevernas	 studieframgång	 och	 kunskapsnivå	 ges	minst	 två	 gånger	
per	 läsår.	 Minst	 en	 av	 dessa	 summativa	 bedömningar	 sker	 i	 form	 av	 ett	 bedömningssamtal..	 I	
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bedömningssamtalet	deltar	elev	och	en	eller	flera	av	elevens	lärare.	Elevens	vårdnadshavare	erbjuds	alltid	
möjlighet	att	delta	i	bedömningssamtalet.	

Samskolans	praxis	för	den	formativa	bedömningen	och	responsen	under	studiernas	gång:		

	

6.4.2		 Bedömningen	vid	läsårets	slut	
	

Förordningen	om	grundläggande	utbildning	förpliktar	att	eleven	i	slutet	av	varje	läsår	ska	få	ett	läsårsbetyg,	
där	 man	 verbalt	 eller	 med	 siffervitsord	 beskriver	 hur	 väl	 eleven	 under	 läsåret	 har	 uppnått	 målen	 i	 de	
läroämnen	 eller	 studiehelheter	 som	 ingår	 i	 elevens	 studieprogram.	 I	 läsårsbetyget	 ingår	 också	 en	
bedömning	av	uppförande.	Bedömningen	vid	läsårets	slut	är	en	helhetsbedömning	av	elevens	framsteg	och	
prestationer	under	 läsåret.	Läsårsbetyget	är	också	ett	beslut	om	att	eleven	uppflyttas	till	 följande	årskurs	
eller	stannar	kvar	på	klassen.	

Eleven	bedöms	utgående	från	mål	uppställda	 i	 läroplanen.	Mål,	 innehåll	och	beskrivning	av	kunskapskrav	
för	goda	kunskaper	i	den	läroplanen	är	fördelade	årskursvis	utgående	från	nationellt	fastställda	grunder.		

Bedömning	 i	 ämnet	 svenska	 som	 andra	 språk	 i	 årskurserna	 1-8	 grundar	 sig	 på	 elevens	
språkinlärningsprocess	och	arbetsinsatser	jämfört	med	måluppfyllelse	i	övriga	ämnen.	

Eleverna	ges	ett	läsårsbetyg	i	slutet	av	läsåret.	I	årskurserna	1-3	ges	bedömningen	i	form	av	verbala	betyg	i	
början	av	december	i	god	tid	före	jullovet	för	att	betygen	ska	kunna	gås	igenom	med	eleven	och	vid	behov	
vårdnadshavarna.		

Från	och	med	vårterminen	i	årskurs	4	får	eleverna	läsårsbetyg	med	sifferbedömning.		

Bedömningen	 av	 en	 elev	 med	 invandrarbakgrund	 kan	 vara	 verbal	 under	 hela	 den	 grundläggande	
utbildningen	med	undantag	av	slutbedömningen.	

	

6.5		 Studiegången	i	den	grundläggande	utbildningen	
	

Undervisningen	och	praxis	 för	bedömningen	ska	planeras	 så	att	eleven	har	 tillräckligt	mångsidiga	och	 för	
eleven	lämpliga	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.	Elevens	helhetssituation	ska	granskas	i	tillräckligt	god	
tid.	

Ifall	det	finns	risk	för	att	elevens	hela	prestation	underkänns	i	något	läroämne,	ska	man	ta	upp	saken	med	
vårdnadshavaren	 och	 eleven	 i	 god	 tid	 under	 läsåret	 och	 komma	 överens	 om	 på	 vilket	 sätt	 lärandet	 ska	
stödjas.	

	

6.5.1		 Studiegången	enligt	årskurs	
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En	 elev	 som	 i	 de	 olika	 läroämnen	 som	 ingår	 i	 årskursens	 lärokurs	 har	 fått	 ett	 siffervitsord	 eller	 ett	
motsvarande	verbalt	omdöme	som	motsvarar	åtminstone	hjälpliga	kunskaper	och	färdigheter	uppflyttas	till	
följande	årskurs.	

Eleven	 kan	 också	 uppflyttas	 till	 följande	 årskurs,	 även	 om	 elevens	 prestationer	 skulle	 vara	 underkända	 i	
något	läroämne,	om	man	bedömer	att	hen	kommer	att	klara	av	studierna	i	följande	årskurs	med	godkänt	
resultat.	

En	elev	kan	stanna	kvar	i	årskursen,	om	elevens	prestation	har	underkänts	i	ett	eller	flera	läroämnen	som	
ingår	i	årskursens	lärokurs.	Eleven	och	vårdnadshavare	ska	i	god	tid	få	information	om	risk	för	att	en	elev	
inte	klarar	av	lärokursen	med	godkänt	vitsord	i	något	ämne.	Eleven	ska	dock	först	beredas	möjlighet	till	ett	
särskilt	 prov	 (utan	 att	 delta	 i	 undervisning)	 för	 att	 visa	 att	 hen	 inhämtat	 godtagbara	 kunskaper	 och	
färdigheter	i	läroämnet.	Skolan	kan	ordna	tillfällen	för	särskilda	prov	en	eller	flera	gånger	under	läsåret	eller	
efter	 läsårets	slut	 i	enlighet	med	vad	som	bestäms	i	 läsårsplanen.	Det	särskilda	provet	kan	innehålla	olika	
slags	muntliga	och	skriftliga	eller	andra	uppgifter,	för	att	eleven	på	bästa	sätt	ska	kunna	visa	sina	kunskaper.	
Om	 provet	 ordnas	 efter	 läsårets	 slut,	 kan	 eleven	 ges	 ett	 villkorligt	 beslut	 om	 kvarstannande	 i	 sitt	
läsårsbetyg.	 I	beslutet	om	villkor	ska	anges	vilka	delar	av	årskursens	 lärokurs	som	förutsätter	en	godkänd	
prestation	i	ett	särskilt	prov	för	att	eleven	ska	uppflyttas	till	följande	årskurs.	

I	 samråd	med	eleven,	 vårdnadshavare	diskuterar	 lärare	och	 rektor	 samt	 vid	behov	andra	 sakkunniga	om	
kvarstanning	 eller	 uppflyttning.	 På	 basis	 av	 en	 gemensam	 bedömning	 av	 situationen	 avgör	 rektor	 om	
eleven	kvarstannar	eller	på	annat	sätt	uppnår	den	kunskap	som	krävs	för	uppflyttning	till	följande	årskurs.	
Eleven	kan	flyttas	upp	till	 följande	årskurs	trots	underkända	vitsord	om	bedömningen	är	att	eleven	klarar	
följande	årskurs	studier	med	godkänt	resultat.	En	elev	kan	kvarstanna	i	årskursen	också	i	de	fall	då	det	är	
nödvändigt	med	tanke	på	elevens	allmänna	framgång	i	skolan,	även	om	eleven	inte	har	några	underkända	
prestationer.	

Anteckning	om	uppflyttande,	kvarstannande	eller	villkorligt	kvarstannande	görs	i	läsårsbetyget.		

I	och	med	att	en	elev	stannar	på	klassen,	förfaller	elevens	prestationer	i	ifrågavarande	årskurs.	

	

6.5.2		 Årskursintegrerade	studier	enligt	ett	eget	studieprogram	
	

Riktlinjer	för	bedömning	av	årskursintegrerade	studier	finns	i	sin	helhet	i	grunderna	för	läroplanen	för	den	
grundläggande	utbildningen	2014.	

	

6.5.3		 Bedömning	vid	etappmålen	
	

Den	grundläggande	utbildningen	är	indelad	i	etappmål	årskurserna	1-2,	årskurserna	3-6	och	årskurserna	7-9	
i	 enlighet	med	 timfördelningen	 i	 statsrådets	 förordning.	 Bedömning	 vid	 etappmål	 sker	 på	 årskurs	 2	 och	
årskurs	6	före	övergången	till	följande	årskurs.	
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Bedömning	vid	etappmålen	innebär	att	eleven	får	handledande	respons	i	form	av	ett	samtal	om	sitt	lärande	
och	 sin	 skolgång.	 Bedömningen	 vid	 etappmålen	 kan	 anknytas	 till	 bedömningssamtalet	 på	 ifrågavarande	
årskurs.	 Målet	 är	 att	 lyfta	 fram	 elevens	 styrkor	 gällande	 skolgången	 och	 stärka	 självkänslan	 och	
motivationen	 att	 lära	 sig.	 I	 bedömningen	 vid	 etappmålen	 ges	 handledande	 respons	 som	 anknyter	 till	
övergången	till	följande	årskurs	och	respons	om	utvecklingen	av	mångsidig	kompetens.	

	

6.6		 Slutbedömningen	i	den	grundläggande	utbildningen	
	

Beroende	 på	 läroämne	 och	 på	 de	 beslut	 som	 fattats	 i	 den	 lokala	 läroplanen	 infaller	 slutbedömningen	 i	
årskurs	7,	8	eller	9.	De	 tillvägagångssätt	 som	används	vid	 slutbedömningen	ska	motsvara	elevernas	ålder	
och	förutsättningar.	

Syftet	med	slutbedömningen	är	att	fastställa	hur	eleven	har	uppnått	målen	för	lärokursen	i	läroämnet	när	
studierna	avslutas.	Vitsordet	eller	det	verbala	omdömet	som	ges	efter	utvärderingen	ska	beskriva	nivån	på	
elevens	prestation	i	relation	till	målen	och	kriterierna	för	slutbedömningen	i	respektive	ämneslärokurs.	

	Slutbedömningen	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen	 ges	 på	 jämlika	 grunder.	 Bedömning	 av	 elevens	
prestationer	i	läroämnet	baserar	sig	på	hur	eleven	uppnått	målen	i	läroämnet.	Elevens	kunskaper	utvecklas	
kumulativt	 och	 slutvitsordet	 ska	 grunda	 sig	 på	 elevens	 kunskapsnivå	 i	 relation	 till	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	 när	 studierna	 avslutas.	 Vitsordet	 i	 slutbedömningen	 baserar	 sig	 på	 mångsidiga	
möjligheter	att	visa	kunnande	i	läroämnet.	

Riktlinjer	för	slutbedömningen	och	bildandet	av	slutvitsord	finns	i	sin	helhet	i	grunderna	för	läroplanen	för	
den	grundläggande	utbildning	2014.	

	

6.7		 Betyg	och	betygsanteckningar	i	den	grundläggande	utbildningen		
	

Betyg	som	används	i	den	grundläggande	utbildningen:		

1.	Läsårsbetyg	

2.	Skiljebetyg	

3.	Avgångsbetyg	

Anvisningar	om	betygens	utformning	finns	i	de	nationella	grunderna.	

Läsårsbetyg	

Eleven	 får	ett	 läsårsbetyg	 i	 slutet	av	varje	 läsår.	 I	 läsårsbetyget	antecknas	elevens	 studieprogram	och	 för	
varje	 läroämne	 ett	 verbalt	 omdöme	 eller	 ett	 siffervitsord	 som	 beskriver	 hur	 eleven	 har	 uppnått	 målen	
under	 läsåret.	 Verbal	 bedömning	 används	 i	 betygen	 i	 årskurserna	 1–4.	 Också	 av	 verbala	 omdömen	 ska	
framgå	 om	 eleven	 har	 klarat	 läsårets	 studier	 i	 de	 läroämnen	 som	 ingår	 i	 elevens	 studieprogram	 med	
godkänt	resultat.	Ifall	bedömningen	ges	med	siffror	anges	också	bedömningsskalan	i	betyget.		
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I	årskurserna	1-4	anges	bedömningen	av	uppförande	som	ett	verbalt	omdöme,	som	bilaga	till	läsårsbetyget.	

I	läsårsbetyg	antecknas	bedömningen	av	uppförande	som	ett	siffervitsord	i	årskurserna	5-8.	

I	avgångsbetyget	antecknas	inte	vitsordet	för	uppförande.	

Vitsordet	 eller	 omdömet	 i	 religion	 och	 livsåskådningskunskap	 antecknas	 i	 läsårsbetyget	 och	 eventuella	
mellanbetyg	 i	 formen	 ”religion/livsåskådningskunskap”	utan	 att	 särskilja	 vilket	 av	 läroämnena	eleven	har	
studerat.	Lärokursens	omfattning	antecknas	inte	i	betygen.	Om	en	elev	får	undervisning	i	sin	egen	religion,	
ska	 bedömningen	 antecknas	 i	 betyget	 om	 undervisningen	 ges	 av	 den	 som	 ordnar	 den	 grundläggande	
utbildningen.	Eventuella	vitsord	från	undervisning	som	ges	av	något	religiöst	samfund	ska	inte	antecknas	i	
betyget.	

Ifall	en	elev	studerar	enligt	en	individualiserad	lärokurs,	ska	siffervitsordet	eller	den	verbala	bedömningen	i	
läroämnet	 markeras	 med	 en	 asterisk	 (*)	 både	 i	 bedömningen	 under	 studierna	 och	 i	 slutbedömningen.	
Under	 rubriken	Tilläggsuppgifter	 ska	nämnas	att	eleven	har	studerat	 läroämnena	som	markerats	med	en	
asterisk	enligt	individualiserad	lärokurs.	Verbal	bedömning	kan	användas	i	stället	för	sifferbedömning	i	alla	
årskurser,	även	i	avgångsbetyget.	

För	 deltagande	 i	 undervisning	 i	 eget	modersmål/upprätthållande	 undervisning	 ges	 i	 slutet	 på	 läsåret	 ett	
skiljt	betyg	och	antecknas	inte	i	läsårsbetygen.	

Skiljebetyg	

En	elev	som	flyttar	till	en	annan	skola,	avgår	från	den	grundläggande	utbildningen	eller	inte	har	fullgjort	sin	
läroplikt	inom	utsatt	tid	ges	ett	skiljebetyg.	Till	skiljebetyget	bifogas	den	timfördelning	som	skolan	följt	och	
en	utredning	över	eventuell	intensifierad	undervisning.	

Ett	skiljebetyg	ges	utgående	från	samma	principer	som	läsårsbetyget	då	det	gäller	användning	av	verbala	
omdömen	 och	 siffervitsord,	 anteckning	 om	 bedömning	 av	 religion	 och	 livsåskådningskunskap,	
undervisningsspråket	och	studier	enligt	 individualiserad	 lärokurs.	 I	 skiljebetyget	antecknas	 inget	omdöme	
om	elevens	uppförande.	

Avgångsbetyg	från	den	grundläggande	utbildningen	

Avgångsbetyg	från	den	grundläggande	utbildningen	ges	en	elev	som	i	relation	till	målen	för	lärokurserna	i	
läroämnena	 uppnått	 godkänt	 resultat	 i	 alla	 läroämnen	 som	 ingår	 i	 elevens	 studieprogram.	 Det	 innebär	
åtminstone	vitsordet	fem	(5)	eller	det	verbala	omdömet	"godkänd".	

Bedömning	av	elevens	uppförande	antecknas	inte	i	avgångsbetyget.	

För	elever	som	fått	ämnesundervisning	på	engelska	antecknas	på	avgångsbetyget	vilka	ämnen	det	gäller.	

De	valfria	ämnen	som	utgör	en	enhetlig	lärokurs	som	omfattar	minst	två	årsveckotimmar	bedöms	i	betyget	
med	 siffror.	 För	 valfria	 ämnen	 som	 ska	 bedömas	 med	 siffror	 antecknas	 ämnets	 namn,	 antalet	
årsveckotimmar	 och	 vitsordet.	 Alla	 sådana	 valfria	 ämnen	 som	 hänför	 sig	 till	 ett	 gemensamt	 läroämne	
antecknas	på	avgångsbetyget	direkt	under	läroämnet	i	fråga.	

För	 valfria	 ämnen	 vars	 lärokurs	 understiger	 två	 årsveckotimmar	 och	 helheter	 som	 består	 av	 sådana	
lärokurser	 ges	 ett	 verbalt	 omdöme	 i	 betyget.	 För	 ett	 valfritt	 ämne	 som	 ska	 bedömas	 verbalt	 antecknas	
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”valfria	studier”	vid	det	valfria	ämnets	namn,	därefter	det	sammanlagda	antalet	årsveckotimmar	för	allade	
ämnen	 som	 ska	 bedömas	 verbalt	 och	 som	 hänför	 sig	 till	 det	 gemensamma	 läroämnet	 i	 fråga	 och	
anteckningen	”godkänd”.	

Främmande	språk	som	studeras	som	valfria	ämnen	och	övriga	valfria	ämnen	som	inte	hänför	sig	till	något	
gemensamt	 ämne	antecknas	under	 rubriken	 ”övriga	 valfria	 ämnen”	 i	 avgångsbetyget.	 Läroämnets	namn,	
antalet	årsveckotimmar	och	eventuell	 lärokurs	uppges	och	en	bedömning	antingen	med	siffror	eller	med	
anteckningen	”godkänd”.	

Om	eleven	byter	ut	ett	valfritt	ämne	mot	ett	annat	antingen	i	den	egna	skolan	eller	i	samband	med	byte	av	
skola,	 antecknas	 på	 avgångsbetyget	 namnet	 på	 båda	 de	 valfria	 ämnena.	 Ett	 valfritt	 ämne	 som	 inte	 har	
slutförts	bedöms	med	siffror	 ifall	eleven	har	hunnit	avlägga	minst	två	årsveckotimmar	 i	det	 ifrågavarande	
ämnet.	Ifall	eleven	har	studerat	ämnet	mindre	än	två	årsveckotimmar	och	studierna	i	ämnet	inte	slutförts	
antecknas	 ”deltagit”	 vid	 det	 valfria	 ämnet.	 I	 betyget	 antecknas	 också	 antalet	 timmar	 som	 eleven	 har	
studerat	 i	 det	 valfria	 ämne	 som	 inte	 slutförts.	 Det	 nya	 valfria	 ämnet	 bedöms	 antingen	med	 siffervitsord	
eller	med	 anteckningen	 ”godkänd”,	 beroende	 på	 vad	 som	 fastställts	 om	 det	 valfria	 ämnets	 omfattning	 i	
skolans	läroplan	samt	en	anteckning	om	antalet	timmar	enligt	läroplanen.	

Om	elevens	vårdnadshavare	skriftligen	anhåller	om	att	ett	språk	som	studeras	som	valfritt	 språk	 inte	ska	
bedömas	med	siffervitsord	på	avgångsbetyget,	utelämnas	vitsordet	och	på	betyget	antecknas	”godkänd”.	
Det	andra	inhemska	språket	undervisas	dock	som	ett	gemensamt	läroämne	och	bedöms	med	siffror.	

Vitsordet	 i	 religion	 och	 livsåskådningskunskap	 antecknas	 i	 läsårsbetyget	 i	 formen	
”religion/livsåskådningskunskap”	utan	 att	 särskilja	 vilket	 av	 läroämnena	eleven	har	 studerat.	 Lärokursens	
omfattning	antecknas	inte	i	betygen.	Om	en	elev	får	undervisning	i	sin	egen	religion,	antecknas	vitsordet	i	
avgångsbetyget,	 om	 undervisningen	 ges	 av	 den	 som	 ordnar	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Eventuella	
vitsord	från	undervisning	som	ges	av	något	religiöst	samfund	antecknas	inte	i	betyget.	

Om	eleven	studerar	ett	eller	flera	läroämnen	enligt	individualiserad	lärokurs	anges	också	slutbedömningen	
med	siffror.	Siffervitsordet	förses	med	en	asterisk	(*).	I	punkten	Tilläggsuppgifter	antecknas	att	eleven	har	
studerat	de	läroämnen	som	är	försedda	med	asterisk	(*)	enligt	en	individualiserad	lärokurs.	

Avgångsbetyget	kan	innehålla	bilagor,	till	exempel	en	bedömning	av	elevens	uppförande	och	arbete	och	en	
bilaga	 som	 innehåller	 verbala	 omdömen	 om	 valfria	 ämnen	 som	 har	 omfattat	 mindre	 än	 två	
årsveckotimmar.	 Varje	 bilaga	 ska	 innehålla	 elevens	 identifikationsuppgifter.	 Avgångsbetygets	 bilagor	 ska	
inte	omnämnas	på	avgångsbetyget.	

6.8		 Särskild	examen	och	betyg	för	studier	som	slutförts	genom	särskild	examen	
	

Riktlinjer	 för	 särskild	 examen	och	 betyg	 för	 studier	 som	 slutförts	 genom	 särskild	 examen	 finns	 i	 helhet	 i	
grunderna	för	läroplanen	för	den	grundläggande	utbildningen	2014.	

Den	grundläggande	utbildningens	lärokurs	eller	en	del	av	den	kan	avläggas	enligt	särskild	examen	om	vilken	
föreskrivs	i	lagen	och	förordningen	om	grundläggande	utbildning.	

De	betyg	som	används	i	särskild	examen	är	

1.	Betyg	i	en	ämneslärokurs	i	den	grundläggande	utbildningen	
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2.	Betyg	över	delvis	fullgjord	lärokurs	i	den	grundläggande	utbildningen	

3.	Betyg	över	fullgjord	lärokurs	i	alla	ämnen	i	den	grundläggande	utbildningen	

	

7	 STÖD	FÖR	LÄRANDE	OCH	SKOLGÅNG	
	

7.1	 Principerna	för	stöd	
	

Enligt	 lagen	om	grundläggande	utbildning	har	den	som	deltar	 i	undervisning	rätt	att	få	tillräckligt	stöd	för	
lärande	och	skolgång	genast	när	behov	uppstår.	För	att	upptäcka	behovet	av	stöd	på	ett	tidigt	stadium	ska	
man	kontinuerligt	 följa	med	hur	elevernas	 lärande	och	 skolgång	 framskrider.	 Först	granskas	de	befintliga	
arbetssätten,	undervisningsarrangemangen	och	 lärmiljöerna	och	hur	de	 lämpar	sig	för	eleven.	Utifrån	det	
bedöms	 om	 man	 genom	 att	 ändra	 på	 dem	 kunde	 hitta	 bättre	 pedagogiska	 lösningar	 för	 eleven.	 Vid	
bedömningen	och	planeringen	av	stöd	ska	resultat	av	andra	eventuella	utvärderingar	utnyttjas	och	elevens	
tidigare	stöd	beaktas.	

Det	finns	tre	nivåer	av	stöd	för	lärande	och	skolgång:	allmänt,	intensifierat	och	särskilt	stöd.	Av	dessa	kan	
en	elev	få	stöd	på	endast	en	nivå	åt	gången.	Stödformer	som	nämns	i	lagen	om	grundläggande	utbildning	är	
till	exempel	stödundervisning,	specialundervisning	på	deltid,	tolknings-	och	biträdestjänster	samt	särskilda	
hjälpmedel.	Dessa	stödformer	kan	användas	på	alla	de	tre	nivåerna	av	stöd,	antingen	enskilt	eller	samtidigt	
så	att	de	kompletterar	varandra.	Stödet	ska	vara	flexibelt,	långsiktigt	planerat	och	anpassas	enligt	behovet	
av	stöd.	Stödet	ska	ges	så	länge,	på	den	nivå	och	i	den	form	som	det	behövs.	

Undervisningen	 och	 stödet	 ska	 ordnas	 utgående	 från	 såväl	 den	 enskilda	 elevens	 som	 hela	
undervisningsgruppens	styrkor	och	vad	eleverna	behöver	utveckla	och	 lära	sig.	Det	är	viktigt	att	 lärandet	
kan	 löpa	 obehindrat	 och	 att	 inlärningssvårigheter	 förebyggs	 och	 upptäcks	 på	 ett	 tidigt	 stadium.	 Stöd	 för	
lärande	 och	 skolgång	 innebär	 både	 lösningar	 som	 berör	 hela	 gruppen	 och	 lärmiljön	 och	 lösningar	 som	
möter	elevernas	individuella	behov.	Undervisningen	och	stödet	ska	planeras	med	beaktande	av	att	behovet	
av	stöd	kan	variera	från	tillfälligt	till	kontinuerligt,	från	mindre	till	mer	omfattande	eller	från	en	form	av	stöd	
till	flera	former	av	stöd.	

Syftet	med	stöd	är	att	förhindra	att	problemen	växer,	blir	långvariga	och	komplicerade.	Det	är	viktigt	att	ge	
eleven	möjligheter	att	uppleva	att	hen	lyckas	i	lärandet	och	som	medlem	i	gruppen	och	att	stödja	elevens	
positiva	 uppfattning	 om	 sig	 själv	 och	 skolarbetet.	 Pedagogisk	 sakkunskap,	 samarbete	mellan	 lärarna	 och	
yrkesövergripande	 samarbete	 inom	elevvården	är	 viktigt	 för	att	behovet	av	 stöd	 ska	upptäckas,	när	man	
bedömer	 behovet	 av	 stöd	 samt	 när	 stödet	 planeras	 och	 genomförs.	 Vilka	 yrkespersoner	 som	 ska	 delta	 i	
samarbetet	avgörs	från	fall	till	fall.	

Eleven	ska	 i	 första	hand	ges	stöd	 i	sin	egen	undervisningsgrupp	genom	olika	flexibla	arrangemang.	Det	är	
speciellt	 viktigt	 att	 se	 till	 att	 stödet	 fortsätter	 när	 ett	 barn	 övergår	 från	 förskoleundervisning	 till	
grundläggande	 utbildning,	 inom	 den	 grundlägganden	 utbildningen	 och	 då	 eleven	 övergår	 från	 den	
grundläggande	utbildningen	till	andra	stadiet.	
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Pedagogik	 av	 hög	 kvalitet	 lägger	 grunden	 för	 elevens	 lärande	 och	 välbefinnande	 i	 skolan.	 Svårigheter	 i	
lärande	 och	 skolgång	 ska	 förebyggas	 genom	 till	 exempel	 differentiering	 av	 undervisningen,	 samarbete	
mellan	 lärarna	 och	 den	 övriga	 personalen	 och	 handledning.	 Undervisningen	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 både	
gruppens	och	den	enskilda	elevens	behov.	Att	bedöma	behovet	av	stöd	och	ge	det	 stöd	som	behövs	ska	
ingå	i	all	undervisning	och	fostran.	Utöver	stödformerna	inom	ramen	för	allmänt,	intensifierat	eller	särskilt	
stöd	kan	skolans	klubbverksamhet	och	eftermiddagsverksamheten	beaktas	 i	planeringen	av	stödet	 för	en	
elev.	Stödet	ska	ordnas	genom	samarbete	mellan	lärarna	och	den	övriga	personalen	och	i	nära	samarbete	
med	eleven	och	vårdnadshavaren.		

Principerna	för	ordnandet	av	stöd	för	lärande	och	skolgång	i	Svenska	samskolans	i	Tammerfors	grundar	sig	
på	ett	flexibelt	sätt	att	utnyttja	tillbudsstående	resurser	så	att	stödformerna	svarar	mot	elevernas	behov.		

	

	

7.1.1	 Att	lämna	ut	information	
	

Målet	 är	 att	 allt	 stöd	 anordnas	 och	 att	 alla	 övergångar	 sker	 i	 samförstånd	 med	 vårdnadshavare.	 Med	
samtycke	 av	 elevens	 vårdnadshavare	 kan	 sekretessbelagda	 uppgifter	 överföras	 i	 syftet	 att	 stöda	 elevens	
lärande	och	skolgång.	

Uppgifter	som	är	nödvändiga	för	ordnandet	av	undervisningen	kan	lämnas	ut	i	skolan	till	de	personer	som	
behöver	dem	i	sitt	arbete	för	att	kunna	förverkliga	den	grundläggande	utbildningen	för	eleven.	

Om	 eleven	 byter	 skola	 ska	 skolan	 lämna	 ut	 de	 uppgifter	 som	 är	 nödvändiga	 för	 ordnandet	 av	
undervisningen	 till	 den	 nya	 utbildningsanordnaren	 också	 utan	 samtycke.	 Skyldigheten	 att	 överföra	
information	gäller	också	från	förskoleundervisning	till	den	grundläggande	utbildningen	och	därifrån	vidare	
till	 andra	 stadiet.	 Motsvarande	 uppgifter	 kan	 lämnas	 ut	 också	 på	 begäran	 av	 den	 nya	
utbildningsanordnaren.	

Nödvändiga	 uppgifter	 för	 att	 anordna	 undervisningen	 för	 en	 elev	 ges	 av	 rektor.	 Med	 vårdnadshavares	
skriftliga	samtycke	kan	övriga	uppgifter	om	elevens	skolgång	överlämnas.	

	

	

7.1.2	 Handledning	i	samband	med	stöd	
	

Det	är	alla	 lärares	uppgift	att	handleda	en	elev	 som	behöver	 stöd	 för	 sin	 skolgång	och	 i	 studierna	 i	olika	
läroämnen.	Handledningen	ska	gälla	alla	undervisningssituationer,	 läroämnen	och	den	respons	eleven	får.	
Målet	med	handledningen	är	att	stärka	elevens	självförtroende,	förmåga	att	utvärdera	sig	själv	och	lära	sig	
lära	och	förmåga	att	planera	sin	framtid.	Uppmärksamhet	fästs	vid	elevens	eventuella	behov	av	stöd	i	fråga	
om	vardagshantering,	planering	av	studier,	studiefärdigheter	och	samarbetsförmåga.	Dessa	färdigheter	ska	
stärkas	med	ändamålsenliga	metoder	och	handledning.	
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Genom	 handledningen	 ska	 eleven	 lära	 sig	 att	 ställa	 upp	 mål	 för	 sitt	 lärande	 och	 att	 ta	 ansvar	 för	 sin	
skolgång	och	studier.	

Handledningsperspektivet	 ska	 beaktas	 när	 elevens	 behov	 av	 intensifierat	 stöd	 och	 särskilt	 stöd	 bedöms.	
Som	 en	 del	 av	 den	 pedagogiska	 bedömningen	 eller	 den	 pedagogiska	 utredningen	 utvärderas	 hur	 den	
handledning	som	eleven	fått	tidigare	har	räckt	till	och	vilken	inverkan	den	haft	och	om	eleven	har	fortsatt	
behov	 av	handledning.	Målen	och	 åtgärderna	 angående	handledning	 skrivs	 också	 in	 i	 planen	 för	 elevens	
lärande	eller	den	individuella	planen	(IP)	för	hur	undervisningen	ska	ordnas.	Handledande	stöd	ska	planeras	
i	nära	samarbete	med	eleven	och	vårdnadshavaren.	Sakkunskapen	hos	elevvårdspersonalen	och	eventuell	
biträdande	personal	ska	också	utnyttjas.	

Se	bilaga	”Handledning”.	

	

	

7.1.3	 Samarbete	mellan	hem	och	skola	i	samband	med	stöd	
	

Undervisningen	 och	 fostran	 ska	 ordnas	 i	 samarbete	 med	 vårdnadshavarna	 så	 att	 varje	 elev	 får	
undervisning,	handledning	och	stöd	enligt	sin	utvecklingsnivå	och	sina	behov.	När	en	elev	har	behov	av	stöd	
ökar	betydelsen	av	samarbete	mellan	hem	och	skola.	Vårdnadshavarna	ska	uppmuntras	att	för	sin	del	stöda	
sitt	barns	målinriktade	lärande	och	skolgång.	Vårdnadshavarna	ska	informeras	om	möjligheten	att	få	stöd	
och	om	de	centrala	principerna	för	ordnande	av	stöd.		

Vårdnadshavare	 ska	 ges	 tillräcklig	 information	 om	 till	 exempel	 hur	 elevens	 ärenden	 behandlas,	 hur	
uppgifter	fås	och	lämnas	ut	samt	om	sekretessrelaterade	frågor.	

Skolan	 tar	 upp	 sin	 oro	med	 vårdnadshavare	 genast	 då	 ett	 behov	 av	 stöd	 uppstår.	Målet	 är	 att	 handla	 i	
samförstånd	med	elev	och	vårdnadshavare.	Eleverna	ska	delta	i	samarbetet	på	ett	ändamålsenligt	och	för	
dem	lämpligt	sätt.	Det	är	skolans	skyldighet	att	bemöta	elevens	behov	av	stöd	för	lärande	och	skolgång	och	
vårdnadshavares	 samtycke	behövs	 inte	 för	 att	 bedöma,	planera	och	 förverkliga	 stödet.	 Eleven	 kan	också	
behöva	 individuellt	 elevvårdsstöd.	 Individuellt	 elevvårdsstöd	baserar	 sig	 på	 frivillighet	 och	 förutsätter	 att	
eleven	eller	vid	behov	vårdnadshavaren	ger	sitt	samtycke	(se	kapitel	8	Elevvård).	

	

7.2	 Allmänt	stöd	
	

Det	första	sättet	att	möta	en	elevs	behov	av	stöd	är	att	ge	allmänt	stöd.	Det	innebär	i	allmänhet	att	enstaka	
pedagogiska	 lösningar	 och	 handlednings-	 och	 stödåtgärder	 sätts	 in	 som	 en	 del	 av	 skolvardagen	 för	 att	
påverka	situationen	på	ett	så	tidigt	stadium	som	möjligt.	Allmänt	stöd	ska	ges	genast	när	behovet	av	stöd	
uppstår	och	det	krävs	inga	särskilda	undersökningar	eller	beslut	för	att	påbörja	stödet.	Det	allmänna	stödet	
är	en	del	av	skolans	dagliga	undervisning,	handledning	och	fostran	av	en	elev.	Handledning	av	eleven	är	en	
central	del	 av	det	 allmänna	 stödet	och	 läraren	 fäster	 speciell	 uppmärksamhet	 vid	elevens	 färdigheter	 till	
lärande,	möjlighet	att	ta	ansvar	för	sina	studier	samt	att	planera,	ställa	upp	mål,	genomföra	och	utvärdera	
sina	studier.	Det	allmänna	stödet	kan	även	innefatta	alla	former	av	stöd	som	ges	inom	den	grundläggande	
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utbildningen,	 utom	 specialundervisning,	 smågruppsundervisning	 och	 individualisering	 av	 lärokurs	 i	 ett	
läroämne	som	ordnas	på	basis	av	ett	beslut	om	särskilt	stöd.	

En	plan	för	elevens	lärande	kan	vid	behov	användas	inom	det	allmänna	stödet	för	elever	som	behöver	stöd	
för	 lärande	eller	för	elever	som	gjort	snabbare	framsteg	för	att	fördjupa	och	bredda	elevens	studier.	Plan	
för	 elevens	 lärande	 används	 inom	 det	 allmänna	 stödet	 till	 de	 delar	 som	 är	 nödvändiga	 med	 tanke	 på	
elevens	lärande	och	skolgång.	

	

	

7.3	 Intensifierat	stöd	
	

En	elev	som	för	lärande	eller	skolgång	behöver	regelbundet	stöd	eller	flera	olika	former	av	stöd	samtidigt	
ska	utifrån	en	pedagogisk	bedömning	ges	intensifierat	stöd	i	enlighet	med	en	plan	för	elevens	lärande.	Det	
intensifierade	stödets	kvalitet	och	kvantitet	ska	motsvara	elevens	individuella	behov.	Intensifierat	stöd	ges	
då	 det	 allmänna	 stödet	 inte	 räcker	 till	 och	 så	 länge	 eleven	 behöver	 det.	 Det	 intensifierade	 stödet	 ska	
planeras	som	en	helhet.	Stödet	ska	vara	mer	omfattande	och	långsiktigt	än	det	allmänna	stödet.	

Inom	 det	 intensifierade	 stödet	 ökar	 betydelsen	 av	 specialundervisning	 på	 deltid,	 individuell	 handledning	
och	samarbete	med	hemmet.	Elevvårdens	roll	kan	också	förstärkas.	Eleven	har	rätt	till	alla	former	av	stöd	
som	 ges	 inom	 den	 grundläggande	 utbildningen,	 utom	 specialundervisning,	 smågruppsundervisning	 och	
individualisering	 av	 lärokurs	 i	 ett	 läroämne	 som	 ordnas	 på	 basis	 av	 ett	 beslut	 om	 särskilt	 stöd.	 Det	
intensifierade	stödet	inleds	på	basis	av	en	pedagogisk	bedömning	och	stödet	ges	i	enlighet	med	en	plan	för	
elevens	lärande.	

	

	

7.3.1	 Pedagogisk	bedömning	
	

Före	 det	 intensifierade	 stödet	 kan	 inledas	 ska	 en	 pedagogisk	 bedömning	 göras.	 Elevens	 klasslärare/-	
föreståndare	 ansvarar	 för	 sammanställningen	 av	 den	 pedagogiska	 bedömningen	 tillsammans	 med	
speciallärare.	 Andra	 lärare	 som	 undervisar	 eleven	 och	 vid	 behov	 övriga	 sakkunniga	 kan	 delta	 i	
sammanställningen	 av	 den	 pedagogiska	 bedömningen.	 Bedömningen	 görs	 i	 samarbete	 med	 elev	 och	
vårdnadshavare.	Inom	grundläggande	utbildningen	på	svenska	i	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	används	
en	 gemensam	 blankett	 för	 den	 pedagogiska	 bedömningen.	 Blanketten	 finns	 i	 Wilma.	 Om	 en	 plan	 för	
elevens	lärande	uppgjorts	redan	under	det	allmänna	stödet	används	den	som	stöd	i	sammanställningen	av	
den	pedagogiska	bedömningen.	

	Det	 första	 sättet	 att	 möta	 en	 elevs	 behov	 av	 stöd	 är	 att	 ge	 allmänt	 stöd.	 Det	 innebär	 i	 allmänhet	 att	
enstaka	pedagogiska	lösningar	och	handlednings-	och	stödåtgärder	sätts	in	som	en	del	av	skolvardagen	för	
att	påverka	situationen	på	ett	 så	 tidigt	 stadium	som	möjligt.	Allmänt	 stöd	ska	ges	genast	när	behovet	av	
stöd	uppstår	och	det	krävs	inga	särskilda	undersökningar	eller	beslut	för	att	påbörja	stödet.	
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En	elev	som	för	lärande	eller	skolgång	behöver	regelbundet	stöd	eller	flera	olika	former	av	stöd	samtidigt	
ska	utifrån	en	pedagogisk	bedömning	ges	intensifierat	stöd	i	enlighet	med	en	plan	för	elevens	lärande.	Det	
intensifierade	stödets	kvalitet	och	kvantitet	ska	motsvara	elevens	individuella	behov.	Intensifierat	stöd	ges	
då	 det	 allmänna	 stödet	 inte	 räcker	 till	 och	 så	 länge	 eleven	 behöver	 det.	 Det	 intensifierade	 stödet	 ska	
planeras	som	en	helhet.	Stödet	ska	vara	mer	omfattande	och	långsiktigt	än	det	allmänna	stödet.	

Inledandet	och	anordnandet	av	intensifierat	stöd	och	återgång	till	det	allmänna	stödet	behandlas	utgående	
ifrån	 en	 pedagogisk	 bedömning	 i	 ett	 yrkesövergripande	 samarbete.	 I	 behandlingen	 av	 den	 pedagogiska	
bedömningen	deltar	 rektor,	 lärare	som	sammanställt	bedömningen	samt	den	sakkunnig	 inom	elevvården	
vars	 sakkunskap	 behövs	 i	 ärendet.	 Behandlingen	 dokumenteras	 i	 den	 pedagogiska	 bedömningen.	 Rektor	
godkänner	det	intensifierade	stödet	och	ansvarar	för	fördelningen	av	resurser.	

	

	

7.3.2	 Plan	för	elevens	lärande	inom	intensifierat	stöd	
	

Stödet	som	ordnas	för	eleven	 inom	det	 intensifierade	stödet	ska	antecknas	 i	en	plan	för	elevens	 lärande.	
Planen	för	elevens	lärande	är	en	skriftlig	plan	som	baserar	sig	på	läroplanen	och	som	beskriver	målen	för	
elevens	 lärande	 och	 skolgång	 och	 vilka	 undervisningsarrangemang,	 stöd-	 och	 handledningsåtgärder	 som	
eleven	behöver.	

Planen	 för	 elevens	 lärande	 inom	 intensifierat	 stöd	 bygger	 på	 den	 information	 som	 tagits	 fram	 i	 den	
pedagogiska	 bedömningen.	 Inom	 den	 grundläggande	 utbildningen	 används	 en	 gemensam	 blankett	 för	
planen	för	elevens	lärande.	Planen	fylls	i	till	de	delar	som	är	nödvändiga	för	att	stöda	elevens	lärande	och	
skolgång.	Syftet	med	planen	är	att	ge	eleven	förutsättningar	att	gå	framåt	i	sina	studier	och	främja	elevens	
välbefinnande.	Den	stöder	lärarna	att	planera	och	genomföra	stödet	för	eleven	och	fungerar	som	underlag	
för	utvärdering	av	elevens	framsteg.	

Plan	för	elevens	lärande	utarbetas	av	elevens	klasslärare/-föreståndare	med	handledning	av	speciallärare.	
De	 lärare	som	undervisar	eleven	och	vars	kunskap	som	behövs	deltar	 i	uppgörande	av	planen.	Vid	behov	
anlitas	 även	 andra	 sakkunniga.	 Elev	 och	 vårdnadshavare	 deltar	 i	 uppgörandet	 av	 planen.	 Elevens	 andel	 i	
planeringen	av	stödet	ökar	när	eleven	kommer	till	de	högre	årskurserna	i	den	grundläggande	utbildningen.	
Med	vårdnadshavarna	diskuteras	hur	hemmet	kan	stöda	eleven	att	uppnå	målen	som	ställs	i	planen.	

Det	 intensifierade	 stödet	 följs	upp	och	utvärderas	 regelbundet,	dock	minst	 två	gånger	per	 läsår	 (oktober	
och	 maj).	 I	 planen	 för	 elevens	 lärande	 definieras	 tidpunkten	 för	 uppföljning.	 Ifall	 det	 vid	 utvärderingen	
konstateras	 att	 elevens	 stödbehov	 är	 oförändrat	 och	 eleven	 har	 fortsatt	 behov	 av	 intensifierat	 stöd,	
uppdateras	elevens	plan	för	lärande.	Ifall	det	vid	utvärdering	av	planen	för	elevens	lärande	konstateras	att	
eleven	uppnått	målen	och	har	möjligheter	att	klara	sig	 inom	det	allmänna	stödet,	görs	en	ny	pedagogisk	
bedömning.	 Den	 pedagogiska	 bedömningen	 behandlas	 i	 yrkesövergripande	 samarbete	 med	 rektor,	 de	
lärare	som	ansvarat	för	uppgörande	av	bedömningen	samt	den	sakkunnig	inom	elevvården	vars	sakkunskap	
behövs	i	ärendet.	Om	det	i	utvärderingen	av	planen	för	elevens	lärande	konstateras	att	det	intensifierade	
stödet	är	otillräckligt	inleds	en	pedagogisk	utredning	av	elevens	behov	av	särskilt	stöd	(se	kap.	7.4	Särskilt	
stöd).	



43	
	

	

	

7.4	 Särskilt	stöd	
	

Särskilt	 stöd	 ska	 ges	 elever	 som	 inte	 annars	 i	 tillräcklig	 utsträckning	 kan	 uppnå	 målen	 för	 växande,	
utveckling	eller	lärande.	Syftet	med	det	särskilda	stödet	är	att	ge	eleven	övergripande	och	systematiskt	stöd	
så	 att	 eleven	 kan	 fullgöra	 sin	 läroplikt	 och	 får	 en	 grund	 för	 fortsatta	 studier	 efter	 den	 grundläggande	
utbildningen.	Elevens	självkänsla,	studiemotivation	och	möjlighet	att	uppleva	glädje	över	att	lyckas	och	lära	
sig	ska	stärkas.	Också	elevens	delaktighet	och	förmåga	att	ta	ansvar	för	sina	studier	ska	stödjas.	

Särskilt	stöd	utgörs	av	specialundervisning	och	annat	stöd	som	eleven	behöver	och	har	rätt	till	enligt	lagen	
om	 grundläggande	 utbildning.	 Det	 stöd	 eleven	 får	 ska	 bilda	 en	 systematisk	 helhet.	 En	 elev	 som	 fått	 ett	
beslut	 om	 särskilt	 stöd	 ges	 undervisning	 i	 enlighet	 med	 en	 individuell	 plan	 för	 hur	 undervisningen	 ska	
ordnas	(IP).	Det	särskilda	stödet	innebär	i	huvudsak	pedagogiska	lösningar	inom	specialundervisningen	för	
att	säkerställa	elevens	lärande.	De	pedagogiska	lösningarna	kan	t.ex.	gälla	undervisningen	och	arbetssätten	
eller	 material	 och	 redskap.	 Eleven	 har	 även	 rätt	 till	 alla	 andra	 stödformer,	 såsom	 handledning,	
stödundervisning	och	specialundervisning	på	deltid.	 Inom	ramen	för	det	särskilda	stödet	är	det	dessutom	
möjligt	att	individualisera	lärokurser	i	läroämnen	eller	i	särskilda	fall,	befria	eleven	från	studier	som	stöd	för	
elevens	lärande.	Undervisningen	kan	antingen	ordnas	i	samband	med	den	övriga	undervisningen	eller	i	en	
smågrupp,	 delvis	 eller	 helt,	 om	 det	 anses	 vara	 i	 linje	 med	 elevens	 bästa.	 För	 elever	 som	 omfattas	 av	
förlängd	läroplikt	fattas	även	beslut	om	särskilt	stöd.	

Ett	 beslut	 om	 särskilt	 stöd	 är	 ett	 förvaltningsbeslut	 som	 fattas	 på	 basis	 av	 en	 pedagogisk	 utredning	 av	
rektorn.	

	

	

7.4.1		 Pedagogisk	utredning	
	

Innan	ett	beslut	om	särskilt	stöd	kan	fattas	ska	en	pedagogisk	utredning	göras.	I	den	skriftliga	pedagogiska	
utredningen	ingår	en	utredning	om	elevens	framsteg	i	lärande	och	en	utredning	om	eventuellt	intensifierat	
stöd	som	eleven	fått	och	om	elevens	helhetssituation.	

Speciallärare	 ansvarar	 tillsammans	 med	 elevens	 lärare	 för	 processen	 kring	 sammanställningen	 av	 en	
pedagogisk	utredning.	I	sammanställningen	av	utredningen	deltar	de	lärare	som	undervisar	eleven	och	vars	
sakkunskap	 behövs.	 Den	 pedagogiska	 utredningen	 sammanställs	 dessutom	 alltid	 i	 ett	 yrkesövergripande	
samarbete	med	 sakkunnig/-a	 inom	elevvården.	 Samarbete	med	elev	och	vårdnadshavare	är	nödvändigt	 i	
utredning	av	elevens	behov	av	stöd	och	för	genomförande	av	stödet.	Ett	beslut	om	särskilt	stöd	förutsätter	
att	eleven	och	elevens	vårdnadshavare	blir	hörda.	Hörandet	antecknas	i	den	pedagogiska	utredningen.	Till	
utredningen	bifogas	vid	behov	ett	utlåtande	av	sakkunnig.	
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Den	pedagogiska	utredningen	görs	på	en	blankett.	Då	den	pedagogiska	utredningen	sammanställs	ska	en	
eventuell	 tidigare	 pedagogisk	 bedömning	 och	 plan	 för	 elevens	 lärande	 beaktas.	 Med	 vårdnadshavares	
tillstånd	kan	även	andra	dokument	utnyttjas.	

Den	 pedagogiska	 utredningen	 behandlas	 av	 rektor	 tillsammans	 med	 lärare	 som	 sammanställt	 den	
pedagogiska	 utredningen	 och	 den	 sakkunnig	 inom	 elevvården	 som	 deltagit	 i	 sammanställningen.	 I	
behandlingen	 görs	 en	 bedömning	 av	 elevens	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 och	 på	 basis	 av	 denna	 ges	 en	
rekommendation	om	ordnandet	av	stöd	för	eleven.	Rektor	godkänner	den	pedagogiska	utredningen	med	
sin	underteckning.	

	

	

7.4.2		 Beslut	om	särskilt	stöd	
	

Beslut	 om	 särskilt	 stöd	 är	 ett	 förvaltningsbeslut	 som	 fattas	 av	 rektorn	 på	 basis	 av	 de	 motiveringar	 och	
rekommendationer	 som	 gjorts	 i	 den	 pedagogiska	 utredningen.	 I	 beslutet	 fastslås	 elevens	 huvudsakliga	
undervisningsgrupp,	 eventuella	 tolknings-	 och	 biträdestjänster	 och	 andra	 tjänster	 som	 eleven	 behöver,	
samt	 vid	 behov	 undantagsarrangemang	 i	 undervisningen.	 Även	 individualisering	 av	 lärokurs	 fastställs	 i	
beslutet	om	särskilt	stöd.	

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	kan	också	fattas	innan	den	grundläggande	utbildningen	inleds	eller	under	tiden	
utbildning	pågår,	utan	föregående	intensifierat	stöd,	om	det	ur	en	psykologisk	eller	medicinsk	bedömning	
framgår	 att	 undervisningen	 för	 eleven	 till	 följd	 av	 handikapp,	 sjukdom,	 försenad	 utveckling,	 störningar	 i	
känslolivet	 eller	 någon	 annan	 därmed	 jämförbar	 orsak	 inte	 kan	 ordnas	 på	 annat	 sätt.	Om	ett	 beslut	 om	
särskilt	 stöd	 fattas	 under	 den	 grundläggande	 utbildningen	 utan	 att	 eleven	 fått	 intensifierat	 stöd,	 ska	
beslutet	 grunda	 sig	 på	 en	 omvärdering	 av	 elevens	 situation,	 till	 exempel	 till	 följd	 av	 en	 olycka	 eller	 svår	
sjukdom.	

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	granskas	genom	att	en	ny	pedagogisk	utredning	görs	upp.	Om	behov	av	särskilt	
stöd	kvarstår,	fattas	ett	nytt	beslut	om	särskilt	stöd.	Om	eleven	inte	längre	behöver	särskilt	stöd,	fattas	ett	
beslut	om	att	stödet	avslutas	och	eleven	övergår	till	intensifierat	stöd.	

	

	

7.4.3		 Individuell	plan	för	hur	undervisningen	ska	ordnas	
	

En	individuell	plan	(IP)	för	hur	undervisningen	ska	ordnas	görs	upp	för	elever	med	beslut	om	särskilt	stöd.	
Den	 individuella	 planen	 bygger	 på	 den	 information	 som	 tagits	 fram	 i	 samband	 med	 den	 pedagogiska	
utredningen	 och	 ska	 beskriva	 den	 undervisning	 och	 det	 övriga	 stöd	 som	 eleven	 ska	 få	 i	 enlighet	 med	
beslutet	om	särskilt	stöd.	

I	Samskolan,	inom	grundläggande	utbildningen	används	en	blankett	för	den	individuella	planen.	IP:n	fylls	i	
till	 de	 delar	 som	 är	 nödvändiga	 för	 att	 stöda	 elevens	 lärande	 och	 skolgång.	 I	 den	 individuella	 planen	
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beskrivs	mål	för	och	innehåll	i	elevens	lärande	och	skolgång,	undervisningsarrangemangen,	de	pedagogiska	
metoderna	 samt	 det	 stöd	 och	 handledning	 som	 eleven	 behöver.	 IP:n	 ska	 stöda	 lärarna	 att	 planera	 och	
genomföra	 stödet	 för	 eleven	 och	 fungerar	 som	 underlag	 för	 utvärdering	 av	 elevens	 framsteg.	 Elevens	
personliga	egenskaper	beskrivs	inte	i	IP:n.	

Den	 individuella	 planen	 görs	 upp	 av	 de	 lärare	 som	 undervisar	 eleven	 och	 vars	 kunskap	 som	 behövs	
tillsammans	 med	 speciallärare.	 Vid	 behov	 deltar	 andra	 sakkunniga.	 Elev	 och	 vårdnadshavare	 deltar	 i	
uppgörandet	 av	 IP:n.	 Elevens	 andel	 i	 planeringen	 av	 stödet	 ökar	 när	 eleven	 kommer	 till	 de	 högre	
årskurserna	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen.	Med	 vårdnadshavarna	 diskuteras	 hur	 hemmet	 kan	 stöda	
eleven	att	uppnå	målen	som	ställs	 i	planen.	Vid	uppgörande	av	IP:n	kan	en	tidigare	plan	för	lärande	inom	
intensifierat	stöd	eller	tidigare	IP	användas	som	stöd.	Med	vårdnadshavares	tillstånd	kan	andra	dokument	
användas	vid	uppgörande	av	IP:n.	

Den	individuella	planen	och	det	särskilda	stödet	eleven	får	följs	upp	och	utvärderas	regelbundet,	minst	två	
gånger	per	läsår.	I	den	individuella	planen	definieras	tidpunkt	för	uppföljning.	IP:n	uppdateras	att	motsvara	
elevens	 stödbehov	 inom	 ramen	 för	 det	 särskilda	 stödet.	 Om	 det	 vid	 uppföljning	 konstateras	 att	 elevens	
stödbehov	förändrats	på	de	punkter	som	bestäms	i	beslutet	om	särskilt	stöd,	görs	en	pedagogisk	utredning	
på	basis	av	vilken	ett	nytt	beslut	om	särskilt	stöd	fattas.	

	

	

7.4.4		 Individualisering	av	lärokursen	i	ett	läroämne	och	befrielse	från	studier	
	

Individualisering	av	lärokurs	

Ifall	det	trots	stöd	inte	är	möjligt	för	eleven	att	nå	målen	för	den	allmänna	lärokursen	i	ett	läroämne	med	
godkänt	 resultat,	 kan	 lärokursen	 i	 läroämnet	 individualiseras.	 Språklig	 och	 kulturell	 bakgrund,	 frånvaro,	
brist	på	motivation,	bristfällig	studieteknik	eller	utmaningar	gällande	beteende	kan	inte	 i	sig	vara	grunder	
för	individualisering	av	en	lärokurs,	utan	eleven	ska	i	sådana	fall	stödas	på	andra	lämpliga	sätt.	

Individualisering	 av	 lärokursen	 i	 ett	 läroämne	 innebär	 att	 den	 eftersträvade	 nivån	 för	 elevens	 lärande	
bestäms	utifrån	elevens	 förutsättningar.	 Individualisering	 av	 lärokurs	 fastställs	 i	 beslut	om	 särskilt	 stöd.	 I	
den	 pedagogiska	 utredningen	 motiveras	 individualisering	 av	 lärokurs	 per	 läroämne.	 Undervisningen	 ska	
ordnas	utgående	från	elevens	förutsättningar	och	den	kan	basera	sig	på	lärokurser	av	olika	omfattning.	Det	
primära	 målet	 är	 att	 stödja	 elevens	 studier	 så	 att	 målen	 för	 den	 allmänna	 lärokursen	 kan	 nås	 i	 alla	
läroämnen	

Målen	 och	 innehållet	 i	 en	 individualiserad	 lärokurs	 ska	 härledas	 ur	 de	 allmänna	 målen	 och	 innehållet	 i	
läroämnet	för	den	aktuella	årskursen.	Målen	och	innehållen	i	de	 lägre	årskurserna	kan	tillämpas.	Mål	och	
innehåll	 för	 varje	 individualiserad	 årskurs	 beskrivs	 i	 elevens	 individuella	 plan	 (IP).	 Elevens	 prestationer	 i	
läroämnet	bedöms	i	relation	till	de	individuella	mål	som	fastställs	för	eleven	i	IP:n.	

	

Befrielse	från	studier	för	att	stöda	elevens	skolgång	
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Individualisering	 av	 lärokurs	 är	 det	 primära	 alternativet	 innan	 en	 elev	 helt	 befrias	 från	 studierna	 i	 en	
lärokurs.	 För	att	en	elev	 ska	befrias	 från	 studier	 i	 en	 lärokurs	 ska	det	 finnas	 särskilt	 vägande	skäl.	 För	en	
elev,	som	annat	än	tillfälligt	har	befriats	från	studier	 i	ett	 läroämne,	ska	annan	motsvarande	undervisning	
eller	handledd	verksamhet	ordnas.	

Om	befrielse	från	studier	görs	inom	ramen	för	särskilt	stöd	bestäms	detta	i	beslut	om	särskilt	stöd.	Behovet	
av	befrielse	från	studier	kartläggs	i	enlighet	med	en	pedagogisk	utredning.	

En	 elev	 kan	 även	 befrias	 från	 studier	 i	 ett	 läroämne	 i	 enlighet	 med	 18	 §	 i	 lagen	 om	 grundläggande	
utbildning.	Detta	görs	genom	ett	skiljt	förvaltningsbeslut	som	fattas	av	rektorn.	Om	eleven	har	behov	av	att	
bli	befriad	från	studier	på	grund	av	hälsoskäl	krävs	ett	läkarutlåtande.	

I	elevens	plan	för	lärande	eller	IP	beskrivs	hur	de	befriade	studierna	ersätts.	

Elev	 som	 befriats	 från	 ett	 ämne	 får	 undervisning	 i	 annat	 ämne.	 Avgörs	 från	 fall	 till	 fall.	 Dokumenteras	 i	
elevens	plan	för	lärande.	

	

7.4.5	Förlängd	läroplikt	
	

Om	det	är	uppenbart	att	ett	barn	på	grund	av	handikapp	eller	sjukdom	inte	på	nio	år	kan	nå	de	mål	som	
ställts	upp	för	den	grundläggande	utbildningen,	blir	barnet	läropliktigt	ett	år	tidigare	än	vad	som	bestäms	i	
lagen	om	grundläggande	utbildning.	Läroplikten	upphör	när	den	grundläggande	utbildningens	lärokurs	har	
fullgjorts	 eller	 när	 det	 har	 förflutit	 11	 år	 sedan	 läroplikten	 för	 barnet	 som	omfattas	 av	 förlängd	 läroplikt	
började.	För	barn	som	omfattas	av	 förlängd	 läroplikt	kan	 förskoleundervisningen	omfatta	ett	eller	två	år.	
Syftet	är	att	förbättra	barnets	förutsättningar	att	klara	den	grundläggande	utbildningen	så	bra	som	möjligt.	

Gravt	handikappade	barn	omfattas	av	förlängd	läroplikt.	Också	en	svår	sjukdom	kan	vara	orsak	till	förlängd	
läroplikt.	Ett	beslut	om	förlängd	läroplikt	fattas	i	allmänhet	innan	barnet	blir	läropliktigt.	Då	fattas	också	ett	
beslut	 om	 särskilt	 stöd	 för	 barnet.	 En	 individuell	 plan	 för	 hur	 undervisningen	 ordnas	 ska	 utarbetas	 för	
barnet	då	förskoleundervisningen	 inleds.	Alla	barn	har	rätt	 till	 förskoleundervisning	året	 innan	 läroplikten	
börjar.	 Barn	 som	omfattas	 av	 förlängd	 läroplikt	 har	 rätt	 till	 förskoleundervisning	 från	och	med	början	 av	
höstterminen	 det	 år	 barnet	 fyller	 fem	 år.	 Ett	 beslut	 om	 förlängd	 läroplikt	 behövs	 innan	
förskoleundervisningen	inleds	för	att	rätten	ska	kunna	uppfyllas.	

Sektorsövergripande	 samarbete	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	 ett	 barn	 ska	 kunna	 hänvisas	 till	 stöd	 i	 ett	
tillräckligt	 tidigt	 skede.	 Barnets	 vårdnadshavare	 ska	 i	 tillräckligt	 god	 tid	 få	 information	 om	 de	 olika	
alternativen	av	förlängd	 läroplikt	och	om	konsekvenserna	av	olika	val.	Vårdnadshavaren	avgör	om	barnet	
ska	delta	i	den	frivilliga	förskoleundervisningen.	Hur	länge	barnet	ska	gå	i	förskola	och	när	barnet	ska	inleda	
den	grundläggande	utbildningen	ska	planeras	utgående	från	barnets	framsteg,	behov	av	stöd	och	situation	
som	helhet.	

Undervisningen	för	barn	som	omfattas	av	förlängd	läroplikt	kan	ordnas	på	tre	olika	sätt:	

Barnet	 börjar	 i	 frivillig	 förskoleundervisning	 det	 år	 barnet	 fyller	 fem	 år,	 fortsätter	 följande	 år	 inom	 den	
läropliktsenliga	förskoleundervisningen	och	inleder	därefter	den	grundläggande	utbildningen.	
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	Barnet	 inleder	 den	 läropliktsenliga	 förskoleundervisningen	 det	 år	 barnet	 fyller	 sex	 år,	 deltar	 i	
förskoleundervisningen	ett	år	och	inleder	därefter	den	grundläggande	utbildningen.	

Barnet	 inleder	 den	 läropliktsenliga	 förskoleundervisningen	 det	 år	 barnet	 fyller	 sex	 år	 och	 deltar	 i	
förskoleundervisningen	två	år.	Barnet	inleder	då	den	grundläggande	utbildningen	ett	år	senare	än	vad	som	
föreskrivs,	det	vill	säga	det	år	barnet	fyller	åtta	år.		

Ett	separat	beslut	ska	fattas	om	den	grundläggande	utbildningen	inleds	senare	än	vad	som	föreskrivs.	

Beslut	 om	 förlängd	 läroplikt	 och	 beslut	 om	 särskilt	 stöd	 fattas	 av	 utbildningsanordnaren	 i	 samråd	 med	
elevens	hemkommun.	För	elever	med	beslut	om	förlängd	läroplikt	anordnas	stöd	i	enlighet	med	principer	
för	särskilt	stöd	och	det	uppgörs	en	individuell	plan	(IP)	för	elevens	 lärande.	Uppföljningen	av	behovet	av	
förlängd	 läroplikt	 bedöms	 i	 samband	med	 att	 beslut	 om	 särskilt	 stöd	 granskas.	 Om	 det	 konstateras	 att	
eleven	 inte	 längre	 ska	 omfattas	 av	 förlängd	 läroplikt,	 fattas	 ett	 beslut	 om	 att	 den	 förlängda	 läroplikten	
upphör	och	eleven	övergår	 till	den	allmänna	 läroplikten.	Vid	behov	kan	eleven	 fortsättningsvis	 få	 särskilt	
stöd.	

	

	

7.5		 Stödformer	som	fastställs	i	lagen	om	grundläggande	utbildning		
	

7.5.1		 Stödundervisning	
	

Det	 är	 varje	 lärares	uppgift	 att	 följa	elevens	 lärande	och	upptäcka	eventuella	behov	av	 stödundervisning	
samt	 att	 ta	 initiativ	 till	 att	 ordna	 den.	 Eleven	 kan	 få	 stödundervisning	 antingen	 under	 lektionerna	 eller	
utanför	 dessa,	 i	 en	 mindre	 grupp	 eller	 individuellt.	 Olika	 flexibla	 undervisningsarrangemang	 eller	
kompanjonundervisning	 kan	 också	 användas.	 Det	 centrala	 i	 stödundervisningen	 är	 handledning	 och	
användning	av	mångsidiga	metoder	och	olika	material	för	att	hitta	nya	sätt	att	närma	sig	lärostoffet.	

En	elev	som	tillfälligt	blivit	efter	i	studierna	eller	annars	behöver	kortvarigt	stöd	för	sitt	lärande	har	rätt	att	
få	 stödundervisning.	 Stödundervisningen	 inleds	 genast	 då	 svårigheter	 gällande	 lärande	 eller	 skolgång	
upptäcks,	 så	 att	 eleven	 inte	 varaktigt	 blir	 efter	 i	 studierna.	 Stödundervisning	 kan	 även	 användas	 för	 att	
förebygga	svårigheter.	Stödundervisningen	ordnas	systematiskt	och	så	ofta	den	behövs.	

Stödundervisning	karakteriseras	av:	

- individuellt	planerade	uppgifter	
- individuell	tidsanvändning	och	handledning	
- mångsidiga	metoder	och	olika	material	som	hjälp	för	att	hitta	nya	sätt	att	närma	sig	lärostoffet	
- att	man	inom	förebyggande	stödundervisning	går	igenom	nytt	lärostoff	på	förhand	
- att	möta	ett	behov	av	stöd	som	beror	på	frånvaro	
- olika	flexibla	grupparrangemang.	
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Stödundervisning	 kan	 ges	 på	 alla	 nivåer	 av	 stöd.	 Målen	 för	 och	 genomförande	 av	 stödundervisningen	
beskrivs	 inom	 intensifierat	och	särskilt	 stöd	 i	planen	 för	elevens	 lärande/IP.	Om	eleven	har	en	plan	 inom	
allmänt	 stöd	 beskrivs	 stödundervisningen	 i	 den.	 Stödundervisningen	 som	 ges	 eleven	 dokumenteras	 och	
utvärderas	regelbundet.	

Målet	 är	 att	 stödundervisningen	 ordnas	 i	 samförstånd	 med	 eleven	 och	 vårdnadshavaren.	 Eleven	 och	
vårdnadshavaren	ska	 informeras	om	hur	 stödundervisningen	genomförs	och	vilken	betydelse	den	har	 för	
elevens	lärande	och	skolgång	samt	om	elevens	skyldighet	att	delta	i	den	stödundervisning	som	ordnas	för	
hen.	

Skolarbetet	 planeras	 så	 att	 varje	 elev	 vid	 behov	 har	 möjlighet	 att	 delta	 i	 stödundervisning.	
Stödundervisningen	 ges	 antingen	 enligt	 elevens	 schema	 under	 de	 lektioner	 där	 eleven	 behöver	
stödundervisning	eller	utanför	lektionerna.	

Initiativet	till	stödundervisning	för	en	elev	ska	i	första	hand	tas	av	elevens	lärare	i	ämnet,	men	kan	också	tas	
av	eleven	eller	vårdnadshavaren.	Det	är	varje	lärares	uppgift	att	följa	med	elevens	lärande	och	växande	och	
observera	eventuella	behov	av	stöd.	Målet	är	att	stödundervisningen	ordnas	i	samförstånd	med	eleven	och	
vårdnadshavaren.	 Eleven	 och	 vårdnadshavaren	 informeras	 om	 hur	 stödundervisningen	 genomförs	 och	
vilken	 betydelse	 den	 har	 för	 elevens	 lärande	 och	 skolgång	 samt	 om	 elevens	 skyldighet	 att	 delta	 i	 den	
stödundervisning	som	ordnas	för	hen.	Stödundervisning	kan	ges	på	alla	nivåer	av	stöd.	

	

7.5.2		 Specialundervisning	på	deltid	
	

En	elev	som	tillfälligt	blivit	efter	i	studierna	eller	annars	behöver	kortvarigt	stöd	för	sitt	lärande	har	rätt	att	
få	stödundervisning.	Stödundervisningen	ska	inledas	genast	då	svårigheter	gällande	lärande	eller	skolgång	
upptäcks,	så	att	eleven	inte	varaktigt	blir	efter	i	studierna.		

Stödundervisning	 kan	 även	 användas	 för	 att	 förebygga	 svårigheter.	 Stödundervisningen	 ska	 ordnas	
systematiskt	och	så	ofta	den	behövs.	

En	 elev	 som	 har	 svårigheter	med	 lärande	 eller	 skolgång	 har	 rätt	 att	 få	 specialundervisning	 på	 deltid	 vid	
sidan	av	den	övriga	undervisningen.	

Målet	med	 specialundervisning	 på	 deltid	 är	 att	 stärka	 elevens	 förutsättningar	 för	 lärande	 och	 förebygga	
svårigheter	i	lärande	och	skolgång.	

Elever	 som	 har	 svårigheter	med	 inlärning	 eller	 skolgång	 har	 rätt	 att	 få	 specialundervisning	 på	 deltid	 vid	
sidan	av	den	övriga	undervisningen.		

Specialundervisning	på	deltid	ordnas	som	kompanjonundervisning,	i	en	mindre	grupp	eller	som	individuell	
undervisning	 av	 specialläraren.	 Det	 är	 möjligt	 att	 få	 specialundervisning	 på	 deltid	 inom	 alla	 stödnivåer.	
Betydelsen	 av	 specialundervisning	 på	 deltid	 ökar	 inom	 det	 intensifierade	 stödet.	 Mål	 och	 innehåll	 för	
specialundervisning	 på	 deltid	 anknyts	 till	 elevens	 övriga	 undervisning	 och	 beskrivs	 i	 planen	 för	 elevens	
lärande	eller	IP	inom	ramen	för	intensifierat	eller	särskilt	stöd.	
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7.5.3		 Tjänster	 och	 hjälpmedel	 som	 förutsätts	 för	 elevens	 deltagande	 i	
undervisning	

		

En	 elev	 har	 rätt	 att	 avgiftsfritt	 få	 de	 tolknings-	 och	 biträdestjänster,	 övriga	 undervisningstjänster	 och	
särskilda	hjälpmedel	 som	 fastställs	 i	 lagen	om	grundläggande	utbildning	och	 förutsätts	 för	att	eleven	 ska	
kunna	delta	 i	undervisningen.	Syftet	är	att	alla	 skoldagar	garantera	eleven	grundläggande	 förutsättningar	
för	lärande	och	skolgång,	tillgängliga	lärmiljöer	och	möjlighet	till	socialt	samspel.	

Lärarens	 uppgift	 är	 att	 planera,	 undervisa,	 stödja	 och	 bedöma	 elevens	 och	 hela	 gruppens	 lärande	 och	
arbete.	Biträdet	ska	handleda	och	stödja	eleven	i	dagliga	situationer	och	hjälpa	eleven	att	utföra	uppgifter	i	
anslutning	 till	 lärande	 och	 skolgång	 enligt	 lärarens	 eller	 andra	 yrkespersoners	 anvisningar.	 Lärarna	 och	
biträdena	ska	planera	och	utvärdera	sitt	arbete	tillsammans	och	vid	behov	med	den	övriga	personalen.	Det	
är	viktigt	att	arbets-	och	ansvarsfördelningen	är	klar.	

Det	 stöd	 som	 ett	 skolgångsbiträde	 ger	 ska	 hjälpa	 eleven	 att	 klara	 sig	 självständigt,	 ta	 egna	 initiativ	 och	
utveckla	en	positiv	 självkänsla.	 Syftet	med	biträdestjänsterna	är	att	 stöda	den	enskilda	eleven	 så	att	hen	
kan	ta	allt	mera	ansvar	för	sitt	lärande	och	sin	skolgång.	Skolgångsbiträde	som	stöd	riktar	sig	huvudsakligen	
till	 hela	 undervisningsgruppen,	 men	 kan	 också	 riktas	 till	 enskild	 elev	 eller	 flera	 elever.	
Skolgångsbiträdesresurs	beviljas	till	skolan.	Rektor	ansvarar	för	fördelningen	av	resursen	på	skolan.	

Tolkningstjänster	 kan	 ges	 till	 en	 elev	 för	 att	 trygga	 de	 grundförutsättningar	 hen	 behöver	 för	 att	 kunna	
studera	 och	 gå	 i	 skola.	Med	 tolkningstjänster	 hänvisas	 till	 tolkning	med	 teckenspråk	 eller	 alternativ	 eller	
kompletterande	kommunikation	som	stöder	tal	(t.ex.	olika	symbolsystem	och	punktskrift).	De	som	arbetar	
med	eleven	planerar	tillsammans	kommunikationsstödet	i	olika	inlärningssituationer.	

En	elev	ska	vid	behov	få	tolkning	på	grund	av	till	exempel	hörselskada	eller	specifika	språkliga	svårigheter.	

En	elev	kan	behöva	särskilda	hjälpmedel	för	att	se,	höra,	röra	sig	eller	för	något	annat	fysiskt	behov.	Eleven	
kan	också	ha	särskilda	behov	för	lärandet.	Då	ska	man	i	undervisningen	använda	till	exempel	olika	slag	av	
informationstekniska	program,	 ljudböcker,	åskådningsmaterial	 för	matematik	och	hjälpmedel	som	stödjer	
koncentrationen.	De	som	arbetar	med	eleven	ska	vara	tillräckligt	insatta	i	användningen	av	de	hjälpmedel	
som	behövs	för	att	eleven	ska	kunna	delta	i	undervisningen	och	i	samarbete	med	andra	yrkespersoner	som	
är	 insatta	 i	 stödfunktionerna	 handleda	 eleven	 och	 vårdnadshavaren	 i	 användningen	 av	 hjälpmedlen.	
Hjälpmedlen	ska	användas	systematiskt	och	användningen	och	behovet	ska	regelbundet	utvärderas.	

Behovet	 och	 omfattningen	 av	 tjänster	 och	 hjälpmedel	 bedöms	 i	 yrkesövergripande	 samarbete	 med	
utnyttjande	av	information	från	eleven	och	vårdnadshavaren	samt	eventuella	utlåtanden	av	utomstående	
experter.	Behovet	av	tjänster	och	hjälpmedel	för	en	elev	som	får	intensifierat	stöd	beskrivs	i	en	pedagogisk	
bedömning.	 Om	 eleven	 får	 särskilt	 stöd,	 bedöms	 behovet	 av	 tjänster	 och	 särskilda	 hjälpmedel	 i	 en	
pedagogisk	 utredning	 och	 fastställs	 i	 ett	 beslut	 om	 särskilt	 stöd.	 För	 en	 elev	 som	 får	 allmänt	 och	
intensifierat	 stöd	 fattas	 ett	 förvaltningsbeslut	 om	 eventuella	 tjänster	 och	 särskilda	 hjälpmedel.	
Användningen	av	tjänster	och	hjälpmedel	beskrivs	i	planen	för	elevens	lärande	eller	den	individuella	planen	
(IP)	för	hur	undervisningen	ska	ordnas.	
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Beslut	 om	 tjänster	 och	 hjälpmedel	 fattas	 i	 enlighet	 med	 ikraftvarande	 beslutanderätt	 i	 enlighet	 med	
dagvårdslagstiftningen	och	utbildningslagstiftningen.	

	

	

7.6		 Andra	stödformer	
	

Utöver	 de	 stödformer	 som	 fastställs	 i	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 kan	 skolorna	 använda	 andra	
stödformer	 som	 t.ex.	 läxläsningshjälp,	 övningar	 i	 social	 kompetens	 eller	 konsultationstjänster.	 Också	
följande	stödformer	är	möjliga	för	att	stödja	elevens	lärande	och	skolgång:	

	

	

7.6.1	Särskilt	prioriterade	områden	
	

Genom	att	 fastställa	 särskilt	 prioriterade	områden	 för	 eleven	 i	 något	 läroämne,	 kan	eleven	 i	 sina	 studier	
koncentrera	sig	på	det	centrala	 innehållet	 i	 läroämnet.	 I	det	 fallet	 studerar	eleven	 fortfarande	 läroämnet	
enligt	de	allmänna	målen	och	elevens	prestation	bedöms	i	relation	till	den	allmänna	lärokursen.	

	

	

7.6.2	Flexibla	undervisningsarrangemang	
	

Undervisningsgruppens	eller	enskilda	elevers	 specifika	behov	 för	 lärande	och	skolgång	kan	stödas	genom	
strukturella	 arrangemang	 som	 flexibla	 lösningar	 gällande	 delning	 av	 undervisningsgruppen,	 lektionens,	
arbetsdagens	och	arbetsveckans	struktur	samt	via	andra	strukturella	arrangemang.	

	

	

7.6.4		 Förkortad	arbetsvecka/dag	
	

Då	en	elevs	 stödbehov	 inom	 intensifierat	 stöd	är	 sådant	att	en	 förkortad	arbetsvecka/dag	behövs	 för	att	
stöda	elevens	lärande	och	skolgång,	kan	rektor	fatta	ett	beslut	om	detta	i	samråd	med	eleven	och	elevens	
vårdnadshavare	 för	 en	 viss	 tid.	 Under	 tiden	 för	 vilken	 eleven	 har	 förkortad	 arbetsvecka/dag	 uppgörs	 en	
plan	 för	 elevens	 lärande.	 Inom	 ramen	 för	 särskilt	 stöd	 fastslås	 detta	 i	 beslut	 om	 särskilt	 stöd	 och	
arrangemangen	beskrivs	i	elevens	individuella	plan.	
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7.6.5		 Elevvårdstjänster	som	stöd	
	

Elevvårdstjänster	 kan	 definieras	 som	 stöd	 för	 lärande	 och	 skolgång	 för	 eleven.	 Individuella	
elevvårdstjänster	beskrivs	i	kap.	8.3	Individuell	elevvård.	

	

	

8		 ELEVVÅRD	
	

Elevvårdsplanen	ingår	som	en	seperat	plan	till	läroplanen		

Med	 elevvård	 avses	 främjande	 och	 upprätthållande	 av	 elevens	 goda	 lärande,	 goda	 fysiska	 och	 psykiska	
hälsa	och	sociala	välbefinnande	samt	verksamhet	som	ökar	förutsättningarna	för	dessa.	En	välfungerande	
elevvård	 förverkligas	 genom	 att	 all	 personal	 i	 skolan	 samarbetar	 för	 elevens	 bästa.	 En	 elev	 inom	 den	
grundläggande	utbildningen	har	enligt	lag	rätt	till	den	avgiftsfria	elevvård	som	behövs	för	att	kunna	delta	i	
undervisningen.	

Elevvården	 omfattar	 elevvård	 i	 enlighet	 med	 denna	 läroplan	 samt	 sådana	 elevvårdstjänster	 som	 i	
Folkhälsolagen	 (66/1972)	 avses	med	 skolhälsovård	och	 i	 barnskyddslagen	 (417/2007)	 avses	med	 stöd	 för	
skolgången.		

Elevvården	
•	hör	till	alla	som	arbetar	i	skolan	samt	till	de	myndigheter	som	ansvarar	för	elevvårdstjänster,	
•	genomförs	i	samarbete	med	eleven	och	vårdnadshavaren,	
•	innebär	både	kollektivt	och	individuellt	stöd,	
•	bygger	på	förtroende	och	respekt	gentemot	eleven	och	vårdnadshavaren	
•	 ska	 ordnas	 genom	 yrkesövergripande	 samarbete	mellan	 bildningsväsendet	 och	 stadens	 social-	
och	hälsovårdsväsende	
	
Elevvårdens	uppgift	är	att	
•	som	en	del	av	verksamhetskulturen	i	skolan	utveckla	en	inlärningsmiljö	som	stödjer							
			välbefinnandet	och	stärker	skolgemenskapen	
•	främja	en	positiv	interaktion	och	en	atmosfär	av	omsorg,	
•	vid	behov	ingripa	i	problemsituationer	
•	utveckla,	följa	upp	och	utvärdera	välbefinnandet	i	hela	skolgemenskapen,	
•	följa	upp	varje	elevs	helhetsmässiga	välbefinnande	och	att	vid	behov	i	samarbete	med	
			vårdnadshavaren	stödja	eleven	och	ingripa	i	eventuella	förändringar	i	välbefinnandet,	
•	sörja	för	att	behov	i	anslutning	till	elevens	individuella	växande,	utveckling	och	hälsa	
			beaktas	i	skolans	vardag.	
	

Rektor	har	ett	helhetsansvar	för	elevvården	i	skolan.	
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Elevvården	 i	den	grundläggande	utbildningen	har	som	mål	att	skapa	en	sund	och	trygg	miljö	 för	växande	
och	 lärande	 genom	 förebyggande	 och	 upprätthållande	 insatser	 samt	 att	 i	 ett	 tidigt	 skede	 även	 kunna	
upptäcka	 och	 ingripa	 i	 sådant	 som	utgör	 hinder	 för	 elevernas	 växande,	 utveckling	 och	 hälsa.	 Elevvården	
innebär	 både	 kollektivt	 och	 individuellt	 stöd.	 Den	 följer	 upp	 och	 utvärderar	 välbefinnandet	 i	 hela	
skolsamfundet,	i	enskilda	klasser	och	hos	enskilda	elever.	
	
Eleven	har	rätt	att	avgiftsfritt	få	den	elevvård	som	behövs	för	att	eleven	ska	kunna	delta	i	undervisningen.	
Elevvård	 innebär	 att	 främja	 och	 upprätthålla	 elevens	 studieframgång,	 goda	 psykiska	 och	 fysiska	 hälsa,	
sociala	välbefinnande	och	verksamhet	som	ökar	förutsättningarna	för	dessa	i	skolan.	Elevvården	ska	i	första	
hand	bestå	av	förebyggande,	gemensam	elevvård	som	stödjer	hela	skolan.	Utöver	det	har	eleverna	också	
lagstadgad	rätt	till	individuell	elevvård.	Yrkesövergripande	samarbete	är	centralt	inom	elevvården.	
	
Elevvårdsarbetet	 ska	 grunda	 sig	 på	 konfidentialitet	 och	 ett	 respektfullt	 förhållningssätt	 till	 eleven	 och	
vårdnadshavaren	samt	att	man	stödjer	deras	delaktighet.	

En	handbok	(”Handbok	för	handlösa”)	för	elevvården	vid	Svenska	samskolan	i	Tammerfors,	riktad	till	lärare	
och	vårdnadshavare,	finns	som	bilaga	till	läroplanen.		

	

ORDNANDE	AV	ELEVVÅRDEN	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

8.1		 Yrkesövergripande	samarbete	inom	elevvården	
	

Elevvården	ska	i	första	hand	bestå	av	gemensam	elevvård	som	stöder	hela	skolan.	Elevvården	hör	därmed	
till	alla	 som	arbetar	 i	 skolan	och	 till	dem	som	ansvarar	 för	elevvårdstjänsterna.	Elevvården	värnar	om	att	
främja	 delaktighet	 i	 skolgemenskapen.	 Elevens	 och	 vårdnadshavares	 delaktighet	 ska	 genomsyra	
elevvårdsarbetet.	 Eleverna	 har	 också	 rätt	 till	 individuell	 elevvård	 som	 innefattar	 skolhälsovårdstjänster,	
elevvårdens	 psykolog-	 och	 kuratorstjänster	 samt	 yrkesövergripande	 behandling	 av	 individuella	
elevvårdsärenden.	Både	den	gemensamma	och	den	individuella	elevvården	ordnas	i	ett	yrkesövergripande	
samarbete	och	ska	i	första	hand	arbeta	förebyggande.	
	
Riktlinjer	 för	 elevvården	 definieras	 i	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Skolans	 elevvård	
beskrivs	 i	 en	 elevvårdsplan.	 Uppgörande	 av	 och	 innehållet	 i	 elevvårdsplanen	 beskrivs	 i	 kap.	 8.4		
Elevvårdsplan.		
	

•	Svenska	samskolan	i	Tammerofors	har	ett	avtal	med	Tammerfors	stad	om	att	skolan	ansvarar	för			
			planering,	styrning	och	utvärdering	av	utbildningsanordnarens/skolans	elevhälsa	som	helhet.			
		Tammerfors	stad	bidrar	ekonomiskt	till	anlitande	av	kurators-	och	psykologtjänster.	
•	Staden	tillhandahåller	skolhälsovårdstjänster	och	skolläkare.	
	

Elevvårdsarbetet	 i	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 genomförs	 på	 två	 nivåer,	 gemensam	 och	 individuell	
nivå.	
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8.2		 Gemensam	elevvård	
	

Eleven	 har	 rätt	 till	 en	 trygg	 studiemiljö	 som	 innebär	 fysisk,	 psykisk	 och	 social	 trygghet.	 Studiemiljön	 ska	
också	 vara	 hälsosam	 och	 fri	 från	 hinder.	 Inom	 skolans	 elevvård	 ska	 samhörighet,	 omsorg	 och	 öppen	
växelverkan	 i	 skolgemenskapen	 utvecklas.	 Genom	 en	 god	 skolkultur	 och	 ordningsregler	 främjas	 arbetsro	
och	trygghet.	Samtidigt	ökar	trivsel	och	säkerhet.	Alla	i	personalen	bär	ansvar	i	sitt	dagliga	arbete	att	skapa	
förutsättningar	för	att	eleverna	ska	känna	sig	delaktiga	och	må	bra.	Eleverna	tas	med	i	utvecklingen	av	sin	
studiemiljö.	

	
Elevernas	 och	 vårdnadshavarnas	 delaktighet	 och	 möjlighet	 att	 påverka	 är	 av	 central	 betydelse	 för	 den	
gemensamma	 elevvården.	 Både	 elevers	 och	 vårdnadshavares	 röst	 ska	 bli	 hörda	 i	 frågor	 som	 gäller	
skolgemenskapen	 och	 att	 skapa	 en	 verksamhetskultur	 för	 en	 skola	 där	 alla	 trivs	 och	 mår	 bra.	 Ökad	
delaktighet	 hjälper	 att	 förebygga	 och	 upptäcka	 problem	 i	 ett	 tidigt	 skede.	 För	 att	 främja	 barn	 och	
ungdomars	 välbefinnande	 ska	 gemensamma	 förfaringssätt	 utvecklas	 i	 samarbete	 med	 elever,	
vårdnadshavare	och	övriga	myndigheter.	

	
Till	 den	 gemensamma	 elevvården	 hör	 att	 följa	 upp,	 utvärdera	 och	 utveckla	 välbefinnandet	 i	
skolgemenskapen	och	elevgrupperna.	Elevvården	hör	till	alla	som	arbetar	i	skolan	och	de	som	ansvarar	för	
elevvårdstjänsterna.	 Den	 gemensamma	 elevvården	 förverkligas	 i	 ett	 yrkesövergripande	 samarbete	 med	
social-	 och	 hälsovårdssektorn	 samt	 vid	 behov	 andra	 samarbetspartners.	 Konsultation	 av	 och	 samarbete	
med	sakkunniga	inom	olika	områden	används	som	hjälp	i	att	skapa	en	fungerande	elevvård.	

	

	

8.2.1		 Elevhälsogrupp	
	

Svenska	samskolans	i	Tammerfors	elevhälsoplan	finns	som	bilaga	(BILAGA	10)	till	denna	läroplan.	Bilagan	
uppdateras	årligen	och	finns	även	på	skolans	hemsida.	

Elevvårdsarbetet	i	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	koordineras	och	utvecklas	i	styrgruppen	för	elevhälsa,	
som		

	

• sammankallas	av	rektor	
• ansvarar	för	planering,	utveckling,	styrning	och	utvärdering	av	elevhälsoplanen	
• som	leder	och	ansvarar	för	det	gemensamma	elevvårdsarbetet	i	skolan		
• till	 sin	 sammansättning	 består	 gruppen	 av	 rektor,	 kurator,	 speciallärare,	 skolhälsovårdare,	

elev/studiehandledare	och	representant	för	lärarkåren.	Gruppens	sammansättning	bestäms	årligen	
i	skolans	läsårsplan.	

Styrgruppen	deltar	inte	i	elevvårdsarbetet	med	enskilda	elever.	Gruppen	följer	upp	hälsa	och	välbefinnande	
hos	 skolans	 elever	 inom	 ramen	 för	 undersökningen	 Skolhälsa	 som	 genomförs	 av	 Institutet	 för	 hälsa	 och	
välfärd	samt	andra	nationella	undersökningar.		
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Samtliga	som	arbetar	i	skolan	oavsett	primär	uppgift	har	ett	kollegialt	elevvårdsansvar	och	är	i	första	hand	
själva	 skyldiga	 att	 uppmärksamma	 behovet	 av	 gemensam	 respektive	 individuell	 elevvård	 hos	 elever	 och	
föra	ärendet	vidare	till	skolans	elevvårdsgrupp	eller	till	behörig	personal.	För	elever	i	behov	av	intensifierat	
eller	särskilt	stöd	samt	för	elever	inom	flexibel	grundläggande	utbildning	fästs	uppmärksamhet	vid	behovet	
av	elevvårdstjänster	då	planen	för	elevens	lärande	eller	den	individuella	planen	för	hur	undervisningen	ska	
ordnas	görs	upp.	

Rektor	 ansvarar	 för	 att	 eleverna,	 vårdnadshavarna,	 personalen	 och	 samarbetsparterna	 informeras	 om	
beskrivningen	 av	 elevvårdsarbetet	 i	 den	 lokala	 läroplanen	 och	 tillämpning	 i	 skolan.	 Vårdnadshavarna	
informeras	om	hur	ett	elevvårdsärende,	som	gäller	den	enskilda	eleven,	inleds	och	bereds.	

Elevvårdspersonalen	 är	 aktivt	 med	 i	 de	 olika	 övergångsskedena	 i	 utbildningen,	 dvs.	 från	 förskolan	 till	
nybörjarundervisningen,	övergångar	inom	den	grundläggande	utbildningen	samt	från	grundskolan	till	andra	
stadiets	utbildning.		

Kontakten	 mellan	 hem	 och	 skola	 sköts	 genom	 föräldramöten,	 årliga	 utvärderingssamtal,	 mellan-	 och	
läsårsbetyg	 samt	 Wilma.	 Detta	 möjliggör	 daglig	 uppföljning	 av	 framsteg	 i	 studier	 samt	 närvaro.	
Vårdnadshavarna	kontaktas	alltid	då	personal	upplever	oro	 för	en	elevs	hälsa	eller	välmående	och	därför	
hänvisat	eleven	till	elevvårdstjänster.	Vårdnadshavarna	kontaktas	alltid	personligen	då	en	elev	varit	olovligt	
frånvarande,	 tilldelas	 disciplinärt	 straff	 eller	 förvägras	 undervisning.	 I	 sådana	 situationer	 underrättas	
skolkuratorn	för	en	bedömning	av	behovet	av	elevvårdsinsatser.	Elevhälsans	organisation,	verksamhet	och	
struktur	presenteras	på	föräldramöten.	Information	finns	på	skolans	hemsida.		

	

8.3		 Individuell	elevvård	
	

Med	individuell	elevvård	avses	skolhälsovårdstjänster,	psykolog-	och	kuratorstjänster	som	ges	eleven,	samt	
yrkesövergripande	elevvård	som	gäller	en	enskild	elev.	Syftet	med	den	individuella	elevvården	är	att	följa	
upp	och	främja	elevens	utveckling,	hälsa,	välbefinnande	och	lärande	som	helhet.	Individuellt	elevvårdsstöd	
planeras	 med	 beaktande	 av	 elevens	 individuella	 förutsättningar,	 resurser	 och	 behov,	 i	 samarbete	 med	
eleven	och/eller	hens	vårdnadshavare.	

	
Individuell	 elevvård	 förutsätter	 alltid	 elevens	 och	 vid	 behov	 vårdnadshavarens	 samtycke.	 Elevens	 egen	
delaktighet,	 egna	 önskemål	 om	 åtgärder	 och	 lösningar	 som	 gäller	 hen	 ska	 beaktas	 enligt	 elevens	 ålder,	
utvecklingsnivå	och	övriga	personliga	 förutsättningar.	Växelverkan	ska	vara	öppen	och	präglas	av	 respekt	
och	förtroende.	Skolan	har	ansvar	för	att	 informera	elever	och	vårdnadshavare	om	elevvårdstjänster	som	
är	tillgängliga	på	skolan	och	om	förfaringssätt	inom	elevvården.	

	
En	 minderårig	 eller	 annars	 omyndig	 elev	 kan	 med	 beaktande	 av	 sin	 ålder,	 utvecklingsnivå	 och	 andra	
personliga	förutsättningar	neka	sin	vårdnadshavare	rätt	att	delta	 i	behandling	av	elevens	ärende	samt	att	
förbjuda	 att	 uppgifter	 ges	 till	 vårdnadshavare	 eller	 annan	 laglig	 företrädare	 om	 det	 inte	 är	 klart	 emot	
elevens	 intresse.	 En	 sakkunnig	 inom	 elevvården	 ska	 bedöma	 huruvida	 elevens	 intressen	 tillgodoses.	 I	
synnerhet	i	de	lägre	klasserna	kan	rekommenderas	att	kontakta	vårdnadshavare	för	diskussion	av	elevens	
individuella	vård,	då	det	på	basen	av	elevens	ålder	eller	allmänna	utvecklingsnivå	kan	antas	att	hen	behöver	
vårdnadshavares	 stöd.	 Det	 är	 skolans	 och	 elevvårdens	 skyldighet	 att	 uppmuntra	 eleven	 att	 söka	 de	
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förmåner	 och	 tjänster	 som	 eleven	 behöver.	 Vårdnadshavare	 kan	 inte	 förbjuda	 en	 minderårig	 att	 anlita	
elevvårdens	tjänster.	
	
Eleven	själv	eller	vårdnadshavare	kan	ta	kontakt	direkt	med	skolhälsovården,	psykolog	eller	kurator.	Då	en	
lärare	känner	oro	för	en	elev	kan	hen	även	först	konsultera	en	sakkunnig	inom	elevvården	gällande	sin	oro.	

Då	 en	 expertgrupp	 samlas	 tillsammans	 med	 eleven	 och	 hans	 eller	 hennes	 vårdnadshavare	 eller	 annan	
närstående,	 utser	 gruppen	 inom	 sig	 en	 ansvarig.	 Den	 ansvariga	 dokumenterar	 behandlingen	 av	 elevens	
ärende	i	personregistret	(elevhälsojournal)	

Dokumentationen	ska	innehålla	

• elevens	person-	och	kontaktuppgifter,	
• datum	för	behandling	i	sakkunniggruppen,	
• vem	som	inlett	ärendet,	
• vem	som	deltagit	i	mötet,	
• ärendet	(vad	frågan	gäller),	
• beslut	om	fortsatta	åtgärder	med	motivering,	
• vem	som	deltagit	i	behandlingen	av	ärendet,	
• om	uppgifter	överlämnas	bör	det	framgå	vilka	uppgifter	om	eleven	som	lämnats,	till	vem	de	
• lämnats,	med	vems	samtycke	och	på	vilka	grunder	
• vem	som	ansvarar	för	genomförandet	och	uppföljningen	av	åtgärderna.	

Anteckningarna	 ska	 göras	 upp	 så	 att	 ett	 eget	 personregister	 skapas	 för	 eleven.	 Personregistret	 ska	
behandlas	så	att	sekretessbestämmelserna	följs.	

Förfaringssätt	vid	oro	för	enskild	elev	(bilaga	2)	

Exempel	på	förfaringssätt	vid	oro	över	en	enskild	studerande:	

Då	en	lärare	eller	ett	skolgångsbiträde	upplever	oro	för	en	elevs	välmående	talar	hon	eller	han	direkt	med	
eleven,	eller	kontaktar	elevens	klasslärare/-föreståndare	att	tala	med	eleven.	

Om	 vårdnadshavaren	 eller	 någon	 av	 skolkamraterna	 känner	 en	 oro,	 kontaktar	 han/hon	 elevens	
klasslärare/-föreståndare	eller	skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen.	

	

I	 samtal	 med	 eleven	 hänvisar	 läraren/skolgångsbiträdet/klassläraren/-föreståndaren	 eleven	 till	
skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen.	

• Den	vuxna	och	eleven	kommer	överens	om	att	 vid	behov	 tillsammans	besöka	 skolhälsovårdaren,	
skolkuratorn	eller	psykologen.	

• Den	 vuxna	 informerar	 eleven	 om	 att	 hon	 eller	 han	 kommer	 att	 informera	 skolhälsovårdaren,	
skolkuratorn	eller	psykologen	om	att	den	vuxna	hänvisat	eleven	till	elevvårdstjänster.	

• Den	 vuxna	 informerar	 elevens	 vårdnadshavare	 om	 att	 han	 eller	 hon	 hänvisat	 eleven	 till	
elevvårdtjänster.	

• I	dokumentationen	skall	det	stå	att	eleven	hänvisats	till	skolans	elevvårdstjänster.	
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• Eleven	kan	vägra	att	besöka	skolhälsovårdaren,	kuratorn	eller	psykologen.	
• Elevens	vårdnadshavare	kan	inte	hindra	att	eleven	utnyttjar	elevvårdstjänster.	
• Om	eleven	vägrar	att	besöka	någon	av	elevvårdstjänsterna	dokumenteras	detta.	
• 	

Eleven	 besöker	 skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen.	 I	 samtalet	 med	 eleven	 bedömer	
skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen	 behovet	 av	 elevvårdstjänster	 utöver	 det	 egna	
ansvarsområdet	 och	 initierar	 i	 samråd	 med	 eleven	 och	 vårdnadshavaren	 om	 att	 sammankalla	 en	
expertgrupp	till	stöd	för	elevens	välmående.	

• Skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen	 dokumenterar	 elevens	 besök	 i	 sitt	 eget	 yrkes	
register.	

• Eleven	 kan	 vägra	 att	 en	 expertgrupp	 sammankallas,	 vilket	 vårdnadshavaren	 däremot	 inte	 kan	
hindra.	

• Skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen	dokumenterar	omeleven	vägrat	besöka	
• Med	elevens	och	 vid	behov	 vårdnadshavarens	 samtycke	 för	 val	 av	medlemmar	 sammankallas	 en	

expertgrupp.	Med	 elevens	 och	 hans	 eller	 hennes	 representants	 specifika	 skriftliga	 samtycke	 kan	
även	behövliga	samarbetspartners	eller	elevens	närstående	delta.	Sakkunniggruppen	utser	inom	sig	
en	ansvarsperson	som	dokumenterar	gruppens	elevvårdsarbete.	

	

Krävande	 elevvårdsärenden	 behandlas	 på	 större	 nätverksmöten,	 där	 förutom	 vårdnadshavarna	 (och	
eleven),	skolpersonal	och	elevvården	även	socialarbetare	och	vårdande	instans	deltar.	

I	 mån	 av	 möjlighet	 gör	 skolans	 personal	 tillsammans	 med	 barnets	 vårdnadshavare	 en	 begäran	 om	
utredning	 av	 barnskyddsbehovet.	 Om	 detta	 inte	 är	 möjligt	 så	 har	 skolans	 personal	 anmälningsplikt	
(Barnskyddslagen	417/2007,	25	§).	I	egenskap	av	tjänstemän	är	skolans	personal	skyldiga	att	utan	dröjsmål	
och	utan	hinder	av	sekretessbestämmelserna	göra	en	anmälan	till	det	organ	som	ansvarar	för	socialvården	i	
kommunen,	 om	 de	 i	 sin	 uppgift	 fått	 kännedom	 om	 ett	 barn	 för	 vars	 del	 behovet	 av	 vård	 och	 omsorg,	
omständigheter	 som	 äventyrar	 barnets	 utveckling	 eller	 barnets	 eget	 beteende	 kräver	 att	 behovet	 av	
barnskydd	utreds.	

Ordnandet	av	samarbete	mellan	elevvården,	eleverna	och	deras	vårdnadshavare	

De	olika	yrkesgruppernas	ansvarsområden	är:	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	inom	elevvården	i	årskurserna	1-9	

Klassföreståndaren/klassläraren	fungerar	som	en	länk	mellan	klassen	och	lärarkollegiet	och	handhar	frågor	
som	gäller	klassens	elever	och	elevernas	vårdnadshavare.	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	klassens	elever/studerande	är	att	

• regelbundet	diskutera	med	sin	klass	om	frågor	i	anslutning	till	skolvardagen	och	informera	eleverna	
om	sådant	som	diskuterats	på	lärarmötet	eller	som	rektor	beslutat	om	

• hålla	klassföreståndarkvart	eller	klassföreståndartimme	efter	behov	eller	enligt	skolans	rutin	
• känna	till	elevernas	eventuella	svårigheter	förknippade	med	skolgången	
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• följa	upp	elevernas	frånvaro	och	utreda	eventuella	oklarheter	
• följa	med	elevernas	studieframgång	och	ansvara	för	deras	betyg	
• vid	behov	utdela	och	följa	upp	bestraffningar	
• ansvara	för	kontakten	till	vårdnadshavaren	då	en	elev	är	i	behov	av	allmänt	eller	intensifierat	stöd	

eller	elevvårdstjänster	
• ansvara	för	arbetet	tillsammans	med	specialläraren	kring	eleven	i	behov	av	särskilt	stöd	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	med	hemmet	är	att	

• informera	eleverna	och	vårdnadshavarna	om	läsordningar,	skolans	ordningsregler	och	aktuella	
frågor	

• upprätthålla	kontakten	till	elevernas	vårdnadshavare	och	regelbundet	ordna	föräldramöten	
• minst	en	gång	per	läsår	föra	utvärderingssamtal	med	varje	elev	och	hans	eller	hennes	

vårdnadshavare	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	administrativa	uppgifter	är	att	

	

• ansvara	för	att	planen	för	elevens	lärande	och	den	individuella	planen	för	hur	undervisningen	ska	
ordnas	skrivs	in	i	Wilma	då	en	sådan	görs	upp	

• ansvara	 tillsammans	 med	 specialläraren	 uppgörandet	 av	 pedagogiska	 bedömningar	 och	
utredningar	

• uppdatera	elevuppgifterna	till	kansliet	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	är	att	

• samarbeta	med	skolhälsovården	kring	den	omfattande	hälsoundersökningen	i	årskurserna	1,	5	och	
8	

	

Ämneslärarens	uppgifter	i	anslutning	till	elevvården	är	att	

• känna	till	elevernas	eventuella	svårigheter	förknippade	med	skolgången	
• följa	upp	elevernas	frånvaro	och	utreda	eventuella	oklarheter	
• samarbeta	med	speciallärare,	elevhandledare,	skolkurator	och	övrig	elevvårdspersonal	
• kring	elevens	studieframgång	och	utveckling	
• ge	 information	 för	 att	 planen	 för	 elevens	 lärande	 och	 den	 individuella	 planen	 för	 hur	

undervisningen	ska			
• ordnas	kan	skrivas	in	i	Wilma	då	en	sådan	görs	upp	

	

Skolkuratorns	uppgifter	inom	elevvården	
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Skolkuratorn	 är	 skolans	 socialarbetare	 och	 använder	 olika	 metoder	 inom	 socialt	 arbete	 för	 att	 främja	
trivsel,	trygghet	och	välbefinnande	för	alla	i	skolan.	Arbetet	sker	på	olika	plan:	arbete	med	enskilda	elever	
och	 deras	 vårdnadshavare,	 med	 grupper	 av	 elever,	 med	 skolsamfundet	 och	 i	 samarbete	 med	 andra	
instanser.	

Skolkuratorsarbete	skall	 i	främsta	hand	vara	ett	förebyggande	arbete	som	stöder	elevens	skolgång	och	på	
sikt	förhindrar	utslagning.	Arbetet	sker	utifrån	en	helhetssyn	med	fokus	på	elevens	situation	och	relation	till	
sin	omgivning,	familj	och	skola:	

• samtal	med	enskilda	elever	och	deras	familjer	
• arbete	med	mindre	elevgrupper	och	med	hela	klasser	
• utvecklings-	och	planeringsarbete	på	skolnivå	
• yrkesövergripande	samverkan	och	nätverksarbete	

	

8.3.1		 Elevvårdstjänster	
	

De	 lagstadgade	 skolpsykolog-	 och	 skolkuratorstjänsterna	 anordnas	 av	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors.	
Social-	och	hälsovårdssektorn	i	Tammerfors	ansvarar	för	skolhälsovården	och	skolläkartjänster.		

	

Skolhälsovård	

	

Skolhälsovårdens	 basuppgift	 är	 att	 främja	 hälsa	 och	 välmående,	 förstärka	 föräldraskapet	 samt	 skapa	 en	
trygg	 och	 hälsofrämjande	 skolmiljö.	 Till	 skolhälsovårdstjänsterna	 hör	 i	 enlighet	 med	 hälso-	 och	
sjukvårdslagen	(1326/2010):	

	
·	att	främja	en	sund	och	trygg	skolmiljö	och	främja	välbefinnandet	i	skolan	
·	att	följa	och	främja	elevernas	uppväxt	och	utveckling	samt	deras	hälsa	och	välbefinnande	
·	att	i	ett	tidigt	stadium	identifiera	och	stöda	elevens	behov	av	stöd	och	i	samarbete	med	de	andra	
aktörerna	 inom	 elevvården	 vid	 behov	 hänvisa	 barnet	 till	 ytterligare	 undersökningar	 och	 fortsatt	
vård	
	

Därtill	 ska	 skolhälsovården	 tillhandahålla	 första	 hjälpen	 och	 sjukvård	 för	 skolelever.	 Skolhälsovårdaren	
träffar	 alla	 elever	 i	 alla	 årskurser.	 Skolläkaren	 träffar	 eleverna	 individuellt	 ett	 par	 gånger	 under	 deras	
skoltid.	 Omfattningen	 av	 hälsoundersökningarna	 är	 olika	 för	 olika	 årskurser.	 I	 omfattande	
hälsoundersökningar	 ingår	 en	 heltäckande	 kartläggning	 av	 elevens	 hälsa	 inklusive	 en	 redogörelse	 för	
elevens	och	familjens	hälsovanor.	Vid	undersökningen	beaktas	elevens	åsikt	om	sig	själv	med	avseende	på	
hälsa,	välmående,	skolgång,	skoltrivsel	och	kamratrelationer.	

	
Samskolans	 elevhälsogrupp	 samarbetar	 med	 skolhälsovården	 och	 skolläkare	 vid	 planering	 och	
genomförande	 av	 skolhälsovårdens	 omfattande	 hälsoundersökningar,	 på	 det	 sätt	 det	 definieras	 och	
beskrivs	 i	 den	 skolvisa	 elevvårdsplanen.	 Skolan	 och	 skolhälsovården	 samarbetar	 även	 då	 det	 gäller	



59	
	

hälsorådgivning	och	undervisning	i	hälsokunskap.	Skolhälsovården	ska	anordnas	så	att	eleven	kan	vid	behov	
besöka	hälsovårdarens	mottagning	också	utan	tidsbeställning.	

	

	

Elevvårdens	psykolog-	och	kuratorstjänster	

	

Psykolog-	och	kuratorstjänster	inom	elevvården	innefattar:	
1)	Främjande	av	skolgemenskapens	välbefinnande	samt	samarbete	med	elevernas	vårdnadshavare	
och	andra	anhöriga	
2)	Stödande	av	elevens	lärande	och	välbefinnande	samt	sociala	och	psykiska	förutsättningar	
	

En	elev	har	rätt	att	få	träffa	skolpsykolog	eller	skolkurator	senast	 inom	sju	dagar	sedan	eleven	har	begärt	
om	detta.	En	diskussion	ska	även	ordnas	om	kontakten	tagits	av	vårdnadshavare	eller	någon	annan	person,	
om	det	 inte	är	 fråga	om	endast	 rådgivning	eller	när	diskussion	 inte	är	nödvändig.	 I	 akuta	 situationer	 ska	
detta	förverkligas	redan	inom	samma	dag,	senast	följande	arbetsdag.	

	
Om	 anställd	 inom	 skolan	 eller	 elevvården	 bedömer	 att	 eleven	 kan	 vara	 i	 behov	 av	 psykolog-	 eller	
kuratorstjänster	ska	hen	genast	ta	kontakt	med	skolpsykolog	eller	skolkurator	tillsammans	med	eleven	och	
ge	 nödvändiga	 uppgifter	 som	 behövs	 för	 att	 bedöma	 stödbehovet.	 Om	 det	 inte	 är	 möjligt	 att	 kontakta	
elevvårdspersonal	 tillsammans	 med	 eleven	 ska	 eleven	 informeras	 om	 kontakten	 och	 ges	 möjlighet	 att	
diskutera	med	skolpsykolog-	eller	skolkurator	 inom	sju	dagar.	Också	annan	person,	som	i	sin	yrkesroll	har	
fått	vetskap	om	elevens	behov	av	stöd,	kan	trots	bestämmelser	om	sekretess	kontakta	skolpsykolog	eller	
skolkurator.	Elevens	vårdnadshavare	eller	annan	laglig	representant	ska	informeras	om	kontakttagandet.	

	

	

8.3.2		 Behandling	av	enskild	elevs	ärende	inom	elevvården	
	

Då	ett	elevvårdsärende	som	gäller	en	enskild	elev	eller	elevgrupp	kräver	olika	sakkunnigas	kunskap	för	att	
utreda	 behovet	 av	 stöd	 och	 för	 att	 anordna	 elevvårdstjänster	 behandlas	 ärendet	 i	 en	 yrkesövergripande	
grupp,	individuell	elevvårdsgrupp.	Den	individuella	elevvårdsgruppens	sammansättning	bestäms	från	fall	till	
fall	 och	 utifrån	 ärendets	 karaktär.	 Att	 gruppen	 sammankallas	 bestäms	 av	 den	 personen	 inom	 individuell	
elevvård	ärendet	hör	till.	Ärendets	behandling	i	den	individuella	elevvårdsgruppen	kräver	alltid	ett	skriftligt	
samtycke	av	eleven	och	vid	behov	av	elevens	vårdnadshavare.	 I	samtycket	definieras	vem	som	får	delta	 i	
behandlingen	av	ärendet	och	vad	ärendet	gäller.	

	
I	den	individuella	elevvårdsgruppen	utses	en	ansvarsperson	för	ärendet.	Behandlingen	av	elevens	ärende	i	
den	 individuella	elevvårdsgruppen	dokumenteras	 i	en	elevvårdsjournal.	 I	 journalen	antecknas	nödvändiga	
uppgifter	för	att	anordna	elevvård:	

·	Elevens	och	vårdnadshavares	basuppgifter	i	enlighet	med	lagen	om	elev-	och	studerandevård.	
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·	Datum	för	dokumenteringen	och	vem	som	gjort	den	samt	yrkes-	eller	tjänsteställning.	
·	Vad	ärendet	gäller	och	vem	som	inlett	ärendet.	
·	Vilka	åtgärder	som	vidtagits	medan	elevens	ärende	har	utretts,	såsom	utlåtanden,	
undersökningar	och	utredningar.	
·	Uppgifter	om	behandlingen	av	ärendet	vid	expertgruppens	möte,	mötesbesluten	och	planen	för	
genomförande	av	besluten.	
·	Vem	som	ansvarar	för	genomförandet	och	uppföljningen.	
	

Samskolan	 har	 en	 blankett	 för	 elevvårdsjournalen	 samt	 för	 samtycke	 till	 behandlingen	 av	 ärendet	 i	 en	
individuell	elevvårdsgrupp.	

	
Elevvårdsjournalen	 samt	 andra	 handlingar	 som	 är	 uppgjorda	 i	 behandlingen	 av	 en	 enskild	 elevs	 ärende	
sparas	 i	 ett	 separat	elevvårdsregister	 (mapp	 i	 låst	 skåp).	Alla	uppgifter	 som	sparas	 i	 elevvårdsregistret	 är	
sekretessbelagda.	Närmare	anvisningar	gällande	elevvårdsregistret	beskrivs	i	den	skolvisa	elevvårdsplanen.	

	
De	som	deltar	 i	en	yrkesövergripande	behandling	av	ett	 individuellt	elevvårdsärende	och	anordnandet	av	
individuell	 elevvård	 har	 rätt	 att	 få	 av	 och	 till	 varandra	 och	 den	 myndighet	 som	 ansvarar	 för	
elevvårdstjänsterna	 lämna	ut	uppgifter	 som	är	nödvändiga	 för	 att	 den	 individuella	 elevvården	 ska	 kunna	
ordnas	 och	 genomföras.	 Utöver	 detta	 har	 de	 rätt	 att	 få	 och	 ge	 ut	 information	 till	 varandra	 och	 elevens	
lärare,	 rektor	 samt	 utbildningsanordnare	 sådan	 information	 som	 är	 nödvändig	 för	 att	 anordna	
undervisning.	 Sådan	 information	 kan	 vara	 t.ex.	 uppgift	 om	 en	 sjukdom	 som	 eleven	 har	 och	 som	 är	
nödvändigt	att	beakta	i	undervisningssituationer.	För	ett	öppet	och	respektfullt	samarbete	är	det	dock	alltid	
ändamålsenligt	att	överlåta	uppgifter	i	samråd	med	eleven	eller	elevens	vårdnadshavare.	Om	uppgifter	i	en	
elevvårdsjournal	 lämnas	ut	till	en	utomstående	ska	det	 i	 journalen	antecknas	vilka	uppgifter	som	lämnats	
ut,	till	vem	och	på	vilka	grunder.	

	
Om	en	elev	övergår	till	undervisning	eller	utbildning	som	ordnas	av	en	annan	utbildningsanordnare	ska	den	
tidigare	 utbildningsanordnaren	 begära	 samtycke	 av	 eleven,	 eller	 vid	 behov	 vårdnadshavare,	 om	 att	 få	
överlämna	 sådana	 sekretessbelagda	 uppgifter	 i	 elevvårdens	 klientregister	 som	 behövs	 för	 elevvårdens	
kontinuitet	 till	den	nya	utbildningsanordnaren.	Uppgifter	 som	är	nödvändiga	med	tanke	på	ordnandet	av	
undervisningen	 kan	 trots	 sekretessbestämmelserna	 och	 utan	 dröjsmål	 överlämnas	 till	 den	 nya	
utbildningsanordnaren	eller	anordnaren	av	gymnasie-	eller	yrkesutbildning.	Uppgifter	kan	också	ges	på	den	
nya	utbildningsanordnarens	begäran.	

	

	

8.4		 Samskolans	elevvårdsplan	
	

Samskolan	 har	 en	 egen	 elevvårdsplan.	 Elevvårdsplanen	 är	 uppgjord	 i	 enlighet	 med	 de	 riktlinjer	 för	
elevvården	 som	 beskrivs	 i	 läroplanen	 samt	 de	 bestämmelser	 om	 innehållet	 i	 elevvårdsplanen	 som	
definieras	 i	 grunderna	 för	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Elevvårdsplanen	 och	 dess	
innehåll	ska	uppdateras	inom	ett	år	efter	att	välfärdsplan	för	barn	och	unga	har	setts	över.	
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Skolans	 elevhälsogrupp	 ansvarar	 för	 uppgörande,	 genomförande	 och	 uppföljning	 av	 elevvårdsplanen	 i	
skolan.	 Elevvårdsplanen	 utarbetas	 i	 samråd	 med	 skolans	 personal,	 eleverna	 och	 deras	 vårdnadshavare.	
Skolan	uppdaterar	sin	elevvårdsplan	läsårsvis.	

	
Elevvårdsplanen	 innehåller	 följande	 huvudrubriker	 i	 enlighet	 med	 grunderna	 för	 läroplanen	 inom	 den	
grundläggande	utbildningen:	
	

• Det	totala	behovet	av	elevvård	och	tillgängliga	elevvårdstjänster	
• Gemensam	elevvård	och	tillvägagångssätt	
• Ordnandet	av	individuell	elevvård	
• Ordnandet	av	samarbete	mellan	elevvården,	eleverna	och	deras	vårdnadshavare	
• Genomförande	och	uppföljning	av	elevvårdsplanen	

	
Som	bilaga	till	elevvårdsplanen	ska	uppgöras	följande	handlingsplaner:	

-	Plan	för	att	skydda	eleverna	mot	våld,	mobbning	och	trakasserier	
-	Verksamhet	vid	akuta	kriser	och	hotfulla	eller	farliga	situationer	

	

	

9		 SÄRSKILDA	FRÅGOR	SOM	ANKNYTER	TILL	SPRÅK	OCH	KULTUR	
	

Elevernas	 språkliga	 färdigheter	 och	 kulturella	 bakgrund	 ska	 beaktas	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen.	
Varje	elevs	språkliga	och	kulturella	identitet	ska	stödjas	på	ett	mångsidigt	sätt.	

	
Eleverna	handleds	att	 känna	 till,	 förstå	och	 respektera	den	 rätt	 till	 eget	 språk	och	egen	kultur	 som	varje	
medborgare	enligt	grundlagen	har.	

	
Målet	är	att	lära	eleverna	att	värdesätta	olika	språk	och	kulturer	samt	att	främja	två-	och	flerspråkighet	och	
på	så	sätt	stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	metalingvistiska	färdigheter.	

	
Det	ska	vara	naturligt	att	använda	olika	språk	parallellt	i	skolans	vardag	och	språk	ska	värdesättas.	

	
Skolans	gemenskap	är	språkmedveten	och	attityder	gentemot	språk	och	språkgrupper	diskuteras	och	man	
förstår	 språkets	 centrala	 betydelse	 för	 lärandet,	 för	 kommunikation	 och	 för	 samarbete	 samt	 för	
identitetsskapandet	 och	 integreringen	 i	 samhället.	 Varje	 läroämne	 har	 sitt	 eget	 språk,	 textbruk	 och	
begreppssystem.	De	olika	vetenskapsgrenarnas	språk	och	symbolsystem	öppnar	olika	perspektiv	på	samma	
fenomen.	I	en	språkmedveten	skola	är	alla	vuxna	både	språkliga	modeller	och	språklärare	i	det	läroämne	de	
undervisar.	

	
Skolan	är	en	mångkulturell	miljö	där	både	elever	och	vuxna	har	olika	bakgrund.	I	undervisningen	och	annan	
verksamhet	i	skolan	ska	förståelsen	för	andra	kulturer	och	språk	ökas	samt	jämlikhet	och	rättvisa	främjas.	
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Personalen	 närmar	 sig	 mångkulturalitet	 utgående	 från	 sin	 egen	 kultur.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 vara	
medveten	 om	 hur	 den	 egna	 bakgrunden	 och	 de	 egna	 kulturella	 värderingarna	 påverkar	 tänkandet	 och	
agerandet.	Genom	att	vara	medveten	om	sina	egna	värderingar	ökar	 förståelsen	för	även	andra	kulturer.	
Också	i	det	här	fallet	fungerar	personalen	som	en	förebild	för	eleverna.	

	
Elever	 oberoende	 av	 sin	 språkliga	 bakgrund	 ska	 ges	 förutsättningar	 att	 utveckla	 sina	 svenska	
språkfärdigheter	 i	 en	 svenskspråkig	miljö.	Undervisningen	 för	 flerspråkiga	elever	har	 som	 särskilt	mål	 att	
stöda	elevernas	 flerspråkighet	och	utvecklingen	av	deras	 identitet	och	 självkänsla.	 Skolans	gemenskap	är	
språkmedveten	och	det	är	naturligt	att	använda	olika	språk	i	vardagen.	Språket	har	en	central	betydelse	för	
lärande,	kommunikation,	samarbete,	identitetsskapande	och	integrering	i	samhället.	

	
Elever	med	 invandrarbakgrund	 kan	 i	 stället	 för	 att	 följa	 lärokursen	 i	modersmål	 och	 litteratur,	 helt	 eller	
delvis	 undervisas	 i	 svenska	 som	 andra	 språk.	 I	 Samskolan	 kan	 eleverna	 i	 mån	 av	 möjlighet	 även	 få	
undervisning	 i	 sitt	 eget	modersmål	 i	 enlighet	med	 fastställda	 principer	 för	 anordnande	 av	 undervisning	 i	
eget	modersmål.	

	
	

10		 VALFRIHET	I	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	
	

Den	 årskursvisa	 fördelningen	 av	 de	 valfria	 timmarna	 har	 definierats	 i	 timfördelningen	 för	 den	
grundläggande	 utbildningen	 (se	 bilaga).	 	 Det	 allmänna	 målet	 för	 de	 valfria	 studierna	 är	 att	 fördjupa	
lärandet,	 bredda	 studierna	 och	 förbättra	 förutsättningarna	 för	 fortsatta	 studier.	 De	 valfria	 studierna	 ger	
eleverna	 möjlighet	 att	 utveckla	 sina	 kunskaper	 utifrån	 sina	 egna	 intressen.	 Valfriheten	 stödjer	
studiemotivationen	och	utvecklar	förmågan	att	välja.	

	

	

10.1	Valfria	timmar	i	konst-	och	färdighetsämnen	
	

I	 statsrådets	 förordning	 fastställs	 ett	 minimiantal	 timmar	 gemensam	 undervisning	 för	 varje	 konst-	 och	
färdighetsämne	 (musik,	 bildkonst,	 slöjd,	 gymnastik,	 huslig	 ekonomi)	 i	 årskurs	 1–6	 och	 7–9.	 Konst-	 och	
färdighetsämnena	 anvisas	 i	 årskurs	 1–6	 ytterligare	 sammanlagt	 sex	 årsveckotimmar	 och	 i	 årskurs	 7–9	
sammanlagt	 fem	 årsveckotimmar,	 som	 i	 timfördelningen	 går	 under	 namnet	 valfria	 konst-	 och	
färdighetsämnen.	De	valfria	 timmarna	är	en	del	 av	undervisningen	 i	 konst-	och	 färdighetsämnen	och	 ska	
också	bedömas	som	en	del	av	denna	undervisning.	

	
De	årsveckotimmar	 som	anvisats	 valfria	 konst-	och	 färdighetsämnen	kan	 i	den	 lokala	 läroplanen	 fördelas	
mellan	 musik,	 bildkonst,	 slöjd,	 gymnastik	 och	 huslig	 ekonomi	 på	 det	 sätt	 som	 utbildningsanordnaren	
beslutar.	 Alternativt	 kan	 årsveckotimmarna,	 eller	 en	 del	 av	 dem,	 användas	 till	 för	 eleverna	 valfria,	
fördjupande	studier	i	konst-	och	färdighetsämnen.	
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I	 årskurserna	 1-6	 väljer	 skolan	 (styrelsens	 beslut)	 till	 vilka	 ämnen	 timmarna	 riktas.	 Samskolan	 bearbetar	
läroplanen	för	de	konst-	och	färdighetsämnenas	del	så	att	innehållet	motsvarar	det	totala	antalet	timmar	i	
läroämnet.	

	
I	 årskurserna	 7-9	 studerar	 eleverna	 ett	 valfritt	 konst-	 och	 färdighetsämne.	 Skolan	 bestämmer	 (styrelsens	
beslut)	i	vilka	konst-	och	färdighetsämnen	det	erbjuds	valfria	kurser	och	eleverna	ska	ha	möjlighet	att	välja	
mellan	 läroämnen.	 För	 dessa	 ämnens	 del	 ska	 utarbetas	 läroplansdel	 för	 de	 fördjupade	 valfria	 studierna.	
Skolan	 beskriver	 studiernas	 namn,	 mål	 och	 innehåll	 per	 årskurs	 samt	 eventuella	 särdrag	 angående	
lärmiljöer	och	arbetssätt.	

	

	

10.2		 Valfria	ämnen	
	

Syftet	 med	 de	 valfria	 ämnena	 är	 att	 fördjupa	 och	 bredda	 elevens	 kunskaper	 enligt	 elevens	 val.	 Det	
sammanlagda	antalet	årsveckotimmar	för	de	valfria	ämnena	i	årskurs	1–9	är	nio.	Som	valfria	ämnen	erbjuds	
fördjupade	 och	 tillämpade	 studier	 i	 gemensamma	 ämnen	 eller	 ämneshelheter	 som	 består	 av	 flera	
läroämnen.	 Fördjupade	 valfria	 lärokurser	 fördjupar	 och	breddar	målen	och	 innehållet	 i	 de	 gemensamma	
läroämnena.	 Tillämpade	 valfria	 ämnen	 kan	 innehålla	 element	 från	 flera	 olika	 läroämnen	 eller	 från	
mångsidig	 kompetens.	 Tillämpade	valfria	 ämnen	bidrar	 till	 att	 främja	 samarbetet	mellan	 läroämnena.	De	
valfria	ämnena	besluts	och	beskrivs	i	läsårsplanen.	

Valfria	ämnen	som	bildar	en	helhet	som	omfattar	minst	två	årsveckotimmar	bedöms	verbalt	i	årskurserna	
1-4	 och	med	 siffror	 i	 årskurserna	 5-9.	 Valfria	 ämnen	 som	omfattar	 färre	 en	 två	 årsveckotimmar	 bedöms	
verbalt	 i	 årskurserna	 1-9.	 Dylika	 valfria	 ämnen	 som	 är	 fördjupade	 studier	 i	 ett	 gemensamt	 ämne	 kan	
påverka	prestationen	i	ämnet	för	att	höja	vitsordet	i	läroämnet	i	fråga.	
	
De	valfria	ämnen	som	erbjuds	som	en	årsveckotimme	i	årskurs	3	och	4	utgörs	av	tematiska	helheter	som	
planeras	läsårsvis	som	valbara	element	av	huslig	ekonomi,	musik	och	bildkonst.	

	
Valfria	ämnen	i	årskurserna	8	och	9	omfattar	förutom	konst-	och	färdighetsämnen	också	B2-språk.	
	
Syftet	med	de	valfria	ämnena	är	att	fördjupa	och	bredda	elevernas	kunskaper	enligt	elevens	val.	Som	valfria	
ämnen	 kan	 utbildningsanordnaren	 erbjuda	 ämnen	 som	 lämpar	 sig	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen,	
fördjupade	 och	 tillämpade	 studier	 i	 gemensamma	 ämnen	 eller	 ämneshelheter	 som	 består	 av	 flera	
läroämnen.	De	valfria	ämnena	ska	främja	de	mål	som	fastställts	för	den	
	
	Grundläggande	 utbildningen.	 Fördjupade	 valfria	 lärokurser	 ska	 fördjupa	 och/eller	 bredda	 målen	 och	
innehållet	i	de	gemensamma	läroämnena.	
	
Tillämpade	valfria	ämnen	kan	innehålla	element	från	flera	olika	läroämnen	eller	från	mångsidig	kompetens.	
Tillämpade	valfria	ämnen	bidrar	till	att	främja	samarbetet	mellan	läroämnena,	till	exempel	inom	konst-	och	
färdighetsämnen,	 informations-	 och	 kommunikationsteknik,	 konsument-	 och	 ekonomikunskap,	 global	
fostran	och	studier	i	drama.	
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Valfria	 timmar	 som	 bildar	 en	 helhet	 som	 omfattar	minst	 två	 årsveckotimmar	 bedöms	med	 siffervitsord.	
Valfria	ämnen	 som	omfattar	 färre	än	 två	årsveckotimmar	eller	helheter	 som	består	av	 sådana	 lärokurser	
bedöms	 verbalt.	 Om	 ett	 valfritt	 ämne	 som	 ska	 bedömas	 verbalt	 anses	 som	 fördjupade	 studier	 i	 ett	
gemensamt	ämne,	kan	prestationen	i	det	valfria	ämnet	höja	vitsordet	i	läroämnet	i	fråga.	

	
	I	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 har	 eleverna	 en	 valfri	 årsveckotimme	 i	 årskurserna	 3,	 4,	 och	 5,	 två	
årveckotimmar	i	årskurserna	7,	8	och	i	årskurs	9.		

	
De	valfria	ämnena	definieras	(styrelsens	beslut)	på	basis	av	följande,	gemensamma	riktlinjer.	

	
Eleverna	 ska	 ha	 möjlighet	 till	 val.	 Årsveckotimmarna	 för	 de	 valfria	 ämnena	 i	 årskurserna	 4-6	 utgör	 en	
årsveckotimmes	helheter	per	årskurs.	Utöver	detta	erbjuds	tillämpade	studier	i	gemensamma	ämnen	eller	
ämneshelheter	som	består	av	flera	läroämnen.	

	
I	 årskurserna	 8	 och	 9	 kan	 timmarna	 användas	 till	 större	 helheter.	 Då	 är	 betoningen	 i	 undervisningen	 på	
fördjupade	studier	i	gemensamma	ämnen.		

	
Undervisning	 i	 B2-språk	 ingår	 i	 de	 valfria	 ämnen	och	det	 undervisas	 2	 årsveckotimmar/årskurs	 i	 enlighet	
med	 timfördelningen	 för	 den	 grundläggande	utbildningen.	De	 valfria	 ämnena	 i	 årskurs	 8	 och	9	 kan	 även	
innefatta	tillämpade	studier	i	gemensamma	ämnen	eller	ämneshelheter	som	består	av	flera	läroämnen.	

	
För	 de	 övriga	 ämnena	 utarbetar	 skolan	 en	 läroplansdel	 skilt	 för	 varje	 valfritt	 ämne.	 I	 läroplansdelen	
fastaställs	ämnets	namn,	mål	och	innehåll	samt	bedömning	per	årskurs	samt	eventuella	särdrag	angående	
lärmiljöer,	arbetssätt,	stöd	och	handledning.	
	
De	valfria	ämnena	beskrivs	 i	timplanen.	Timplanen	genomgås	en	gång	per	 läsår,	 i	god	tid	före	kommande	
läsår.	 	

	

11		 UTVÄRDERING	 OCH	 UTVECKLING	 AV	 UNDERVISNINGEN	 OCH	 SKOLANS	
VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR	

	

Lagen	om	grundläggande	utbildning	utgör	grunden	för	utvärdering.		
	

Utbildningsanordnaren	 ska	utvärdera	utbildningen	och	bedöma	vilken	effekt	 den	har	 samt	delta	 i	 extern	
utvärdering	 av	 verksamheten.	 Syftet	 med	 utvärdering	 är	 att	 stöda	 utvecklingen	 av	 utbildningen	 och	
förbättra	förutsättningar	för	lärande.	

	
Ett	 villkor	 för	 att	 kunna	 upprätthålla	 och	 utveckla	 kvaliteten	 på	 undervisningen	 är	 att	
undervisningspersonalen	 målmedvetet	 genomför	 självvärdering.	 Lärarna	 ska	 använda	
utvärderingsinformation	och	dokumentation	om	elevens	lärande	och	skolgång	för	pedagogisk	planering	och	
för	 att	 utveckla	 undervisningen.	 Bedömning	 av	 lärande	 är	 även	 ett	 verktyg	 som	 läraren	 använder	 för	
självbedömning	och	 för	att	 reflektera	över	 sitt	arbete.	Respons	 från	eleverna	och	vårdnadshavarna	samt	
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andra	samarbetspartners	ska	beaktas	för	att	utveckla	verksamheten	i	skolan.	Läroplanens	mål,	innehåll	och	
riktlinjer	för	undervisningen	utgör	grunden	för	skolornas	självvärdering.	

	
Skolornas	 självvärdering	 utgår	 från	 modellen	 för	 fortlöpande	 förbättring.	 Med	 hjälp	 av	 regelbunden	
självvärdering	 får	 skolans	 personal	 möjlighet	 att	 med	 jämna	 mellanrum	 stanna	 upp	 och	 utvärdera	 sitt	
arbete.	 Centralt	 i	 självvärderingen	 är	 den	 verksamhet	 som	 eleven	 berörs	 av.	 Skolorna	 i	 Esbo	 följer	 ett	
gemensamt	 självvärderingssystem	 som	 baserar	 sig	 på	 de	 nationella	 kvalitetskriterierna	 för	 den	
grundläggande	 utbildningen.	 Skolornas	 självvärderingssystem	 tar	 fasta	 på	 de	 olika	 delområden	 som	
grunderna	 för	 läroplanen	 för	den	grundläggande	utbildningen	2014	ålägger	att	utvärderas	och	 innefattar	
elev-	och	vårdnadshavarenkäter.	

	
Modellen	 för	 fortlöpande	 förbättring	 innebär	 systematisk	 granskning,	 utvärdering	 och	 utveckling	 av	 den	
egna	 insatsen	 som	 en	 del	 av	 arbetet	 i	 vardagen.	 Fortlöpande	 förbättring	 börjar	 med	 att	 man	 genom	
självvärdering	tar	 fram	och	väljer	ut	utvecklingsobjekt.	Att	utveckla	verksamheten	med	hjälp	av	modellen	
för	fortlöpande	förbättring	är	ett	gemensamt	ansvar	för	alla	inom	skolan.	

	
Genom	 fortlöpande	 förbättring	 främjar	 man	 ett	 tankesätt	 som	 är	 inriktat	 på	 utvärdering	 av	 det	 egna	
arbetet	 och	 på	 utveckling.	 Fokus	 ligger	 på	 det	 som	 man	 själv	 kan	 påverka.	 Med	 hjälp	 av	 fortlöpande	
förbättring	 kan	man	 ingripa	 i	 missförhållanden	 som	 upptäcks,	 men	 också	 ytterligare	 förstärka	 befintliga	
styrkor.	 Samtidigt	 är	 det	 också	 ett	 verktyg	 för	 deltagande,	 som	varje	medlem	 i	 en	 arbetsgemenskap	 kan	
använda	för	att	utveckla	sitt	arbete	och	sin	arbetsgemenskap.	

	
De	gemensamma	målen	för	utveckling	definieras	i	läsårsplanen	och	uppföljningen	rapporteras	läsårsvis	i	en	
kvalitetsredovisning.	Kvalitetsredovisningen	innehåller	en	bedömning	av	hur	målen	uppnåtts	utgående	från	
de	 mål	 skolan	 satt	 upp	 för	 sin	 verksamhet.	 I	 kvalitetsredovisningen	 dokumenteras	 styrkor	 och	
utvecklingsområden.		

	
Rektorn	har	ansvar	för	att	kvalitetsredovisningen	görs	och	tillställs	skolans	styrelse.	
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Undervisning	i		
årskurs	1-2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
KAPITEL	13	ÅRSKURS	1–2	

13.1	 Övergången	 från	 förskoleundervisningen	 till	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	
uppdraget	i	årskurs	1–2	
	
Utöver	de	gemensamma	uppdragen	har	varje	årskurshelhet	i	den	grundläggande	utbildningen	sitt	särskilda	
uppdrag.	 Uppdraget	 förutsätter	 att	 elevernas	 ålder	 och	 utvecklingsnivå	 beaktas	 och	 att	 undervisningen	
planeras	så	att	övergångarna	löper	smidigt	och	tryggt.	

Övergången	mellan	förskoleundervisningen	och	den	grundläggande	utbildningen	

Barnets	övergång	från	förskoleundervisningen	till	den	grundläggande	utbildningen	förutsätter	systematiskt	
samarbete	mellan	personalen	i	förskolan	och	personalen	i	nybörjarundervisningen.	Man	behöver	känna	till	
varandras	lärmiljöer,	verksamhetssätt	och	styrdokument.	Det	är	viktigt	att	samarbeta	med	hemmen	och	att	
bygga	 upp	 ett	 ömsesidigt	 förtroende.	 Varje	 barns	 situation,	 förutsättningar	 för	 lärande	 och	 behov	 ska	
beaktas.	Barns	eventuella	behov	av	stöd	för	lärande	och	skolgång	ska	tryggas	vid	skolstarten	och	man	ska	
också	 utreda	 behov	 och	 möjligheter	 för	 barnen	 att	 delta	 i	 morgon-	 och	 eftermiddagsverksamhet	 och	
klubbverksamhet.	Barnen	ska	uppmuntras	att	vara	stolta	över	de	färdigheter	de	fått	under	tiden	i	förskolan.	
De	ska	sporras	att	ansluta	sig	till	den	nya	gruppen	och	att	samverka	med	de	vuxna	som	de	möter	i	den	nya	
miljön.		
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Årskurs	1–2:	Att	utvecklas	till	skolelev	

Undervisningen	 i	 årskurserna	 1–2	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 de	 färdigheter	 som	 eleverna	 tillägnat	 sig	 i	
förskoleundervisningen	och	tidigare	inom	småbarnspedagogiken.	Det	särskilda	uppdraget	i	årskurserna	1–2	
är	 att	 ge	 eleverna	 förutsättningar	 att	 utveckla	 en	 positiv	 bild	 av	 sig	 själva	 som	 lärande	 individer	 och	
skolelever	samt	färdigheter	för	fortsatt	arbete	och	lärande.	I	början	av	den	grundläggande	utbildningen	är	
det	 särskilt	 viktigt	 att	 man	 följer	 med	 varje	 elevs	 lärande	 så	 att	 man	 kan	 garantera	 att	 eleven	 har	
förutsättningar	att	göra	framsteg	i	sina	studier.			

Det	är	viktigt	att	varje	elev	får	uppmuntrande	respons	och	möjlighet	att	känna	glädje	över	att	lära	sig	och	av	
att	 lyckas.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	 föra	 fram	sina	 intressen	och	att	bli	 intresserade	av	nya	fenomen.	
Undervisningen	 ska	 vara	 tillräckligt	 utmanande	 med	 tanke	 på	 varje	 elevs	 behov.	 Mobbning	 och	
diskriminerande	beteende	ska	inte	tillåtas	i	skolan.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	arbeta	tillsammans,	att	ta	
egna	 initiativ	 och	 att	 ta	 ansvar	 för	 sina	 skoluppgifter.	 Särskild	 vikt	 ska	 fästas	 vid	 att	 utveckla	 elevernas	
språkliga,	 sociala	 och	 motoriska	 färdigheter	 och	 varje	 elevs	 individuella	 utveckling	 och	 minnesförmåga.	
Målet	är	att	upptäcka	svårigheter	gällande	utvecklingen	och	lärandet	i	ett	tidigt	skede	och	att	ge	stöd	i	rätt	
tid.	 Arbetssätten	 ska	 vara	 åskådliga	 och	 konkreta	 och	 präglas	 av	 lek	 och	 spel,	 fantasi	 och	 berättelser.	
Tillsammans	med	hemmen	ska	man	stödja	eleverna	vid	skolstarten	och	i	att	utvecklas	till	skolelever.	

I	 årskurserna	 1-2	 blir	 förskoleundervisningens	 lärområden	 till	 läroämnen	 men	 undervisningen	 kan	
fortsättningsvis	 i	 huvudsak	 vara	 helhetsskapande.	 Elevernas	 initiativförmåga,	 förmåga	 att	 arbeta	
tillsammans	 och	 förstå	 samband	 mellan	 olika	 företeelser	 stärks	 genom	 att	 man	 förverkligar	 olika	
mångvetenskapliga	 lärområden	 enligt	 kapitel	 4.	 Då	 uppstår	 också	 fler	 tillfällen	 till	 samarbete	 såväl	 med	
förskoleundervisningen	som	med	de	högre	årskurserna.	

	

	

Övergången	mellan	årskurs	2	och	3	

Vid	övergången	är	det	viktigt	att	försäkra	sig	om	att	eleven	behärskar	de	grundfärdigheter	som	förutsätts	i	
studierna	 och	 att	 stärka	 varje	 elevs	 självförtroende	 som	 skolelev.	 I	 synnerhet	 ska	 elevernas	 läs-	 och	
skrivfärdigheter,	matematiska	 färdigheter	och	studiefärdigheter	stödjas.	Det	blir	allt	viktigare	att	utveckla	
förmågan	att	arbeta	självständigt	och	i	grupp	och	att	ta	ansvar	för	sitt	lärande.	Skolan	ska	tillsammans	med	
hemmen	stödja	eleverna	att	lyckas	i	skolarbetet.	Eleverna	och	vårdnadshavarna	ska	informeras	om	skolans	
språkprogram	och	om	hur	 studierna	ordnas,	om	de	nya	 läroämnen	som	 inleds	 i	årskurs	3	och	eventuella	
valfria	eller	frivilliga	studier.	Tillsammans	ska	man	fundera	över	de	krav	som	studierna	ställer	och	över	hur	
det	känns	att	eventuellt	ansluta	sig	till	en	ny	grupp.	

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	ska	i	enlighet	med	vad	som	förutsätts	i	lagen	granskas	före	årskurs	tre.	

13.2	Mångsidig	kompetens	i	årskurs	1–2	
	
De	 allmänna	 målen	 för	 mångsidig	 kompetens	 fastställs	 i	 kapitel	 3.	 I	 det	 följande	 beskrivs	 de	 aspekter	
gällande	målen	som	betonas	i	årskurserna	1-2.	
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Grunden	för	en	mångsidig	kompetens	läggs	under	småbarnsperioden,	 i	 förskoleundervisningen	och	under	
de	första	åren	i	den	grundläggande	utbildningen.	Målet	är	att	eleven	genom	att	utveckla	olika	kompetenser	
ska	förbättra	förutsättningarna	för	att	lära	känna	och	uppskatta	sig	själv,	forma	sin	identitet	och	utveckla	en	
hållbar	 livsstil.	 Det	 är	 viktigt	 att	 skolan	 redan	 från	 början	 erbjuder	 varje	 elev	 en	 interaktiv	 och	
uppmuntrande	 gemenskap,	 där	 eleven	 kan	 känna	 att	 hen	blir	 hörd,	 sedd	och	uppskattad.	 Fostran	 till	 en	
hållbar	livsstil	sker	främst	genom	att	skolan	föregår	med	gott	exempel.	För	att	främja	en	hållbar	livsstil	ska	
man	speciellt	bemöda	sig	om	att	elevernas	sociala	färdigheter	får	möjlighet	att	utvecklas,	att	eleverna	får	
lära	sig	observera	kulturell	mångfald	i	närmiljön	och	att	de	får	vara	ute	i	naturen	och	stärka	sitt	förhållande	
till	naturen.		

Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	(K1)	

Arbetet	ska	utgå	från	elevernas	egna	erfarenheter,	iakttagelser	och	frågor.	Det	ska	finnas	utrymme	för	att	
undra,	komma	till	insikt,	hitta	och	uppfinna,	fantisera	och	känna	glädje	i	lärandet.	Eleverna	ska	uppmuntras	
att	fråga	och	lyssna,	göra	noggranna	iakttagelser,	söka	information	samt	att	producera	och	utveckla	idéer	
tillsammans	 med	 andra	 och	 presentera	 resultatet	 av	 arbetet.	 Med	 hjälp	 av	 för	 åldern	 lämpliga	
problemlösnings-	 och	 forskningsuppgifter	 väcks	 elevernas	 nyfikenhet	 och	 intresse	 för	 den	 omgivande	
världen	och	deras	förmåga	att	strukturera,	benämna	och	beskriva	omgivningen	stärks.	Eleverna	ska	också	
uppmuntras	att	ifrågasätta	sina	iakttagelser	och	lägga	märke	till	att	information	ibland	kan	vara	motstridig	
och	otydlig.	

Eleverna	 ska	 få	 öva	 att	 planera	 och	 ställa	 upp	 mål	 för	 sitt	 eget	 och	 det	 gemensamma	 arbetet	 och	 att	
utvärdera	arbetet.	Tillsammans	ska	man	fundera	över	när	man	lyckats	i	arbetet	och	hur	man	vet	när	man	
lyckats.	Eleverna	ska	handledas	 i	att	se	sina	 framsteg,	bli	varse	sina	styrkor	som	lärande	 individer	och	att	
känna	glädje	när	de	 lyckas.	Läraren	ska	tillsammans	med	eleverna	fundera	över	eventuella	val	 i	 samband	
med	studierna	och	hjälpa	dem	att	förstå	betydelsen	av	olika	alternativ.		

Mångsidig	motion	och	motoriska	övningar	bidrar	till	att	utveckla	tänkandet	och	 lärandet.	Utvecklingen	av	
minnet,	 fantasin	 samt	etiskt	och	estetiskt	 tänkande	 ska	 stödjas	med	hjälp	av	 sagor	och	berättelser,	 spel,	
ramsor,	sånger	och	lekar,	olika	konstformer	och	mångsidig	kommunikation.	

Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	(K2)	

Eleverna	 ska	 sporras	 och	 handledas	 till	 positiv	 växelverkan	 och	 samarbete.	 Lektioner,	 fester,	 lek,	 spel,	
måltider	och	samarbete	i	och	utanför	skolan	erbjuder	tillfällen	där	man	kan	öva	sig	att	fungera	tillsammans	
med	många	olika	 slags	människor.	Eleverna	ska	bemötas	med	respekt	och	man	ska	 lära	dem	goda	vanor	
och	att	visa	vänlighet.	

Eleverna	ska	handledas	att	värdesätta	sin	familjs	och	släkts	traditioner	och	andras	vanor	och	traditioner.	I	
skolarbetet	ska	man	bekanta	sig	med	den	närmaste	kulturmiljön	och	dess	kulturella	mångfald.	Eleverna	ska	
också	 få	möjlighet	 att	 bekanta	 sig	med	 kulturarvet	 och	med	 konst	 och	 annat	 kulturutbud.	 Eleverna	 ska	
också	 få	 erfarenheter	 av	 internationalism.	Det	 är	 viktigt	 att	 fundera	 över	 hur	man	 kan	 påverka	 sin	 egen	
miljö	 och	 dess	 kultur.	 Eleverna	 ska	 få	 bekanta	 sig	 med	 grundprinciperna	 i	 FN:s	 konvention	 om	 barnets	
rättigheter	och	fundera	över	vad	dessa	principer	betyder	i	deras	liv	och	i	deras	sätt	att	agera.	

I	 skolarbetet	 ska	 eleverna	 ges	 möjlighet	 att	 ge	 uttryck	 för	 sådant	 som	 är	 betydelsefullt	 för	 dem	 själva	
genom	 att	 använda	 mångsidiga	 framställningssätt.	 Eleverna	 ska	 sporras	 att	 njuta	 av	 att	 deras	
fingerfärdighet	och	andra	fysiska	färdigheter	utvecklas	och	att	öva	sig	i	att	uppträda	på	olika	sätt.	Fantasin,	



69	
	

uppfinningsrikedomen	 och	 uttrycksförmågan	 utvecklas	 genom	 bland	 annat	 lek,	 äventyr,	 musik,	 drama,	
berättande,	mediepresentationer	och	visuella	uttryck	samt	genom	handens	arbete.	

Vardagskompetens	(K3)	

Skolstarten	 förutsätter	 en	 ny	 slags	 förmåga	 att	 ta	 hand	 om	 sig	 själv	 och	 bli	 mera	 självständig.	 Till	
skolarbetet	 hör	 att	 eleverna	 i	 klassen	 och	 i	 skolan	 ska	 sköta	 ansvarsuppgifter	 som	 lämpar	 sig	 för	 deras	
ålder.	Betydelsen	av	gemensamma	spelregler,	goda	vanor	och	uppmuntrande	 respons	ökar.	Eleverna	ska	
lära	sig	att	uppfatta	 tids-	och	rumsbegrepp	och	deras	betydelse	 i	praktiken.	De	ska	öva	sig	att	 identifiera	
och	uttrycka	sina	känslor	och	att	utveckla	emotionell	kompetens	till	exempel	med	hjälp	av	lek	och	drama.	

I	skolan	ska	eleverna	få	 lära	sig	grundläggande	fakta	om	vad	som	främjar	det	egna	och	det	gemensamma	
välbefinnandet,	 tryggheten	och	en	god	vardag.	Det	är	viktigt	att	eleverna	 lär	 sig	att	 röra	 sig	 självständigt	
och	tryggt	 i	närmiljön,	att	de	använder	säkerhets-	och	skyddsutrustning	och	förkovrar	sina	kunskaper	och	
färdigheter	 som	 fotgängare	 och	 cyklister.	 De	 ska	 också	 få	 öva	 sig	 i	 hur	 man	 ska	 agera	 i	 olika	 riskfyllda	
situationer	och	hur	man	ska	söka	hjälp.	Läraren	ska	tillsammans	med	eleverna	undersöka	teknik	i	vardagen	
och	hur	den	används	i	olika	situationer	samt	lära	sig	använda	teknisk	utrustning	på	ett	tryggt	sätt.	Elevernas	
konsumtionsvanor	ska	diskuteras	och	de	ska	lära	sig	att	förhålla	sig	kritiskt	till	reklam	och	medier.	Eleverna	
ska	också	ges	möjlighet	att	fundera	över	hur	de	kan	påverka	sin	egen	användning	av	pengar.	Eleverna	ska	
vägledas	 till	 kritiska	 konsumtionsvanor	 och	 till	 att	 fundera	 över	 vad	 sparsamhet,	 måttlighet	 och	
miljötänkande	innebär	för	konsumentens	val	och	vad	de	betyder	för	deras	eget	agerande.		

Multilitteracitet	(K4)	

Eleverna	 ska	 handledas	 att	 nå	 kompetens	 i	multilitteracitet,	 det	 vill	 säga	 att	 kunna	 tolka,	 producera	 och	
kritiskt	granska	texter	av	många	olika	slag	som	är	lämpliga	för	deras	ålder.	Med	texter	avses	här	olika	slag	
av	 information	 som	 kommer	 till	 uttryck	 genom	 verbala,	 visuella,	 auditiva,	 numeriska	 eller	 kinestetiska	
symbolsystem	 eller	 genom	 kombinationer	 av	 dessa.	 Genom	 en	 multisensorisk,	 helhetsinriktad	 och	
fenomenbaserad	 undervisning	 ska	 elevernas	 kompetens	 i	 multilitteracitet	 utvecklas.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	att	använda	och	producera	olika	slag	av	texter	och	språk,	dra	nytta	av	dem	och	att	uttrycka	sig	
med	hjälp	av	dem.	Elevernas	grundläggande	läs-	och	skrivfärdighet	ska	utvecklas	och	bli	allt	mer	flytande.	
Också	 förmågan	 att	 hantera	 numerisk	 information	 i	 texter	 som	 anknyter	 till	 vardagen	 ska	 utvecklas,	 till	
exempel	att	se	skillnader	mellan	antal.	Eleverna	ska	sporras	att	utveckla	förmågan	att	läsa	och	tolka	bilder	
genom	 att	 pröva	 på	 olika	 visuella	 uttryckssätt	 och	 genom	 att	 granska	 olika	 visuella	 sätt	 att	 påverka	 i	
närmiljön.		

Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 söka	 information	 i	 olika	 källor	 och	 att	 förmedla	 information	 till	 andra.	 De	 ska	
handledas	att	fundera	över	skillnaden	mellan	den	fiktiva	och	den	verkliga	världen	och	att	inse	att	varje	text	
har	en	upphovsman	och	ett	syfte.	På	detta	sätt	ger	undervisningen	eleverna	möjlighet	att	utveckla	förmåga	
till	kritiskt	läsande	(Critical	literacy).	För	att	utveckla	multilitteracitet	behöver	eleverna	såväl	en	rik	textmiljö	
som	 ett	 tryggt	 stöd	 i	 användningen	 av	 medier.	 Texter	 som	 lämpar	 sig	 för	 åldern,	 exempelvis	 tidningar,	
böcker,	spel,	 filmer	och	musik	samt	 iakttagelser	 i	omgivningen	och	texter	som	eleverna	själva	producerat	
eller	valt	ska	användas	 i	undervisningen.	Förmågan	att	producera	ska	utvecklas	vid	sidan	av	förmågan	att	
tolka	och	värdera.	Eleverna	ska	ges	gott	om	tillfällen	att	fråga,	undra,	berätta	historier,	uttrycka	sina	tankar	
och	åsikter	och	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	genom	olika	uttryckssätt	och	med	olika	redskap.	

Digital	kompetens	(K5)	
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Undervisningen	ska	utnyttja	den	digitala	kompetens	 som	eleverna	 inhämtat	 i	 förskoleundervisningen.	Ett	
lekinriktat	arbetssätt	är	fortfarande	centralt.	Eleverna	ska	få	öva	grundläggande	färdigheter	i	informations-	
och	kommunikationsteknik	och	lära	sig	att	använda	den	som	verktyg	i	studierna.	Samtidigt	ska	eleverna	få	
lära	sig	grundläggande	terminologi	inom	informations-	och	kommunikationstekniken.	Eleverna	ska	också	få	
reflektera	över	användningen	av	digitala	verktyg	i	närmiljön	och	dess	betydelse	i	vardagen.	
	
Praktiska	 färdigheter	 och	 egen	 produktion:	 I	 skolarbetet	 ska	 eleverna	 få	 öva	 sig	 att	 använda	 utrustning,	
program	och	tjänster	och	de	mest	centrala	principerna	för	hur	de	används	och	fungerar.	De	ska	få	lära	sig	
använda	 tangentbord	 och	 andra	 grundläggande	 färdigheter	 som	 behövs	 för	 att	 producera	 och	 bearbeta	
texter.	 Eleverna	 ska	 få	 och	 dela	 med	 sig	 av	 erfarenheter	 av	 att	 arbeta	 med	 digital	 media	 och	 av	 att	
programmera	på	ett	för	åldern	lämpligt	sätt.	Spelifiering	ska	användas	för	att	främja	lärandet.	Ansvarsfulla	
och	 trygga	 arbetssätt:	 Man	 ska	 tillsammans	 med	 eleverna	 diskutera	 och	 utarbeta	 trygga	 och	 goda	
arbetssätt	och	god	nätetikett	 för	användningen	av	digitala	verktyg.	Man	ska	fästa	uppmärksamhet	vid	att	
hälsosamma	 arbetsställningar	 och	 lämpligt	 långa	 arbetspass	 inverkar	 på	 välbefinnandet.	
Informationshantering	 samt	 undersökande	 och	 kreativa	 arbetssätt:	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 använda	
centrala	 söktjänster,	 att	 pröva	 olika	 verktyg	 och	 att	 utföra	 mindre	 informationssökningar	 inom	 olika	
områden	 och	 om	 sådant	 som	 intresserar	 dem.	 De	 ska	 uppmuntras	 att	 med	 hjälp	 av	 digitala	 verktyg	
förverkliga	 sina	 idéer	 självständigt	 och	 tillsammans	 med	 andra.	 Kommunikation	 och	 nätverksbildning:	
Eleverna	ska	få	erfarenheter	av	sociala	medietjänster	som	stödjer	lärandet	och	öva	sig	att	använda	digitala	
verktyg	i	olika	kommunikationssituationer.		
	
Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap	(K6)	

Skolarbetet	 ska	ge	eleverna	mångsidiga	möjligheter	att	 lära	 sig	arbeta	 självständigt	och	 tillsammans	med	
andra.	De	ska	få	öva	sig	att	medverka	i	grupp	och	att	samarbeta,	att	anpassa	sina	egna	idéer	till	andras	och	
att	ta	ansvar	enligt	sin	ålder.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	undersöka	nya	fenomen	och	fundera	över	vad	de	
själva	är	särskilt	bra	på	och	vad	de	kunde	göra	till	förmån	för	andra	i	skolan	och	hemma.	De	ska	uppmuntras	
att	 lita	 på	 sig	 själva	 då	 de	 handlar	 i	 nya	 situationer.	 Eleverna	 ska	 få	 bekanta	 sig	 med	 olika	 yrken	 i	 och	
utanför	skolan	och	 lära	sig	 förstå	vad	dessa	yrken	och	arbeten	överlag	betyder	 för	samhället,	 i	 synnerhet	
med	tanke	på	 familjernas	vardag	och	uppehälle.	Skolarbetet	berikas	av	 samarbete	med	vårdnadshavarna	
och	aktörer	utanför	skolan.	

Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	(K7)	

Eleverna	ska	från	första	klass	få	vara	med	och	diskutera	och	planera	mål	för	sitt	eget	arbete	och	sin	grupps	
arbete.	De	ska	också	få	planera	hur	skolans	arbetsutrymmen	ska	inredas	och	göras	trivsamma	samt	få	delta	
i	 planering	 som	gäller	måltider,	 raster,	 fester,	 utfärder	 och	 andra	 evenemang	 i	 skolan.	 Tillsammans	med	
eleverna	 ska	man	 diskutera	 vad	 rättvisa,	 jämlikhet	 och	 ömsesidighet	 betyder.	 Eleverna	 ska	 genom	 egna	
erfarenheter	 bekanta	 sig	 med	 demokratiska	 principer	 och	 demokrati	 i	 praktiken.	 Alla	 elever	 hör	 till	
elevkåren	och	kan	enligt	sin	ålder	och	sina	förutsättningar	vara	med	och	besluta	om	saker	som	gäller	dem	
själva.	Man	ska	tillsammans	med	eleverna	fundera	på	vad	en	rättvis	och	hållbar	framtid	betyder	i	vårt	land	
och	i	världen	och	hur	de	själva	kan	bidra	till	en	sådan.	

13.3	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
	
I	läroplanen	ska	utbildningsanordnaren	besluta	och	beskriva		
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- hur	man	 stödjer	 eleverna	 i	 övergångarna	 från	 förskoleundervisningen	 till	 den	 grundläggande	
utbildningen	och	från	årskurs	2	till	årskurs	3	

o praxis	vid	övergångarna	
o samarbete	som	behövs,	arbetsfördelning	och	ansvarsfördelning	

- särdrag	och	uppdrag	i	årskurserna	1-2	(beskrivningarna	i	grunderna	kan	användas	som	sådana),	
lokala	betoningar	gällande	dem	och	hur	man	förverkligar	och	följer	upp	uppdraget	

- mål	för	mångsidig	kompetens	i	årskurserna	1-2	(beskrivningarna	i	grunderna	kan	användas	som	
sådana),	eventuella	lokala	betoningar	och	hur	utvecklingen	av	elevernas	mångsidiga	kompetens	
stöds	i	årskurserna	1-2	

- mål	och	centralt	innehåll	i	årskurs	1	och	årskurs	2	för	varje	läroämne	
- eventuella	 särdrag	 vad	 gäller	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 samt	 handledning,	 differentiering	 och	

stöd	och	bedömning	av	lärande	i	årskurserna	1-2.	

13.4	Läroämnen	i	årskurs	1–2	
	
I	dessa	grunder	 för	 läroplanen	 föreskrivs	 för	varje	 läroämne	dess	uppdrag	och	mål	samt	centralt	 innehåll	
som	 anknyter	 till	 målen.	 Dessutom	 föreskrivs	 särskilda	 aspekter	 gällande	 mål	 för	 lärmiljöer,	 arbetssätt,	
handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömningen	av	lärandet	i	ifrågavarande	läroämne.	

I	 läroämnesdelarna	 används	 förkortningar.	Målen	 är	 förkortade	M1,	M2	 osv.	 Innehåll	 som	 hör	 samman	
med	målen	 är	 numrerade	 I1,	 I2	 osv.	 och	 i	 läroämnenas	måltabeller	 finns	 hänvisningar	 till	 dem.	De	 olika	
kompetensområdena	inom	mångsidig	kompetens	är	numrerade	K1,	K2	osv.	och	i	läroämnenas	måltabeller	
finns	hänvisningar	till	dem.	

	
K1	Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	
K2	Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	
K3	Vardagskompetens	
K4	Multilitteracitet	
K5	Digital	kompetens	
K6	Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap		
K7	Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	

DE	 OLIKA	 LÄROKURSERNA	 I	 MODERSMÅL	 OCH	 LITTERATUR	 OCH	 STUDIER	 I	 DET	 ANDRA		
INHEMSKA	SPRÅKET	

Inom	läroämnet	modersmål	och	 litteratur	 ingår	 i	dessa	 läroplansgrunder	följande	tolv	 lärokurser:	svenska	
och	litteratur,	finska	och	litteratur,	samiska	och	litteratur,	romani	och	litteratur,	teckenspråk	och	litteratur,	
modersmål	 för	 elever	med	 annat	modersmål,	 svenska	 och	 finska	 som	andraspråk	 och	 litteratur,	 svenska	
och	finska	 för	samisktalande	samt	svenska	och	finska	 för	 teckenspråkiga.	Som	modersmål	 för	elever	med	
annat	modersmål	är	det	möjligt	 att	undervisa	något	annat	 språk	än	de	 som	ovan	nämnts	 i	 enlighet	med	
timantalet	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 eller	 i	 enlighet	 med	 8	 §	 i	 statsrådets	 förordning	 422/2012,	 ifall	
utbildningsanordnaren	 erbjuder	 det	 och	 vårdnadshavaren	 har	 valt	 detta	 språk	 som	 elevens	modersmål.	
Dessutom	 kan	man	med	 separat	 finansiering	 erbjuda	 undervisning	 i	 elevens	 eget	modersmål.	 Inom	 det	
andra	inhemska	språket	 ingår	A-	och	B-lärokurser	och	de	modersmålsinriktade	lärokurser	som	är	avsedda	
för	tvåspråkiga	elever.	
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Inom	 läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 och	 det	 andra	 inhemska	 språket	 ska	 eleverna	 läsa	 de	 olika	
lärokurserna	i	enlighet	med	vad	som	anges	i	tabellen	nedan,	och	enligt	vad	utbildningsanordnaren	erbjuder	
och	vårdnadshavaren	väljer.	Med	elevens	modersmål	avses	i	detta	fall	skolans	undervisningsspråk	(svenska,	
finska	eller	samiska)	eller	något	annat	språk	som	vårdnadshavaren	uppgett.	

elevens	modersmål	 lärokurs	 i	 läroämnet		
modersmål	och	litteratur		

det	andra	inhemska	språket	

	 gemensam	 gemensam	 valfri	
svenska	 svenska	och	litteratur	 finska	 -	

finska	 finska	och	litteratur	 svenska	 -	

samiska	 samiska	 och	 litteratur	 samt	
svenska	 eller	 finska	 för	
samisktalande	

-	
	

finska	eller	svenska	

samiska	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 samiska	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

romani	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 romani	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

teckenspråk	 teckenspråk	 och	 litteratur	
samt	 svenska	 eller	 finska	 för	
teckenspråkiga	

														
-	
	

finska	eller	svenska	

annat	modersmål	 annat	 modersmål	 med	 hela	
timantalet	 för	modersmål	 och	
litteratur	eller	i	enlighet	med	8	
§	 i	 statsrådets	 förordning	
422/2012	 samt	 svenska	 eller	
finska	som	andraspråk		

	
-		
	
	

finska	eller	svenska	

	

13.4.1	MODERSMÅL	OCH	LITTERATUR	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
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undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

Läroämnets	uppdrag		
	
Mål,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärande	som	hör	samman	med	läroämnets	
uppdrag,	lärmiljöer	och	arbetssätt	gäller	alla	lärokurser	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.	
	
Läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 språk-,	 text-	 och	
kommunikationsfärdigheter,	att	stimulera	eleverna	att	bli	 intresserade	av	språk,	litteratur	och	övrig	kultur	
och	bli	medvetna	om	sig	själva	som	kommunikatörer	och	språkanvändare.	Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	
utveckla	sin	kreativitet	och	vidga	sitt	vardagsspråk	och	sin	textkompetens	så	att	de	med	hjälp	av	lämpliga	
begrepp	kan	ge	uttryck	för	iakttagelser	och	fenomen	och	verbalisera	sina	egna	tankar.		

Läroämnet	modersmål	och	litteratur	ansvarar,	 i	samarbete	med	de	övriga	läroämnena	och	med	hemmen,	
för	elevernas	språkliga	utveckling.	Undervisningen	ska	hjälpa	eleverna	att	skapa	sin	språkliga	och	kulturella	
identitet	i	ett	mångkulturellt	och	medialiserat	samhälle.		Modersmål	och	litteratur	är	ett	mångvetenskapligt	
kunskaps-,	 färdighets-	 och	 kulturämne.	 Undervisningen	 ska	 baseras	 på	 en	 vidgad	 textsyn.	 Centrala	
färdigheter	som	ska	betonas	är	färdighet	 i	att	tolka	och	producera	mångformiga	texter	och	 i	att	söka	och	
dela	information.	Kreativiteten	stärks	och	fantasin	får	möjlighet	att	utvecklas	på	ett	mångsidigt	sätt	genom	
att	 eleverna	 bekantar	 sig	 med	 litteratur	 som	 är	 lämplig	 för	 deras	 ålder	 och	 språkfärdighet.	 Litteraturen	
vidgar	 även	elevernas	uppfattning	om	sig	 själva	 som	språkanvändare,	 skapar	band	 till	 den	egna	kulturen	
och	vidgar	förståelsen	för	andra	kulturer.	

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 till	 att	 kommunicera	 och	 uttrycka	 sig	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikationsmiljöer.	
Genom	att	eleverna	blir	handledda	 i	 att	 inse	hur	deras	egen	 språkanvändning	påverkar	andra	människor	
bidrar	 modersmålsämnet	 även	 till	 elevernas	 etiska	 utveckling.	 Läs-	 och	 skrivstrategier	 är	 centrala	
metakognitiva	 färdigheter	 som	ska	betonas	 inom	modersmålsundervisningen.	 Syftet	med	undervisningen	
om	språket	är	att	 stödja	och	utveckla	språklig	medvetenhet	och	analytisk	språkfärdighet.	Undervisningen	
ska	basera	sig	på	en	social	och	funktionell	syn	på	språket:	de	språkliga	strukturerna	ska	studeras	i	språkliga	
sammanhang	 och	 inom	 textgenrer	 som	 är	 lämpliga	 för	 den	 aktuella	 åldersgruppen.	 Undervisningen	 ska	
avancera	trappstegsvis	i	enlighet	med	elevernas	utvecklingsstadium.		

Inom	 undervisningen	 ska	 eleverna	 lära	 känna	 flera	 kulturområden,	 av	 vilka	 ordkonsten,	 mediekulturen,	
drama	 och	 teater	 samt	 muntlig	 kommunikationskultur	 är	 de	 mest	 centrala.	 Undervisningen	 i	 ordkonst	
innebär	 att	man	 skriver,	 läser	 och	 tolkar	 skönlitterära	 texter.	 Syftet	med	 litteraturundervisningen	 är	 att	
väcka	 läslust,	 stödja	 eleverna	 i	 att	 få	 och	 dela	 med	 sig	 av	 läsupplevelser,	 fördjupa	 kulturkännedomen,	
stödja	den	etiska	utvecklingen	och	att	berika	elevernas	språk	och	fantasi.	Drama	 i	undervisningen	stärker	
läroämnets	 funktionella,	 erfarenhetsbaserade	 och	 estetiska	 karaktär.	 Genom	 arbete	med	mediekunskap	
ökar	elevernas	medvetenhet	om	och	vana	att	använda	olika	medieinnehåll	och	de	 lär	sig	 förstå	och	tolka	
mediernas	 roll	 som	 ett	 kulturellt	 fenomen.	 Arbetet	 med	 muntlig	 kommunikation	 stärker	 elevernas	
kommunikativa	kompetens.	

Att	 innehållet	 i	modersmåls-	och	 litteraturundervisningen	görs	meningsfullt	är	en	viktig	motivationsfaktor	
för	eleverna.	Motivationen	och	intresset	stärks	genom	att	man	i	undervisningen	utgår	från	barnens	och	de	
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ungas	 språkvärld	 och	 erfarenheter	 och	 vidgar	 dessa	 samt	 låter	 eleverna	 göra	 egna	 val	 och	 vara	 aktiva	
aktörer.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 man	 inom	 undervisningen	 beaktar	 elevernas	 egna	 textvärldar	 och	
erfarenheter	 och	 breddar	 dessa.	 Då	 skolan	 formar	 sina	 lärmiljöer	 och	 väljer	 undervisningsmetoder	 inom	
läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 ska	 elevernas	 olikheter,	 olika	 förutsättningar	 och	 jämställdheten	
mellan	könen	beaktas.	Både	de	som	är	specialbegåvade	på	området	och	de	som	har	inlärningssvårigheter	
ska	få	stöd.	De	olika	lärokurserna	i	läroämnet	ska	samarbeta	med	varandra.	

I	 årskurserna	 1-2	 har	 undervisningen	 i	 läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 som	 särskilt	 uppdrag	 att,	
utgående	 från	 elevernas	 individuella	 förutsättningar,	 stärka	 uttrycks-	 och	 kommunikationsfärdigheterna	
och	den	språkliga	medvetenheten	samt	att	stödja	eleven	i	att	utveckla	färdighet	i	att	lyssna,	tala,	läsa	och	
skriva.	 Undervisningens	 uppgift	 är	 att	 väcka	 intresset	 för	 språkliga	 uttrycksformer,	 drama	 och	 litteratur	
samt	 för	 att	 tolka	 och	 producera	 många	 olika	 slag	 av	 texter.	 Inom	 undervisningen	 ska	 man	 se	 till	 att	
lärprocessen	blir	 progressiv	 från	 förskola	 till	 skola	 gällande	både	basfärdigheterna	 i	modersmålet	 och	de	
centrala	mångsidiga	kompetenserna.		

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	1–2		
	
Lärmiljön	ska	utgöra	en	mångsidig	 text-	och	språkmiljö.	Det	ska	 finnas	god	 tillgång	 till	 litteratur	och	olika	
slags	texter	som	intresserar	eleverna.	Eleverna	ska	självständigt	och	tillsammans	få	producera	texter	som	
publiceras	i	klassen	och	i	andra	bekanta	miljöer.	Språket	ska	undersökas	genom	lek,	till	exempel	med	hjälp	
av	 roll-,	 drama-	 och	 teaterlekar.	 De	 olika	 delområdena	 ska	 integreras	 i	 undervisningen	 så	 att	 eleverna	
tillägnar	 sig	 olika	 färdigheter	 i	 läroämnet	 samtidigt	 som	de	 lär	 sig	 att	 gestalta	 olika	 företeelser	 språkligt.	
Genom	 att	 bekanta	 sig	 med	 skolbiblioteks-	 eller	 närbiblioteksverksamheten	 och	 med	 olika	
kulturevenemang	för	barn	utvidgas	lärmiljön	till	områden	utanför	klassrummet.	Den	kulturella	mångfalden	i	
närmiljön	och	medierna	ska	också	utnyttjas.	Undervisningen	ska	fokusera	på	att	dela	upplevelser	och	öva	
färdigheter	 tillsammans	 och	 individuellt,	 också	 med	 hjälp	 av	 digitala	 verktyg.	 Drama	 ska	 integreras	 i	
litteraturundervisningen	och	i	andra	läroämnen,	till	exempel	musik,	gymnastik,	omgivningslära.		

	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	1–2		
	
Målet	är	att	 stödja	elevens	 språkliga	utveckling	 samt	 inlärningen	av	 läs-	och	 skrivfärdigheter	 i	 samarbete	
med	hemmen.	Det	 är	 viktigt	 att	 identifiera	 språksvårigheter	 vad	 gäller	 tal,	 läsning	 eller	 skrivning	 och	 att	
erbjuda	stöd	så	tidigt	som	möjligt.	Läraren	ska	visa	hur	man	läser	och	förstår	ord,	meningar	och	texter	och	
skriver	 på	 olika	 sätt.	 Eleven	 uppmuntras	 att	 använda	medier	 på	 ett	mångsidigt	 och	 tryggt	 sätt.	 Språkligt	
begåvade	elever	ska	erbjudas	mera	utmanande	uppgifter,	material	och	textmiljöer.	Alla	elever	oavsett	kön	
ska	stödjas	så	att	de	hittar	texter	och	arbetssätt	som	intresserar	dem.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	
Bedömningen	ska	handleda	och	sporra	eleverna.	Genom	att	diskutera	med	eleverna	och	genom	att	ge	och	
ta	 emot	 respons	 styr	 läraren	 såväl	 hela	 undervisningsgruppen	 som	 den	 enskilda	 elevens	 lärande	 och	
framsteg.	I	årskurs	1–2	är	utgångspunkten	och	målet	för	bedömningen	av	lärandet	att	ge	en	helhetsbild	av	
elevens	språkliga	utveckling	inom	alla	målområden.	Genom	den	respons	som	baserar	sig	på	bedömningen	
ska	elevens	kommunikativa	färdigheter,	verbala	uttrycksförmåga	samt	utvecklingen	av	grundläggande	läs-	
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och	 skrivfärdigheter	 beaktas.	 Genom	 respons	 som	 baserar	 sig	 på	 utvärdering	 av	 elevens	 språkliga	
utveckling	ska	eleven	få	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	om	hur	de	språkliga	och	kommunikativa	
färdigheterna	 har	 utvecklats.	 Eleven	 ska	 också	 få	mångsidig	 feedback	 om	 hur	 hen	 förstår	 och	 använder	
språket,	 uttrycker	 sig,	 deltar	 i	 diskussioner	 och	 tolkar	 och	 producerar	 texter.	 Det	 är	 viktigt	 med	
uppmuntrande	respons	inom	de	olika	färdighetsområdena.	Eleven	ska	uppmuntras	att	observera	sina	egna	
modersmålskunskaper	 och	 vårdnadshavarna	 ska	 ges	 tillräcklig	 information	 om	 hur	 deras	 barns	 språkliga	
färdigheter,	inklusive	läs-	och	skrivfärdigheter,	utvecklas.	
		
Centrala	 föremål	 för	 bedömningen	 och	 responsen	 med	 tanke	 på	 lärprocessen	 inom	 alla	 lärokurser	 i	
läroämnet	modersmål	och	litteratur	är	följande	

- framsteg	i	förmågan	att	uttrycka	sig	och	kommunicera	samt	att	utveckla	ordförrådet		
- framsteg	i	läsfärdigheten,	textförståelsen	och	läsintresset		
- framsteg	i	förmågan	att	producera	texter,	speciellt	att	skriva	för	hand	och	använda	tangentbord	
- framsteg	 i	 förmågan	 att	 förstå	 språk	 och	 kultur,	 speciellt	 då	 det	 gäller	 att	 reflektera	 över	

vardagsspråket	och	ords	betydelser.		
	
	
SVENSKA	OCH	LITTERATUR	

Läroämnets	uppdrag	samt	målen	för	 lärmiljöer	och	arbetssätt,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	
bedömning	av	lärandet,	som	är	inskrivna	under	rubriken	Modersmål	och	litteratur,	gäller	för	alla	lärokurser	
inom	läroämnet	modersmål	och	litteratur,	alltså	även	för	lärokursen	svenska	och	litteratur.	

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Svenska	språket	är	det	ena	av	Finlands	två	nationalspråk	och	lärokursen	i	svenska	och	litteratur	undervisas	i	
samma	omfattning	och	med	samma	mål	och	innehåll	som	lärokursen	finska	och	litteratur,	dock	med	vissa	
mindre	 avvikelser	 som	 beror	 på	 språkliga	 och	 kulturella	 särdrag.	 Läroämnets	 centrala	 kulturbärande	
uppdrag	 i	 de	 svenska	 skolorna	 i	 Finland	 är	 även	 viktigt	 att	 betona.	 Elevernas	 skolspråk	 och	
språkmedvetenhet	ska	kontinuerligt	stödjas,	parallellt	med	att	flerspråkighet	ska	användas	som	en	resurs.	
Elevernas	 varierande	 språkbakgrund	 ska	uppmärksammas	och	beaktas	 i	 undervisningen	 i	modersmål	och	
litteratur	och	även	i	alla	övriga	läroämnen.		

I	årskurserna	1-2	är	det	speciellt	viktigt	att	eleverna	lär	sig	grundläggande	läs-	och	skrivfärdighet,	och	att	de	
kommunicerar	 genom	 många	 olika	 uttryckssätt	 och	 lär	 sig	 att	 lära.	 Undervisningens	 syfte	 är	 att	 väcka	
intresse	för	språk	och	kommunikation	och	för	att	producera	och	tolka	olika	slag	av	texter.		

Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera		 	 	
M1	stödja	eleven	i	att	stärka	sin	förmåga	att	uttrycka	sig	och	
fungera	i	olika	kommunikationssituationer	

I1	 K1,	K2,	K3		
	

M2	 stödja	 eleven	 i	 att	 utveckla	 sitt	 språk	 och	 sin	 fantasi,	
kommunikations-	och	samarbetsförmåga	genom	att	erbjuda	

I1	 	K1,	K2,	K7	
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möjlighet	 för	 eleven	 att	 delta	 i	 olika	 kommunikations-
situationer	och	bli	bekant	med	normerna	för	dessa	
M3	stödja	elevens	lust	och	vilja	att	uttrycka	sig	både	verbalt	
och	icke-verbalt	och	genom	drama	

I1	 K1,	K2,	K7		

M4	 stödja	 eleven	 i	 att	 utveckla	 kommunikativa	 färdigheter	
och	förståelse	för	att	människor	kommunicerar	på	olika	sätt	

I1	 K1,K2,	K7	
	

Att	tolka	texter	 	 	
M5	 sporra	 och	 handleda	 eleven	 vid	 läsinlärningen	 och	 ge	
eleven	 möjlighet	 till	 övning	 i	 att	 använda	 strategier	 för	
läsförståelse	 samt	 uppmuntra	 eleven	 att	 iaktta	 sin	 egen	
läsförståelse		

I2	 K1,	K4,	K5		

M6	handleda	eleven	att	analysera	texter	av	många	olika	slag	
och	att	vidga	sitt	ordförråd	i	samband	med	textanalys	

I2	 K1,K2,	K4		

M7	 handleda	 eleven	 i	 att	 söka	 information	 på	många	 olika	
sätt	

I2	 K1,	K4,	K5	

M8	 sporra	 eleven	 att	 bli	 intresserad	 av	 (barn)litteratur,	
medietexter	 och	 andra	 texter	 genom	 att	 skapa	 positiva	
läsupplevelser	och	samtidigt	väcka	 intresse	och	 lust	att	 läsa	
och	lära	sig	samt	dela	med	sig	av	sina	läsupplevelser		

I2	 K2,	K4,	K5	

Att	producera	texter	 	 	
M9	 inspirera	 eleven	 att	 berätta	 och	 uttrycka	 sina	 åsikter		
och	beskriva	sina	upplevelser	i	tal,	bild	och	skrift	

I3	 K1,	K4,	K5,	K7		

M10	 erbjuda	 eleven	 möjlighet	 att	 producera	 enkla	
berättelser,	 beskrivningar	 och	 andra	 texter,	 även	 i	
multimediala	miljöer	

I3	 K2,	K4,	K5	

M11	 lära	 eleven	 att	 skriva	 för	 hand	 och	 utveckla	
skrivförmågan	 och	 att	 använda	 tangentbord,	 handleda	
eleven	i	att	småningom	börja	planera	och	strukturera	texter	
samt	 lära	 känna	 de	 grundläggande	 färdigheterna	 i	
rättstavning	och	övriga	skriftspråkskonventioner	

I3	 K1,	K4,	K5		

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M12	 sporra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 språkliga	 medvetenhet	
gällande	 talat	 och	 skrivet	 språk	 och	 sin	 kunskap	 om	
grundläggande	 språkbegrepp	 samt	 handleda	 eleven	 i	 att	
göra	 iakttagelser	om	språk	och	språkbruk	och	bli	medveten	
om	hur	det	egna	språkbruket	påverkar	andra		

I4	 K2,	K4,	K7		

M13	uppmuntra	eleven	att	lyssna	till	och	själv	läsa	litteratur	
för	 barn,	 att	 hitta	 intressant	 läsning	 och	 utveckla	 sitt	
läsintresse	och	använda	sig	av	bibliotek	

I4	 K2,	K3,	K4	

M14	 handleda	 eleven	 att	 uppskatta	 sin	 egen	 och	 andras	
kultur	 och	 språk	 samt	 kulturell	 mångfald,	 ge	 eleven	
möjlighet	att	bekanta	sig	med	olika	former	av	barnkultur	och	
sporra	eleven	att	producera	kultur	tillsammans	med	andra	

I4	 K2,	K4,	K7	
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Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	1–2		
	
Under	årskurs	1	fokuserar	man	på	att	eleverna	lär	sig	lyssna	och	uttrycka	sig	och	på	grundläggande	läs-	och	
skrivfärdighet	 samt	 laborering	 med	 talat	 språk	 och	 dramatiseringar.	 Eleverna	 bearbetar	 och	 reflekterar	
kring	många	slag	av	barnlitteratur	i	olika	medier.	
	
I1	Att	kommunicera:	Eleverna	får	öva	sig	i	att	verbalt	gestalta	och	benämna	sin	omvärld,	att	lyssna,	fråga,	
svara	 och	 berätta	 ansikte	mot	 ansikte	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikationssituationer	 och	 för	 olika	 syften.	 De	
övar	sig	att	kommunicera	i	grupp	i	olika	textmiljöer.	Med	hjälp	av	kommunikationsövningar	och	drama,	roll-	
och	teaterlekar	 får	eleverna	möjlighet	att	gemensamt	behandla	barnlitteratur,	sagor,	berättelser,	 ramsor,	
faktatexter,	medietexter	och	spel.		

I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 lär	 sig	 läsa	 och	 övar	 sig	 samtidigt	 i	 läsförståelse	 och	 i	 att	 använda	
grundläggande	 lässtrategier.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 sambandet	 mellan	 ljud	 och	 bokstav	 och	 med	
begreppen	 språkljud,	 stavelse,	 ord,	 sats,	 mening,	 punkt,	 rubrik,	 text	 och	 bild.	 Eleverna	 får	möjlighet	 att	
iaktta	och	tolka	många	olika	slag	av	texter	i	omgivningen	och	fundera	över	deras	betydelser	och	strukturer.	
De	 arbetar	 med	 bland	 annat	 bilder,	 berättelser,	 sagor,	 dikter,	 enkla	 faktatexter	 och	 olika	 slag	 av	
medietexter.	Eleverna	bekantar	sig	även	med	olika	sätt	att	uttrycka	tid,	ordningsföljd	och	plats,	speciellt	 i	
berättande,	 beskrivande	och	 instruerande	 texter,	 och	 de	 lär	 sig	 förstå	 berättelsens	 grundbegrepp	 såsom	
huvudperson,	 plats,	 tid	 och	 händelseförlopp.	 Läsupplevelserna	 diskuteras	 med	 de	 övriga	 i	 gruppen	 och	
eleverna	 övar	 sig	 att	 återge	 en	 text	med	 egna	 ord	 och	 reflektera	 kring	 texters	 innehåll,	 ordval	 och	 ords	
betydelser	 och	 vidgar	 på	 så	 sätt	 sitt	 ordförråd.	 Eleverna	 övar	 sig	 i	 informationssökning	 genom	 att	 göra	
iakttagelser	 om	 sin	 omgivning,	 analysera	 bilder	 och	 skrivna	 texter	 och	 berätta	 för	 andra	 om	 sina	
iakttagelser.		

I3	Att	producera	texter:	Eleverna	övar	sig	att	producera	texter	utgående	från	sina	egna	tankar,	upplevelser	
och	 iakttagelser	 och	 ur	 sin	 fantasi	 och	 sina	 inre	 bilder,	 både	 individuellt	 och	 tillsammans.	 Dessutom	
bekantar	sig	eleverna	med	textuella	och	språkliga	drag	som	är	typiska	för	berättelser	såsom	uttryck	för	tid	
och	plats	och	berättelsestruktur.	De	använder	sig	av	dessa	strukturer	i	sina	egna	texter.	Eleverna	lär	sig	att	
forma	och	skriva	textade	gemener	och	versaler	för	hand	och	att	använda	tangentbord	och	skriva	digitalt,	lär	
sig	 grundläggande	 skrivregler	 såsom	 mellanrum	 mellan	 ord,	 mening	 och	 skiljetecken,	 användningen	 av	
versal	 i	början	av	en	mening	och	 i	namn	och	de	övar	rättstavning	med	hjälp	av	 läsning	och	övningar	som	
utvecklar	den	fonologiska	medvetenheten.	

I4	Att	 förstå	språk,	 litteratur	och	kultur:	Elevernas	språkliga	medvetenhet	stärks	genom	att	de	 laborerar	
med	 talat	 språk	 och	 grundläggande	 språkliga	 begrepp	 samt	 läser	 och	 lyssnar	 till	 skrivna	 texter,	 såsom	
litteratur	 och	 kultur	 för	 barn.	 Eleverna	 får	 iaktta	 det	 talade	 språket	 i	 dess	 olika	 varianter	 och	 reflekterar	
kring	hur	språkanvändningen	påverkar	omgivningen.	De	läser,	lyssnar	till,	diskuterar	och	bearbetar	många	
olika	 slag	 av	 texter	 såsom	 sagor,	 berättelser,	 dikter,	 serier	 och	 annan	 litteratur	 i	 flera	 olika	 medier.	
Tillsammans	bekantar	sig	eleverna	med	biblioteket	och	hur	det	används.	Eleverna	får	även	bekanta	sig	med	
kulturutbudet	 för	barn	 i	närområdet	och	med	olika	kultur-	och	högtidstraditioner	och	de	arbetar	kreativt	
tillsammans	inom	olika	kulturella	uttrycksformer.		

	
FINSKA	OCH	LITTERATUR	(SUOMEN	KIELI	JA	KIRJALLISUUS)	
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Äidinkieli	 ja	kirjallisuus	-oppiaineen	tehtäväkuvaus,	oppimisympäristöihin	ja	työtapoihin	liittyvät	tavoitteet	
sekä	ohjaus,	eriyttäminen	ja	tuki	 ja	oppilaan	oppimisen	arviointi	koskevat	myös	suomenkieli	 ja	kirjallisuus		
-oppimäärää.	

Oppimäärän	erityinen	tehtävä	

Suomen	 kieli	 ja	 kirjallisuus	 -oppimäärän	 erityisenä	 tehtävänä	 on	 kehittää	 oppilaiden	 suomen	 kielen,	
moniluku-	 sekä	 vuorovaikutustaitoja	 ja	 tutustuttaa	 kirjallisuuteen	 ja	 kulttuuriin.	 Opetus	 tukee	 oppilaiden	
monilukutaidon,	 kielitietoisuuden	 ja	 kielellisen	 identiteetin	 rakentumista.	 Opetuksessa	 ohjataan	 oppilaita	
ymmärtämään	suomen	kielen,	kirjallisuuden	ja	muun	kulttuurin	merkitystä	ja	asemaa	monikulttuurisessa	ja	
monikielisessä	yhteiskunnassa.	Oppilaita	ohjataan	huomaamaan	koulun	ulkopuolella	opitun	kieli-,	media-	ja	
kulttuuritietouden	merkitys	suomen	kielen	oppimisen	tukena.	

Opetuksessa	 otetaan	 huomioon	 suomen	 ja	 ruotsin	 kielten	 asema	 kansalliskielinä	 ja	 suomen	 asema	
enemmistökielenä	ja	pääasiallisena	opetuksen	kielenä.	Suomen	kieli	on	paitsi	opetuksen	kohde	myös	väline	
muiden	 oppiaineiden	 opiskelussa,	 ja	 opetuksessa	 vahvistuvat	 keskeiset	 oppimaan	 oppimisen	 ja	 ajattelun	
taidot.	 Tehdään	 yhteistyötä	 suomi	 toisena	 kielenä	 ja	 kirjallisuus	 -oppimäärän	 ja	 muiden	 äidinkieli	 ja	
kirjallisuus	-oppimäärien	kanssa.	

Vuosiluokilla	 1–2	 opetuksen	 painopiste	 on	 luku-	 ja	 kirjoitustaitojen	 perustan	 luomisessa	 sekä	 oppimaan	
oppimisen	 ja	 vuorovaikutuksen	 taitojen	 kehittämisessä.	 Opetuksen	 tehtävänä	 on	 herättää	 kiinnostusta	
kieleen,	ilmaisuun	ja	erilaisten	tekstien	tuottamiseen	ja	tulkitsemiseen.	

Suomen	kieli	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	opetuksen	tavoitteet	vuosiluokilla	1–2	
	
Opetuksen	tavoitteet	
	

Tavoitteisiin	
liittyvät	 sisältö-
alueet	

Laaja-alainen	osaaminen	

Vuorovaikutustilanteissa	toimiminen		 	 	
T1	 ohjata	 oppilasta	 vahvistamaan	 taitoaan	 toimia	
erilaisissa	vuorovaikutustilanteissa	

S1	 L1,	L2,	L3		
	

T2	 opastaa	 oppilasta	 kehittämään	 kieltään	 ja	
mielikuvitustaan	 sekä	 vuorovaikutus-	 ja	
yhteistyötaitojaan	 tarjoamalla	 mahdollisuuksia	
osallistua	 erilaisiin	 ryhmäviestintätilanteisiin	 ja	
tutustua	niiden	käytänteisiin	

S1	 L1,	L2,	L7	

T3	 tukea	 oppilasta	 vahvistamaan	 ilmaisurohkeuttaan	
ja	 ohjata	 häntä	 ilmaisemaan	 itseään	
kokonaisvaltaisesti,	myös	draaman	avulla	

S1	 L1,	L2,	L7		

T4	 ohjata	 oppilasta	 rakentamaan	 viestijäkuvaansa	 ja	
ymmärtämään,	että	ihmiset	viestivät	eri	tavoin	

S1	 L1,	L2,	L7	
	

Tekstien	tulkitseminen	 	 	
T5	ohjata	ja	innostaa	oppilasta	lukutaidon	oppimisessa	
ja	 tekstien	 ymmärtämisen	 taitojen	harjoittelussa	 sekä	
auttaa	häntä	tarkkailemaan	omaa	lukemistaan	

S2	 L1,	L4,	L5		

T6	 ohjata	 oppilasta	 tarkastelemaan	 monimuotoisten	
tekstien	 merkityksiä	 ja	 rakenteita	 sekä	 laajentamaan	
sana-	 ja	 käsitevarantoaan	 tekstien	 tarkastelun	
yhteydessä	

S2	 L1,	L2,L4		

T7	ohjata	oppilasta	hakemaan	tietoa	eri	tavoin		 S2	 L1,	L4,	L5	
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T8	 kannustaa	 oppilasta	 kiinnostumaan	
lastenkirjallisuudesta,	 mediateksteistä	 ja	 muista	
teksteistä	 luomalla	 myönteisiä	 lukukokemuksia	 ja	
elämyksiä	 sekä	 tarjoamalla	 mahdollisuuksia	
tiedonhalun	 tyydyttämiseen	 sekä	 lukukokemusten	
jakamiseen	

S2	 L2,	L4,	L5	

Tekstien	tuottaminen	 	 	
T9	rohkaista	ja	innostaa	oppilasta	kertomaan	tarinoita	
ja	 mielipiteitä	 sekä	 kuvaamaan	 kokemuksiaan	
puhumalla,	kirjoittamalla	ja	kuvien	avulla		

S3	 L1,	L4,	L5,	L7		

T10	 ohjata	 oppilasta	 tuottamaan	 yksinkertaisia	
kertovia,	 kuvaavia	 ja	 muita	 tekstejä,	 myös	
monimediaisissa	ympäristöissä	

S3	 L2,	L4,	L5	

T11	 opastaa	 oppilasta	 harjaannuttamaan	
käsinkirjoittamisen	taitoa	ja	näppäintaitoja	sekä	ohjata	
oppilasta	 vähitellen	 tekstien	 suunnitteluun	 ja	
rakentamiseen	 sekä	 tuntemaan	 oikeinkirjoituksen	
perusasioita	ja	kirjoitettua	kieltä	koskevia	sopimuksia	

S3	 L1,	L4,	L5		

Kielen,	kirjallisuuden	ja	kulttuurin	ymmärtäminen	 	 	
T12	 kannustaa	 oppilasta	 kehittämään	
kielitietoisuuttaan	 ja	 kielen	 peruskäsitteiden	
tuntemusta	 sekä	 ohjata	 tekemään	 havaintoja	
puhutusta	 ja	 kirjoitetusta	 kielestä	 sekä	 auttaa	
huomaamaan,	että	omalla	kielenkäytöllä	on	vaikutusta	
toisten	käyttäytymiseen	

S4	 L2,	L4,	L7		

T13	 innostaa	 oppilasta	 kuuntelemaan	 ja	 lukemaan	
lapsille	suunnattua	kirjallisuutta	ja	valitsemaan	itseään	
kiinnostavaa	 luettavaa,	 kehittämään	
lukuharrastustaan	 sekä	 ohjata	 oppilasta	 kirjaston	
käyttöön	

S4	 L2,	L3,	L4	

T14	 ohjata	 oppilasta	 arvostamaan	 omaa	 kieltään	 ja	
kulttuuriaan	 sekä	 kulttuurista	 moninaisuutta,	
tutustuttaa	 joihinkin	 lastenkulttuurin	 muotoihin	 ja	
innostaa	niiden	käyttäjäksi	sekä	kannustaa	tuottamaan	
omaa	kulttuuria	yhdessä	muiden	kanssa		

S4	 L2,	L4,	L7	

	
	
	
	
Suomen	kieli	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	tavoitteisiin	liittyvät	keskeiset	sisältöalueet	vuosiluokilla	1–2		
	
S1	Vuorovaikutustilanteissa	 toimiminen:	Harjoitellaan	 ympäristön	 kielellistä	 jäsentämistä	 ja	 nimeämistä,	
kuuntelemista,	 kysymistä,	 vastaamista	 ja	 kertomista.	Harjoitellaan	 ryhmäviestinnän	 käytänteitä	 erilaisissa	
kasvokkain	 tapahtuvissa	 vuorovaikutustilanteissa.	 Havainnoidaan	 erilaisia	 viestintätapoja.	 Käsitellään	
erilaisten	 vuorovaikutusharjoitusten,	 keskustelujen	 ja	 draaman	 avulla	 lastenkirjallisuutta,	 satuja,	
kertomuksia,	loruja,	tietotekstejä,	mediatekstejä	ja	pelejä.		

S2	Tekstien	 tulkitseminen:	Opetellaan	 lukemaan	 ja	harjoitellaan	 siinä	 tarvittavia	 käsitteitä	 äänne,	 kirjain,	
tavu,	 sana,	 virke,	 lopetusmerkki,	 otsikko,	 teksti	 ja	 kuva.	 Tuetaan	 tekstinymmärtämisen	 taitoja	 ja	
harjoitellaan	 tekstinymmärtämisen	 strategioita.	 Havainnoidaan	 ja	 tulkitaan	 monimuotoisia	 ympäristön	
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tekstejä,	 niiden	merkityksiä	 ja	 rakenteita	 sekä	 työskennellään	muun	muassa	 kuvien,	 lastenkirjallisuuden,	
yksinkertaisten	 tietotekstien	 ja	mediatekstien	 parissa.	 Pohditaan	 sanojen	 ja	 sanontojen	merkityksiä	 sekä	
sananvalintoja	 teksteissä	 ja	 laajennetaan	 käsitevarantoa.	 Tutustutaan	 erilaisiin	 tapoihin	 ilmaista	 aikaa,	
järjestystä	 ja	 paikkaa	 erityisesti	 kertovissa,	 kuvaavissa	 ja	 ohjaavissa	 teksteissä	 sekä	 opitaan	 käyttämään	
kerronnan	peruskäsitteitä,	kuten	päähenkilö,	tapahtumapaikka	ja	-aika	ja	juoni.	Jaetaan	lukukokemuksia	eri	
tavoin,	 keskustellaan	 tekstien	 sisällöistä	 ja	 harjoitellaan	 tekstin	 kertomista	 omin	 sanoin.	 Harjoitellaan	
tiedon	 etsintää	 tekemällä	 havaintoja	 ympäristöstä	 ja	 tulkitsemalla	 kuvia	 ja	 kirjoitettuja	 tekstejä	 sekä	
harjoitellaan	tiedon	kertomista	toisille.	

S3	 Tekstien	 tuottaminen:	 Harjoitellaan	 tuottamaan	 tekstejä,	 käyttämään	 mielikuvitusta,	 kertomaan	
tarinoita	ja	mielipiteitä	sekä	kuvaamaan	omia	kokemuksia,	havaintoja	ja	ajatuksia	puhumalla,	kirjoittamalla	
ja	 kuvien	 avulla	 yksin	 ja	 yhdessä.	 Tarkastellaan	 puhutun	 kielen	 muuntamista	 kirjoitetuksi	 kieleksi	 ja	
harjoitellaan	 tekstin	 suunnittelua.	 Tutustutaan	 kertomiselle	 ja	 kuvaamiselle	 tyypillisiin	 tekstuaalisiin	 ja	
kielellisiin	 piirteisiin,	 esimerkiksi	 ajan	 ja	 paikan	 ilmaisutapoihin	 ja	 kertomuksen	 perusrakenteeseen,	 ja	
harjoitellaan	 niiden	 käyttämistä	 omissa	 teksteissä.	 Opetellaan	 isojen	 ja	 pienten	 tekstauskirjainten	
piirtämistä	 sekä	 niillä	 kirjoittamista	 ja	 näppäintaitoja.	 Tuetaan	 oikeinkirjoitustaidon	 kehittymistä	
fonologisen	 tietoisuuden	 harjoitteiden	 ja	 lukemisen	 avulla.	 Harjoitellaan	 käyttämään	 omissa	 teksteissä	
oikeinkirjoituksen	 perusasioita	 ja	 joitakin	 kirjoitettua	 kieltä	 koskevia	 sopimuksia,	 kuten	 sanaväli,	 tavutus,	
virke	ja	sen	lopetusmerkit,	iso	alkukirjain	virkkeen	alussa	ja	tutuissa	erisnimissä.	

S4	 Kielen,	 kirjallisuuden	 ja	 kulttuurin	 ymmärtäminen:	 Vahvistetaan	 kielellistä	 tietoisuutta	 tekemällä	
havaintoja	puhutusta	kielestä	ja	tutustumalla	kirjoitettuun	kieleen	kuunnellen	ja	lukien.	Tehdään	havaintoja	
eri	 puhetavoista,	 koulussa	 ja	 vapaa-ajalla	 esillä	 olevista	 kielistä	 sekä	 kielenkäytön	 vaikutuksesta	 muihin.	
Pohditaan	yhdessä	 sanoja,	 sanontoja	 ja	 ilmaisutapoja,	 leikitellään	 kielellä	 lorujen,	 runojen	 ja	 sanaleikkien	
avulla.	 Etsitään	 itseä	 kiinnostavaa	 luettavaa	 ja	 herätetään	 kiinnostusta	 lukuharrastukseen.	 Tutustutaan	
kuunnellen	 ja	 lukien	 monimuotoisiin	 teksteihin,	 kuten	 lapsille	 suunnattuun	 kirjallisuuteen	 ja	
mediateksteihin,	 ja	 käytetään	 niitä	 ilmaisun	 virikkeenä	 ja	 keskustellaan	 niiden	 merkityksestä	 omassa	
arjessa.	 Tutustutaan	 yhdessä	 kirjastoon	 ja	 sen	 käyttöön.	 	 Tutustutaan	 lastenkulttuuriin	 ja	 tapakulttuuriin	
omassa	 lähiympäristössä,	 juhlaperinteisiin	 sekä	 joihinkin	 kansanperinteen	 muotoihin	 ja	 osallistutaan	
yhdessä	esitysten	tai	muiden	kulttuurituotteiden	tekemiseen.	

	
SAMISKA	OCH	LITTERATUR	

I	 lärokursen	 samiska	 och	 litteratur	 är	 uppdraget,	 målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 handledning,	
differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärandet	de	samma	som	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.		

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Lärokursen	samiska	och	litteratur	har	som	särskilt	uppdrag	att	bidra	till	att	hålla	de	samiska	språk	som	talas	
i	Finland	levande	och	att	stärka	deras	ställning	i	förhållande	till	andra	språk.	Eleverna	ska	få	en	grund	för	att	
självständigt	utveckla	och	använda	sina	språkkunskaper	genom	hela	livet.	Undervisningen	ska	i	samarbete	
med	 hemmen,	 den	 samiska	 gemenskapen	 och	 undervisningen	 i	 andra	 läroämnen	 utveckla	 elevernas	
språkkunskaper	och	ge	dem	möjligheter	 att	med	hjälp	 av	 sin	parallell-	 och	 flerspråkighet	bygga	upp	 sina	
språkliga	och	kulturella	 identiteter.	Undervisningen	ska	öka	elevernas	förståelse	och	uppskattning	för	den	
egna	 språk-	 och	 kulturbakgrundens	 betydelse	 både	 för	 dem	 själva,	 gemenskapen,	 samhället	 och	 andra	
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ursprungsfolk.	 Undervisningen	 ska	 handleda	 eleverna	 att	 förstå	 och	 uppskatta	 även	 andra	 språk	 och	
kulturer.	

Undervisning	i	samiska	och	litteratur	kan	ges	på	något	av	de	samiska	språk	som	talas	i	Finland:	enare-,	skolt-	
eller	nordsamiska.	Språket	ska	ses	som	både	föremål	och	verktyg	för	undervisningen.	Undervisningen	ska	
basera	sig	på	ett	socialt	perspektiv	på	språket.	När	eleven	lär	sig	att	använda	språket	på	samma	sätt	som	de	
andra	i	den	sociala	gemenskapen,	stärks	känslan	av	medlemskap	och	delaktighet.	De	olika	samiska	språken	
ska	beaktas,	 särskilt	 i	 samband	med	behandlingen	av	de	 samiska	kulturernas	 regionala	variationer.	 I	 takt	
med	 att	 elevernas	 språkkunskaper	 utvecklas,	 får	 de	 färdigheter	 att	 delta	 i	 och	 påverka	 gemensamma	
ärenden	och	beslut.	
	
Eleverna	ska	få	lära	sig	språket	med	hjälp	av	språksituationer,	textgenrer	och	vokabulär	som	är	typiska	för	
åldersgruppen.	Undervisningen	i	samiska	och	litteratur	har	som	uppdrag	att	stödja,	utveckla	och	fördjupa	
språkmedvetenheten	och	den	språkliga	 iakttagelseförmågan	samt	att	stärka	elevernas	språkliga	 identitet.	
Utöver	 ordkonst,	 teaterkonst,	 drama	 och	medier	 är	 även	 berättartraditionen,	 samisk	 lyrik	 (livđe,	 leu’dd,	
luohti),	 språkgemenskapens	 seder	 och	 bruk,	 traditioner,	 konst,	 det	 samiska	 levnadssättet	 och	 historia	
centrala	kulturinnehåll	i	lärokursen	samiska	och	litteratur.		
	
I	årskurserna	1–2	 ska	 tyngdpunkten	 i	undervisningen	 i	 samiska	och	 litteratur	 ligga	på	att	uppmuntra	och	
inspirera	 eleverna	 att	 använda	 samiska	 samt	 att	 utveckla	 sin	 kommunikations-	 och	 uttrycksförmåga	
utgående	från	sina	individuella	förutsättningar.	Det	är	viktigt	att	se	till	att	elevens	språkliga	medvetenhet,	
grundläggande	läs-	och	skrivfärdigheter	samt	multilitteracitet	utvecklas.	Undervisningen	ska	särskilt	beakta	
betydelsen	av	att	kunna	lyssna	och	förstå	det	man	hör	för	att	utveckla	sin	muntliga	och	språkliga	förmåga	
samt	läs-	och	skrivfärdighet.	Undervisningens	uppdrag	är	att	stärka	intresset	och	motivationen	att	uttrycka	
sig	 verbalt	 och	med	hjälp	 av	drama	 samt	att	 tolka	och	producera	olika	 typer	 av	 texter.	Det	 är	 viktigt	 att	
skapa	 en	 kontinuerlig	 lärprocess	 i	 samiska	 från	 förskoleundervisningen	 till	 nybörjarundervisningen,	 såväl	
när	det	gäller	baskunskaper	som	mångsidig	kompetens.	
	
Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	samiska	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	motivera	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 uttrycka	
tankar,	upplevelser	och	åsikter,	att	fråga	och	lyssna	

I1	 K1,	K2	

M2	handleda	eleven	att	utveckla	sin	kommunikations-	och	
samarbetsförmåga	 genom	 att	 stärka	 sin	 verbala	 och	
kroppsliga	 uttrycksförmåga	 och	 fantasi	 samt	 handleda	
eleven	 att	 delta	 och	 uttrycka	 sig	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt	
även	genom	drama	

I1	 K2	

M3	 stödja	 eleven	 att	 skapa	 en	 syn	 på	 sitt	 eget	 sätt	 att	
kommunicera	så	att	hen	lär	sig	kommunicera	på	samiska	 i	
olika	 situationer	 och	 förstår	 att	människor	 kommunicerar	
på	olika	sätt	

I1	 K2,	K7	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 handleda	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 lära	 sig	 läsa	 och	
träna	läsförståelse	samt	hjälpa	eleven	att	iaktta	sitt	läsande	

I2	 K1,	K4	
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M5	handleda	eleven	att	söka	information	på	olika	sätt	 I2	 K4,K1,	K5	
M6	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 frivillig	 läsning	 genom	 att	
stimulera	eleven	att	ta	del	av	samisk	kultur,	skapa	positiva	
läsupplevelser	 och	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 släcka	
sin	kunskapstörst	och	dela	med	sig	av	sina	läsupplevelser	

I2	 K1,	K5	

Att	producera	texter	 	 	
M7	handleda	eleven	att	producera	olika	typer	av	texter	för	
olika	 ändamål	 och	 skapa	 förutsättningar	 för	 positiva	
upplevelser	 av	 textproduktion,	 samarbete	 och	
kommunikation	kring	texter	

I3	 K2,	K5,	K1,	K4	

M8	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 berätta	 och	 beskriva	
saker	 muntligt,	 skriftligt	 och	 med	 hjälp	 av	 bilder	 även	 i	
multimediala	miljöer	

I3	 K1,	K4,	K5	

M9	 handleda	 eleven	 att	 planera	 och	 bygga	 upp	 egna	
texter,	öva	sig	att	skriva	för	hand	och	använda	tangentbord	
och	att	hitta	samiska	fonter	i	de	elektroniska	redskap	som	
används	i	undervisningen	

I3	 K1,	K4,	K5	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	 vägleda	 eleven	 att	 göra	 iakttagelser	 om	 betydelser	
hos	ord	och	uttryck,	om	språkbruk,	språk	överlag	och	olika	
varianter	av	samiska	

I4	 K2,	K1,	K4	

M11	 vägleda	 eleven	 att	 iaktta	 och	 förstå	 inslag	 i	 den	
mångsidiga	samiska	kulturen	och	det	samiska	språket	

I4	 K1,	K2	

M12	handleda	eleven	att	 lära	känna	samisk	barnlitteratur,	
olika	 samiska	 traditioner	 samt	 kulturformer	 och	 -utbud	 i	
den	egna	regionen	och	handleda	eleven	att	uppskatta	sitt	
eget	 språk	och	 sin	 egen	 kultur	 samt	 språklig	 och	 kulturell	
mångfald	

I4	 K1,	K2,	K7	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M13	motivera	eleven	att	utveckla	det	 språk	som	behövs	 i	
olika	 läroämnen	 och	 att	 utnyttja	 sina	 kunskaper	 i	
modersmålet	i	allt	lärande	

I5	 K1,	K4	

M14	 stödja	 eleven	 att	 tillägna	 sig	 ett	 vetgirigt	 sätt	 att	
studera	

I5	 K1,	K2,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	samiska	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	
Elevens	 språk-	och	kommunikationsfärdigheter	 samt	 textkompetens	 ska	utvecklas	 i	olika	 språksituationer	
och	 genom	 mångsidigt	 arbete	 med	 hjälp	 av	 språket.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleven	 kan	 utveckla	 sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Med	 hjälp	 av	 bland	 annat	 traditionsbundna	minnen	 och	 drama	 ger	 man	 eleverna	
möjligheter	att	i	olika	roller	fundera,	berätta	och	diskutera	i	grupp.	Eleverna	får	öva	sig	att	språkligt	gestalta	
och	benämna	omgivningen,	att	 lyssna,	 fråga,	svara	och	berätta.	Gruppkommunikation	tränas	 i	olika	typer	
av	 kommunikationssituationer	 öga	mot	 öga.	 I	mån	 av	möjlighet	 erbjuds	 också	möjligheter	 till	 besök	 och	
umgänge	med	 samisktalande	 i	 olika	 åldrar.	 Eleverna	 får	öva	ett	 artigt	och	 situationsmedvetet	 språkbruk.	
Med	hjälp	av	drama	och	andra	kommunikativa	övningar	och	diskussioner	får	eleverna	aktivt	delta	när	man	
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behandlar	 barnlitteratur,	 samiska	 berättelser,	 dikter,	 sagor,	 berättelser,	 ramsor,	 faktatexter,	medietexter	
och	spel.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 iakttar	 och	 tolkar	 olika	 typer	 av	 berättande	 och	 beskrivande	 texter,	 deras	
betydelser	 och	 strukturer	 och	 arbetar	 med	 bland	 annat	 bilder,	 barnlitteratur,	 enkla	 faktatexter	 och	
medietexter.	 Eleverna	 får	 lära	 sig	 läsa	 och	 övar	 begrepp	 som	 behövs	 för	 det.	 Textförståelsen	 stödjs	 och	
eleverna	 tränar	 läsförståelsestrategier,	 till	 exempel	 före	man	 lyssnar/läser,	medan	man	 lyssnar/läser	 och	
efteråt.	 Man	 diskuterar	 texter,	 funderar	 över	 ordval,	 betydelsen	 av	 ord	 och	 uttryck	 och	 breddar	
begreppsförrådet.	 Eleverna	 får	 bekanta	 sig	 med	 olika	 sätt	 att	 ange	 tid,	 ordning	 och	 plats,	 i	 synnerhet	 i	
berättande,	 beskrivande	 och	 instruerande	 texter	 och	 får	 lära	 sig	 använda	 berättelsens	 grundbegrepp.	
Eleverna	delar	läsupplevelser	på	olika	sätt,	diskuterar	innehållet	i	texter	och	övar	sig	att	återge	en	text	med	
egna	ord.	De	övar	sig	att	söka	kunskap	genom	att	göra	iakttagelser	i	omgivningen,	tolka	bilder	och	skrivna	
texter	och	övar	sig	att	dela	kunskap	med	andra.	Man	erbjuder	stimulans	med	anknytning	till	samisk	kultur	
för	att	ge	eleverna	underlag	för	berättelser	och	texter.	
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	får	bekanta	sig	med	hur	talspråket	omvandlas	till	skriftspråk	och	övar	sig	
att	planera	texter.	Utvecklingen	av	rättstavningsförmågan	stöds	genom	träning	av	fonologisk	medvetenhet	
och	 genom	 läsning.	 Eleverna	 tränar	 grundläggande	 rättstavningsregler	 och	 lär	 sig	 använda	 dem	 i	 egna	
texter.	 Eleverna	 lär	 sig	 att	 forma	 och	 skriva	 textade	 versaler	 och	 gemener	 för	 hand	 och	 att	 använda	
tangentbord.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 texter,	 använda	 sin	 fantasi,	 berätta	 historier	 och	 uttrycka	
åsikter	 samt	 att	 beskriva	 sina	 upplevelser,	 iakttagelser	 och	 tankar	 muntligt,	 skriftligt	 och	 med	 hjälp	 av	
bilder,	individuellt	och	i	grupp.	Eleverna	får	lära	sig	vilka	slags	textuella	och	språkliga	grundstrukturer	som	
kännetecknar	berättelser	och	beskrivningar,	till	exempel	att	ange	tid	och	plats,	samt	lära	sig	att	ge	och	ta	
emot	respons.	
	
I4	Att	 förstå	språk,	 litteratur	och	kultur:	Den	språkliga	medvetenheten	stärks	genom	att	eleverna	 iakttar	
det	 talade	 språket	 och	 bekantar	 sig	 med	 skriftspråket	 genom	 att	 lyssna	 och	 läsa.	 I	 det	 sammanhanget	
utnyttjas	elevernas	parallell-	och	flerspråkighet.	Eleverna	iakttar	och	reflekterar	kring	det	samiska	språkets	
särdrag,	ord,	uttryck	och	uttryckssätt	samt	deras	betydelser.	Eleverna	gör	iakttagelser	om	olika	talspråkliga	
varianter	och	sociokulturella	varianter	samt	hur	språkanvändningen	påverkar	omgivningen.	Särskilt	tränas	
släktbenämningar	 inom	elevens	närmaste	 släkt.	Man	 leker	med	 språket	med	hjälp	 av	 ramsor,	 dikter	 och	
ordlekar	och	bekantar	sig	även	samtidigt	med	andra	samiska	språk.	Eleverna	erbjuds	rikligt	med	tillfällen	att	
lyssna	till	berättelser	(mainâstem,	mainstem,	máinnasteapmi)	och	att	ta	del	av	den	samiska	debatten	och	
kulturella	 kontexten	 via	 gamla	 och	 nya	 traditioner,	 seder,	 bruk	 och	 festtraditioner.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	
återge	och	beskriva	företeelser	muntligt	och	med	olika	typer	av	texter.	Man	letar	fram	intressant	läsning	för	
var	och	en.	Genom	att	lyssna	och	läsa	lär	sig	eleverna	att	känna	olika	typer	av	texter,	såsom	barnlitteratur	
och	medietexter.	Texterna	används	för	att	stimulera	eleverna	att	uttrycka	sig	och	man	diskuterar	texternas	
betydelse	i	elevernas	egen	vardag.	Eleverna	bekantar	sig	tillsammans	med	biblioteket	och	användningen	av	
det.	
	
I5	Att	använda	språket	 som	stöd	 för	allt	 lärande:	Ordförrådet	vidgas	och	 tränas	 i	olika	 läroämnen.	Man	
beaktar	 språkliga	 utmaningar	 i	 framtida	 årskurser	 och	 läroämnen	 och	 eleverna	 bekantar	 sig	 med	
begreppsbildning.	
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ROMANI	OCH	LITTERATUR	

I	 lärokursen	 romani	 och	 litteratur	 är	 uppdraget,	 målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 handledning,	
differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärandet	de	samma	som	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.		

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Lärokursen	romani	och	litteratur	har	som	särskilt	uppdrag	att	bidra	till	att	hålla	det	romska	språket	i	Finland	
levande	och	stärka	dess	ställning	vid	sidan	av	andra	språk.	Läroämnet	kan	studeras	av	alla	elever	som	har	
romani	 som	modersmål	 eller	 hemspråk.	Undervisningen	 ska	 i	 samarbete	med	 hemmen	 och	 den	 romska	
gemenskapen	utveckla	elevernas	språkkunskaper	och	ge	dem	möjligheter	att	med	hjälp	av	sin	parallell-	och	
flerspråkighet	 bygga	 upp	 sina	 språkliga	 och	 kulturella	 identiteter.	 Eleverna	 ska	 få	 en	 grund	 för	 att	
självständigt	utveckla	och	använda	sina	språkkunskaper	genom	hela	livet.	Undervisningen	ska	öka	elevernas	
förståelse	 och	 uppskattning	 för	 den	 egna	 språk-	 och	 kulturbakgrundens	 betydelse	 såväl	 för	 dem	 själva,	
gemenskapen	och	samhället	som	för	andra	minoriteter.	Undervisningen	ska	vägleda	eleverna	att	förstå	och	
uppskatta	även	andra	språk	och	kulturer.	

Eleverna	ska	erbjudas	språkligt	stimulerande	lärmiljöer	och	undervisningsmetoderna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	 elevernas	 kunskaper	 i	 romani.	 Undervisningen	 ska	 basera	 sig	 på	 ett	 socialt	 perspektiv	 på	 språket.	
Gemenskapen	och	delaktigheten	utvecklas	när	eleven	 lär	 sig	att	 använda	 språket	på	 samma	sätt	 som	de	
andra	 i	 gemenskapen.	 Samarbete	 mellan	 hem	 och	 skola	 och	 multimediala	 lärmiljöer	 ger	 eleverna	
möjligheter	att	använda	språket	också	utanför	skolan.		

Eleverna	ska	få	lära	sig	språket	med	hjälp	av	språksituationer,	textgenrer	och	vokabulär	som	är	typiska	för	
åldersgruppen.	Undervisningen	 i	 romani	och	 litteratur	har	 som	uppdrag	att	 stödja,	utveckla	och	 fördjupa	
språkmedvetenheten	och	den	språkliga	 iakttagelseförmågan	samt	att	stärka	elevernas	språkliga	 identitet.	
Den	romska	kulturen	är	förknippad	med	en	stark	berättar-,	musik-	och	hantverkstradition	som	ska	utnyttjas	
i	undervisningen.	
	
I	 årskurserna	 1–2	 har	 undervisningen	 i	 romani	 och	 litteratur	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 uppmuntra	 och	
motivera	 eleverna	 att	 använda	 det	 romska	 språket	 samt	 att	 främja	 deras	 kommunikations-	 och	
uttrycksförmåga	 utgående	 från	 sina	 individuella	 förutsättningar.	 Det	 är	 viktigt	 att	 se	 till	 att	 elevernas	
grundläggande	 läs-	 och	 skrivfärdigheter,	 multilitteracitet	 och	 språkliga	 medvetenhet	 utvecklas.	 I	
undervisningen	ska	man	fästa	särskild	vikt	vid	betydelsen	av	att	kunna	lyssna	och	förstå	det	man	hör	för	att	
utveckla	sin	muntliga	förmåga	samt	sin	läs-	och	skrivfärdighet.		
	
Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	romani	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	 	

M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 sig	 på	 romani,	 både	
självständigt	och	tillsammans	med	andra	

I1	 K1,	K2	



85	
	

M2	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 kommunikations-	 och	
samarbetsförmåga	på	ett	heltäckande	sätt,	också	med	hjälp	
av	drama	

I1	 K2,	K7	

M3	 stödja	 eleven	 att	 skapa	 en	 syn	 på	 sitt	 eget	 sätt	 att	
kommunicera	 så	 att	 hen	 lär	 sig	 kommunicera	 på	 romani	 i	
olika	 situationer	 genom	 att	 utnyttja	 kunskapen	 i	
språkgemenskapen	

I1	 K1,	K2,	K7	

Att	tolka	texter	 	 	

M4	handleda	och	uppmuntra	eleven	att	lära	sig	läsa	romani	
och	 träna	 läsförståelse	 samt	 hjälpa	 eleven	 att	 iaktta	 sitt	
läsande	

I2	 K1,	K4	

M5	sporra	eleven	att	vidga	sitt	ord-	och	begreppsförråd	 I2	 K1,	K4	

M6	uppmuntra	eleven	att	på	eget	 initiativ	 läsa	och	 studera	
på	 ett	 vetgirigt	 sätt	 samt	 handleda	 eleven	 att	 söka	
information	på	olika	sätt		

I2	 K1,	K4,	K5	

Att	producera	texter	 	 	

M7	 uppmuntra	 och	 inspirera	 eleven	 att	 beskriva	 saker	
muntligt,	skriftligt	och	med	hjälp	av	bilder		

I3	 K2,	K4	

M8	 handleda	 eleven	 att	 producera	 enkla	 berättande,	
beskrivande	 och	 andra	 typer	 av	 texter	 självständigt	 och	
tillsammans	med	andra,	även	i	multimediala	lärmiljöer	

I3	 K1,	K4,	K5	

M9	handleda	 eleven	 att	 lära	 sig	 det	 romska	 skrivsättet	 och	
romska	 specialtecken	och	uppmuntra	eleven	att	öva	 sig	 att	
skriva	för	hand	och	genom	att	använda	tangentbord	

I3	 K1,	K4,	K5	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	

M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 uppskatta	 det	 romska	 språket	
och	 stärka	 elevens	 kunskap	 om	 den	 romska	 berättar-	 och	
kulturtraditionen	

I4	 K2,	K7	

M11	 vägleda	 eleven	 att	 iaktta	 och	 förstå	 vad	 som	 är	
kännetecknande	 för	 den	 mångsidiga	 romska	 kulturen	 och	
det	 romska	 språket	 med	 hjälp	 av	 sin	 parallell-	 och	
flerspråkighet	

I4	 K1,	K2	

M12	uppmuntra	eleven	att	värdesätta	språklig	och	kulturell	
mångfald,	 lära	 känna	 barnkultur	 och	 att	 producera	 egen	
kultur	tillsammans	med	andra	

I4	 K2,	K4,	K7	
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Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	romani	och	litteratur	i	årskurs	1–2	
	
Elevens	 språk-	och	kommunikationsfärdigheter	 samt	 textkompetens	 ska	utvecklas	 i	olika	 språksituationer	
och	 genom	 mångsidigt	 arbete	 med	 hjälp	 av	 språket.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleven	 kan	 utveckla	 sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 lyssna,	 uttala	 och	 uttrycka	 sig	 muntligt	 genom	 att	 namnge	
föremål	 och	 företeelser	 i	 omgivningen	 på	 romani.	 Kommunikativa	 färdigheter	 och	 färdigheter	 i	 drama	
tränas	parvis	och	i	grupp.	Eleverna	erbjuds	flerspråkiga	kommunikationssituationer	och	i	mån	av	möjlighet	
besök	och	umgänge	med	romanitalande	 i	olika	åldrar.	Eleverna	får	 lära	sig	att	använda	språket	artigt	och	
anpassat	till	situationen.	I	undervisningen	utnyttjas	sagor,	berättelser,	ramsor,	fakta-	och	medietexter	samt	
spel,	också	med	hjälp	av	drama.		
	
I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	övar	sig	att	läsa	genom	att	bekanta	sig	med	olika	typer	av	texter	och	diskutera	
dem.	Ord-	och	uttrycksförrådet	vidgas.	Eleverna	funderar	över	ordval,	betydelsen	av	ord	och	uttryck	och	lär	
sig	använda	berättelsens	grundbegrepp,	såsom	huvudperson,	plats,	tid	och	intrig.	Eleverna	övar	sig	att	söka	
information	 genom	 att	 göra	 iakttagelser	 i	 omgivningen	 samt	 tolka	 bilder	 och	 skrivna	 texter.	 I	 mån	 av	
möjlighet	utnyttjas	kunskapen	i	den	romska	gemenskapen	för	att	tolka	muntliga	texter.	
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	får	bekanta	sig	med	särdragen	i	det	romska	skriftsystemet	och	lära	sig	att	
producera	 versaler	 och	 gemener.	 De	 tränar	 grunderna	 i	 rättstavning	 och	 lär	 sig	 att	 använda	 dem	 i	 egna	
texter.	Eleverna	övar	sig	att	producera	texter	individuellt	och	tillsammans	med	andra	samt	diskuterar	texter	
och	övar	sig	att	ge	och	ta	emot	respons.	Eleverna	lär	sig	att	skriva	för	hand	och	att	använda	tangentbord.	
Eleverna	 beskriver	 egna	 upplevelser,	 iakttagelser	 och	 tankar	muntligt,	 skriftligt	 och	med	 hjälp	 av	 bilder.	
Man	erbjuder	stimulans	med	anknytning	till	 romsk	kultur	för	att	ge	eleverna	underlag	för	berättelser	och	
texter.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	reflekterar	kring	det	romska	språkets	betydelse	för	dem	
själva,	 familjen,	 den	 närmaste	 kretsen	 och	 skolan.	 Eleverna	 bekantar	 sig	med	 den	 romska	 berättar-	 och	
kulturtraditionen	genom	att	i	mån	av	möjlighet	dra	nytta	av	den	lokala	romska	gemenskapen.	Eleverna	gör	
iakttagelser	om	olika	talspråkliga	och	sociokulturella	varianter	samt	hur	språkbruket	påverkar	omgivningen.	
Eleverna	ges	tillfällen	att	lyssna	till	berättelser	och	musik	på	romani.	
TECKENSPRÅK	OCH	LITTERATUR	

I	 lärokursen	 teckenspråk	 och	 litteratur	 är	 uppdraget,	 målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 handledning,	
differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärandet	de	samma	som	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.		

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Lärokursen	teckenspråk	och	litteratur	har	som	särskilt	uppdrag	att	hålla	det	finlandssvenska	teckenspråket	
levande.	Eleverna	som	använder	teckenspråk	kan	vara	döva,	hörselskadade	eller	hörande.	Eleverna	ska	få	
en	grund	för	att	självständigt	utveckla	och	använda	sina	språkkunskaper	genom	hela	livet.	Undervisningen	
ska	 i	 samarbete	med	hemmen,	den	 teckenspråkiga	 gemenskapen	och	undervisningen	 i	 andra	 läroämnen	
utveckla	elevernas	språkkunskaper	och	ge	dem	möjligheter	att	med	hjälp	av	sin	parallell-	och	flerspråkighet	
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bygga	 upp	 sina	 språkliga	 och	 kulturella	 identiteter.	 Undervisningen	 ska	 öka	 elevernas	 förståelse	 och	
uppskattning	 för	 den	 egna	 språk-	 och	 kulturbakgrundens	 betydelse	 för	 dem	 själva,	 gemenskapen	 och	
samhället	samt	vägleda	eleverna	att	förstå	och	uppskatta	även	andra	språk	och	kulturer.	

Det	 centrala	 i	 undervisningen	 är	 språket,	 litteraturen	 och	 berättartraditionen,	 övriga	 traditioner,	 seder,	
konst	 och	 historia.	 I	 undervisningen	 beaktas	 även	 delaktigheten	 i	 de	 teckenspråkigas	 gemensamma	
nationella	och	internationella	ärenden.	För	att	eleverna	ska	känna	glädje	över	att	lära	sig	är	det	viktigt	att	
de	själva	får	vara	aktiva	och	att	undervisningen	tar	hänsyn	också	till	elevernas	språkvärld	och	upplevelser.	
Målet	är	att	eleverna	blir	allt	mer	medvetna	om	sig	själva	som	teckenspråksanvändare	och	förstår	språkets	
sociala	betydelse	för	gemenskapen.	

Den	lokala	läroplanen	ska	utarbetas	med	hänsyn	till	omfattningen	av	undervisningen	i	det	finlandssvenska	
eller	 finska	 teckenspråket	 och	 litteraturen.	 Läroplansgrunderna	 har	 utarbetats	 för	 undervisning	 i	
teckenspråk	och	 litteratur	 som	ges	enligt	 timantalet	 i	modersmål	och	 litteratur.	Vid	 fastställandet	av	mål	
och	vid	bedömningen	av	lärande	inom	annan	undervisning	i	teckenspråk	och	litteratur	ska	undervisningens	
omfattning	beaktas.	

I	årskurserna	1–2	handleds	eleverna	att	använda	teckenspråk	i	olika	kommunikationssituationer	utgående	
från	sina	 tidigare	språkkunskaper.	Eleverna	ska	 lära	sig	att	 iaktta	någon	som	tecknar,	att	 fråga,	 svara	och	
berätta.	Genom	undervisningen	utvecklas	elevernas	 tankeförmåga	och	 förmåga	att	uttrycka	 sig.	Eleverna	
ska	tillägna	sig	grundläggande	färdigheter	för	att	diskutera	på	teckenspråk	och	bekanta	sig	med	för	åldern	
lämplig	 barnlitteratur	 samt	 berättar-	 och	 kulturtraditioner.	 Målet	 är	 att	 eleverna	 lär	 sig	 att	 klara	 av	
vardagliga	 situationer	 på	 teckenspråk,	 att	 jämföra	 och	 utnyttja	 kunskaper	 i	 olika	 språk	 och	 att	 använda	
modersmålet	i	olika	lärmiljöer	och	i	olika	läroämnen.		

Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	teckenspråk	och	litteratur	i	årskurs	1–2	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	

M1	 handleda	 eleven	 att	 uttrycka	 sig	 på	 teckenspråk	 och	
främja	 elevens	 förmåga	 att	 ställa	 frågor,	 uttrycka	 tankar,	
upplevelser	 och	 åsikter	 samt	uppmuntra	 eleven	att	 berätta	
historier	

I1	 K1,	K2	

M2	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	diskutera	
på	 teckenspråk	 och	 att	 utvärdera	 sina	 kommunikativa	
färdigheter	

I1	 K1,	K2	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 arbeta	 självständigt	 och	 i	 grupp	
och	 samtidigt	 stärka	 elevens	 samarbets-	 och	
kommunikationsförmåga,	även	med	hjälp	av	drama	

I1	 K2,	K7	

Att	tolka	texter	 	 	

M4	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 texter	 på	 teckenspråk	 och	
texter	 med	 bilder	 och	 aktivera	 eleven	 att	 dela	 sina	
upplevelser	och	tankar	om	dem	

I2	 K2,	K4	
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M5	stimulera	elevens	fantasi	och	tankeförmåga		 I2	 K1	

Att	producera	texter	 	 	

M6	 vägleda	 eleven	 att	 få	 positiva	 upplevelser	 av	 att	
producera,	samarbeta	och	dela	erfarenheter	och	att	öva	sig	
att	planera	och	hålla	olika	presentationer	

I3	 K2,	K6,	K7	

M7	 erbjuda	 eleven	 tillfällen	 att	 berätta	 och	 beskriva	 saker	
och	 resultat	 av	 informationssökning	 samt	 inspirera	 eleven	
att	producera	multimodala	presentationer	

I3	 K1,	K4,	K5	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	

M8	 väcka	 elevens	 språkmedvetenhet	 och	 handleda	 eleven	
att	 göra	 iakttagelser	 om	 språk	 och	 språkbruk	 samt	 hjälpa	
eleven	 att	 upptäcka	 att	 det	 egna	 språkbruket	 påverkar	
andras	språkliga	beteende	

I4	 K1,	K3	

M9	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 lära	 känna	 olika	
kulturformer	 och	 traditioner	 inom	 den	 teckenspråkiga	 och	
andra	kulturer,	vägleda	eleven	att	uppskatta	sitt	eget	språk	
och	sin	egen	kultur	samt	språklig	och	kulturell	mångfald	

I4	 K1,	K2	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande		 	 	

M10	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 kunskaper	 i	
teckenspråk	 i	 olika	 läroämnen	 och	 att	 använda	 sina	
kunskaper	i	modersmålet	i	allt	lärande		

I5	 K1,	K2,	K3	

M11	uppmuntra	eleven	att	studera	på	ett	vetgirigt	sätt	och	
utveckla	sin	multilitteracitet	

I5	 K1,	K4,K7	

	

Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	teckenspråk	och	litteratur	i	årskurs	1–2	

Elevens	 språk-	och	kommunikationsfärdigheter	 samt	 textkompetens	 ska	utvecklas	 i	olika	 språksituationer	
och	 genom	 mångsidigt	 arbete	 med	 hjälp	 av	 språket.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleven	 kan	 utveckla	 sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Elevernas	 teckenförråd	 utökas,	 man	 leker	 med	 språket	 och	 berättar	 om	 egna	
erfarenheter,	 iakttagelser	 och	 kunskaper.	 Eleverna	 hittar	 på	 egna	 fantasiberättelser	 med	 beaktande	 av	
berättelsens	grundelement:	plats	och	tid	för	händelserna,	handlingen	och	personerna.	Eleverna	övar	sig	att	
språkligt	gestalta	och	benämna	omgivningen	i	olika	kommunikationssituationer.	

I2	Att	 tolka	 texter:	Eleverna	 tränar	visuell	 läskunnighet	genom	att	 tolka	 texter	på	 teckenspråk	och	andra	
visuella	 källor.	 Utgående	 från	 texterna	 och	 bilderna	 öva	 sig	 eleverna	 att	 ställa	 frågor	 och	 besvara	 dem.	
Teckenförrådet	utökas	genom	att	eleverna	diskuterar	 texter	och	delar	 läsupplevelser.	Eleverna	bearbetar	
olika	texter	på	teckenspråk	med	hjälp	av	rollspel,	drama	och	teaterlekar	samt	multimodala	lärmiljöer.		
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I3	Att	producera	 texter:	 Eleverna	övar	 sig	 att	 producera	 texter	 självständigt	 och	 tillsammans	med	andra	
samt	att	 leka	med	språket.	De	diskuterar	de	producerade	texterna	tillsammans	och	övar	sig	att	ge	och	få	
respons.	 Eleverna	 övar	 på	 handalfabetet	 och	 lära	 sig	 hur	 det	 används.	 De	 tränar	 sin	 förmåga	 att	
kommunicera	 på	 teckenspråk,	 bland	 annat	 tekniker	 för	 att	 väcka	 uppmärksamhet,	 ögonkontakt,	
personernas	optimala	position,	att	ta	en	aktiv	roll	 i	en	diskussion,	alternering	 i	diskussionen,	att	motivera	
tankar	och	åsikter,	att	aktivt	följa	med	och	kommentera.		

I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	undersöker	olika	kulturformer	och	traditioner	och	iakttar	
beteendenormer	 och	 seder	 i	 den	 teckenspråkiga	 gemenskapen.	 De	 undersöker	 kulturtraditionerna	 och	
kulturverksamheten	i	den	teckenspråkiga	gemenskapen.		
	
I5	Att	 använda	 språket	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande:	 I	 undervisningen	 undersöker	 och	 använder	man	olika	
slags	texter,	bilder	och	tabeller	som	material	för	att	berika	teckenförrådet	och	ge	möjligheter	att	använda	
teckenspråk	 i	 olika	 läroämnen.	 Man	 skapar	 tillfällen	 för	 undersökande	 lärande	 och	 kommunikation	 och	
erbjuder	mångsidiga	läromedel	och	lärmiljöer	för	att	främja	elevernas	multilitteracitet.		
	
	
MODERSMÅL	FÖR	ELEVER	MED	ANNAT	MODERSMÅL	

Med	 stöd	 av	 12	 §	 i	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 kan	 undervisning	 i	 modersmålet	 enligt	
utbildningsanordnarens	 utbud	 och	 vårdnadshavarens	 val	 ges	 förutom	 i	 finska,	 svenska,	 samiska,	 romani	
eller	 teckenspråk	 också	 i	 ett	 annat	 språk	 som	 är	 elevens	 modersmål.	 I	 det	 fallet	 undervisas	 nämnda	
modersmål	 enligt	 det	 timantal	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 som	 fastställs	 i	 8	 §	 i	 statsrådets	 förordning	
422/2012.	 Läroplanen	 utarbetas	 och	 den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	
lärokursen	svenska	och	litteratur	eller	finska	och	litteratur.	Utbildningsanordnaren	eller	skolan	utarbetar	en	
språkspecifik	 läroplan	 utgående	 från	 grunderna.	 Den	 språkspecifika	 läroplanen	 kan	 också	 utarbetas	
gemensamt	 av	 flera	 utbildningsanordnare.	 Läroplanen	 ska	 utarbetas	med	 hänsyn	 till	 elevernas	 språkliga	
och	 kulturella	 bakgrund	 samt	 i	 vilken	 omfattning	 omgivningen	 stödjer	 utvecklingen	 av	 elevens	 eget	
modersmål.		

	
SVENSKA	SOM	ANDRASPRÅK	OCH	LITTERATUR		

I	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 är	 uppdraget,	 målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	
handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärandet	de	samma	som	i	läroämnet	modersmål	
och	litteratur.		

	

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Enligt	 förordningen	 om	 timfördelning	 kan	 invandrare	 i	 stället	 för	 att	 följa	 lärokursen	 i	 modersmål	 och	
litteratur,	 som	 bestäms	 av	 skolans	 undervisningsspråk,	 helt	 eller	 delvis	 undervisas	 i	 svenska	 eller	 finska	
enligt	en	lärokurs	som	är	speciellt	inriktad	för	invandrare1.	Syftet	med	denna	lärokurs	är	att	stödja	barnens	

																																																													
1	 Statsrådets	 förordning	om	 riksomfattande	mål	 för	utbildningen	enligt	 lagen	om	grundläggande	utbildning	och	om	
timfördelning	i	den	grundläggande	utbildningen	422/2012	
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och	 de	 ungas	 utveckling	 till	 fullvärdiga	 medlemmar	 i	 språkgemenskapen	 och	 ge	 dem	 språkliga	
förutsättningar	för	fortsatta	studier.	Undervisningen	eftersträvar	att	utveckla	elevernas	multilitteracitet	för	
att	 de	 ska	 kunna	 söka	 information	 och	 förstå,	 producera,	 bedöma	 och	 analysera	 olika	 slags	 talade	 och	
skrivna	texter	på	svenska	i	daglig	kommunikation,	i	skolarbetet	och	i	samhället.	Undervisningen	ska	stödja	
utvecklingen	 av	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskaperna	 samt	 språk	 som	 används	 inom	 olika	
kunskapsområden.		

Det	 särskilda	uppdraget	 i	 lärokursen	 svenska	 som	andraspråk	och	 litteratur	 är	 att	 stödja	 utvecklingen	 av	
flerspråkighet	 hos	 eleverna	 samt	 väcka	 intresse	 och	 erbjuda	 redskap	 för	 att	 utveckla	 språkkunskaperna	
under	hela	livet.	Undervisningen	i	svenska	som	andraspråk	ska	i	samarbete	med	hemmen,	undervisningen	i	
det	egna	modersmålet	och	de	övriga	 läroämnena	hjälpa	eleverna	att	bygga	upp	en	 språklig	och	kulturell	
identitet	i	ett	mångkulturellt	och	-medialt	samhälle.		

Kunskaper	 i	 svenska	 stödjer	 integreringen	 i	 det	 finländska	 samhället.	 Utgångspunkten	 för	 lärokursen	
svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 är	 att	 utnyttja	 sådana	 textgenrer	 och	 språksituationer	 som	 är	
relevanta	 och	 viktiga	 för	 att	 eleven	 ska	 kunna	 undersöka	 och	 analysera	 språkets	 former,	 betydelser	 och	
användning.	 Språkkunskapen	 ska	 utvecklas	 inom	 alla	 delområden:	 hörförståelse,	 tal,	 läsförståelse	 och	
skrivande.	 Förmågan	 att	 förstå	 och	 förmågan	 att	 producera	 ska	 utvecklas	 samtidigt.	 Elevernas	
språkkunskaper	ska	utvidgas	från	konkret	vardagsspråk	till	ett	språk	som	lämpar	sig	för	abstrakt	tänkande.	
Eleverna	ska	få	färdigheter	att	ge	språkligt	uttryck	åt	iakttagelser	och	företeelser	och	sina	personliga	tankar,	
känslor	 och	 åsikter	 på	 ett	 för	 situationen	 lämpligt	 sätt.	 I	 undervisningen	 ska	 de	 språk	 som	 eleverna	
behärskar	värdesättas	och	utnyttjas.	

En	elevs	behov	av	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	fastställs	gemensamt	av	de	lärare	som	
undervisar	eleven.	Elevens	vårdnadshavare	fattar	beslut	om	valet	av	lärokurs2.	Eftersom	undervisningen	ska	
ordnas	 enligt	 elevernas	 ålder	 och	 förutsättningar	 är	 det	 viktigt	 att	 valet	 av	 lärokurs	 gör	 det	 möjligt	 för	
eleven	 att	 få	 undervisning	 enligt	 den	 mest	 lämpliga	 lärokursen3.	 En	 elev	 kan	 studera	 enligt	 lärokursen	
svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 om	 elevens	modersmål	 inte	 är	 svenska,	 finska	 eller	 samiska	 eller	
eleven	 i	 övrigt	 har	 en	 flerspråkig	 bakgrund.	 Då	 behovet	 av	 lärokursen	 kartläggs	 ska	 också	 följande	
eventualiteter	tas	i	betraktande		

- elevens	baskunskaper	i	svenska	är	bristfälliga	inom	ett	eller	flera	delområden	av	språkkunskaperna	
och	räcker	inte	ännu	till	för	att	eleven	ska	kunna	delta	i	den	dagliga	interaktionen	och	det	dagliga	
skolarbetet	som	en	jämlik	medlem	i	skolgemenskapen,	eller	

- elevens	kunskaper	i	svenska	räcker	inte	ännu	till	för	studier	enligt	lärokursen	svenska	och	litteratur.	
		

En	 elev	 som	 studerar	 enligt	 lärokursen	 svenska	 som	andraspråk	 och	 litteratur	 får	 undervisning	 i	 svenska	
som	andraspråk	antingen	helt	eller	delvis	i	stället	för	undervisning	i	svenska	och	litteratur.	Undervisningen	
läggs	upp	utgående	från	elevens	behov	att	lära	sig	och	det	skede	av	språkutvecklingen	eleven	befinner	sig	i.	
Om	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 valts	 för	 en	 elev	 ska	 elevens	 utveckling	 och	
prestationer	 bedömas	 enligt	målen	 och	 kriterierna	 för	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	
oberoende	av	i	vilken	undervisningsgrupp	undervisningen	ordnas.	Det	är	viktigt	att	eleven	tar	del	av	samma	
texter	 och	 textgenrer	 som	de	 övriga	 eleverna	 i	 samma	 årskurs.	Om	en	 elev	 flyttat	 till	 Finland	mitt	 i	 den	

																																																													
2	Lag	om	grundläggande	utbildning	628/1998,	30	§	
3	Lag	om	grundläggande	utbildning	628/1998,	3	§	
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grundläggande	utbildningen	är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	elevens	språkkunskaper	och	tidigare	kunskaper	
och	 färdigheter	då	målsättningarna	och	 innehållet	 i	 undervisningen	 fastställs.	Vid	behov	görs	en	plan	 för	
elevens	 lärande.	 Olika	 lärmiljöer	 som	 stödjer	 mångsidig	 utveckling	 av	 språkkunskaperna	 ska	 målinriktat	
användas	i	undervisningen,	både	i	skolan	och	utanför	skolan.	Det	är	möjligt	att	övergå	till	att	läsa	svenska	
enligt	 lärokursen	 svenska	och	 litteratur,	 om	eleven	har	 tillräckliga	 förutsättningar	 för	 att	 lära	 sig	 svenska	
enligt	målsättningarna	för	den	lärokursen.	

I	årskurserna	1–2	 ligger	undervisningens	tyngdpunkt	i	att	skapa	en	grund	för	elevernas	svenska	språk	och	
läs-	 och	 skrivfärdigheter	 samt	 i	 att	 utveckla	 elevernas	 studie-	 och	 kommunikationsfärdigheter.	
Undervisningens	 uppdrag	 är	 att	 väcka	 elevernas	 intresse	 för	 språk,	 uttryckssätt	 och	 för	 att	 tolka	 och	
producera	olika	slags	texter.		

Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 sina	 kommunikations-	
och	samarbetsfärdigheter	i	olika	kommunikationssituationer	
i	skolan	och	i	vardagen	samt	stärka	förmågan	att	lyssna	och	
förstå	det	som	sägs	

I1	 K2,	K4	

M2	träna	och	uppmuntra	eleven	att	berätta	om	sina	tankar	
och	 känslor	 och	 att	 diskutera	 olika	 ämnen	 samt	 stärka	
ordförrådet	och	de	uttryckssätt	som	behövs	för	det	

I1	 K1,	K2,	K7	

M3	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sitt	mod	att	uttrycka	sig	
språkligt	 och	 kroppsligt	 samt	 stärka	 elevens	 fantasiförmåga	
genom	 att	 uppmuntra	 eleven	 att	 delta	 och	 uttrycka	 sig	
mångsidigt,	även	med	hjälp	av	drama	

I1	 K1,	K2,	K7	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 motivera	 och	 handleda	 eleven	 att	 lära	 sig	 läsa	 och	
utveckla	sitt	ord-	och	begreppsförråd		

I2	 K1,	K2,	K4	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 läsa	 och	 diskutera	 texter	 och	
litteratur	som	lämpar	sig	för	åldern	och	språkkunskaperna	

I2	 K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M6	handleda	eleven	att	träna	produktion	av	olika	textgenrer	
och	 att	 behärska	 de	 ord	 och	 språkstrukturer	 som	 behövs	 i	
dem	

I3	 K2,	K4	

M7	 handleda	 eleven	 att	 träna	 att	 skriva	 för	 hand	 och	 att	
använda	tangentbord	samt	att	planera	och	producera	texter	

I3	 K4,	K5	

M8	uppmuntra	eleven	att	träna	grunderna	i	rättstavning	 I3	 K1,	K4,	K5	
Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M9	 motivera	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 språkmedvetenhet	
genom	att	 iaktta	olika	 varianter	 av	 talspråk	 i	 den	närmaste	
omgivningen	 och	 hjälpa	 eleven	 att	 märka	 att	 det	 egna	
språkbruket	kan	påverka	andras	språkliga	beteende	

I4	 K4,	K6,	K7	
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Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	i	årskurs	
1–2		
	
Eleverna	 lär	 sig	 språk-	 och	 kommunikationsfärdigheter	 och	 utvecklar	 sin	 förmåga	 att	 arbeta	med	 texter	
genom	att	använda	språk	i	olika	situationer	och	arbeta	mångsidigt	med	språk.	Innehållet	i	undervisningen	
väljs	så	att	eleverna	får	möjlighet	att	vidga	de	färdigheter	som	har	en	anknytning	till	 språk,	 litteratur	och	
övrig	 kultur	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt.	 Undervisningens	 innehåll	 ska	 stödja	 målsättningarna	 och	 utnyttja	
elevernas	erfarenheter	och	lokala	möjligheter.	Innehållet	formas	till	helheter	för	de	olika	årskurserna.					
	
I1	Att	kommunicera:	Eleverna	tränar	artigt	språkbruk,	att	fråga,	svara,	begära,	berätta,	uttrycka	åsikter	och	
berätta	om	sina	känslor	i	olika	situationer	i	vardagen	och	i	skolan.	Eleverna	övar	sig	på	att	lägga	märke	till	
hur	språket	 fungerar	 i	olika	situationer:	artighetsfraser,	åsikts-	och	känsloyttringar,	 frågeformulering	samt	
att	ange	nutid	och	förfluten	tid	i	berättelser.	Eleverna	tränar	uttal,	hörförståelse	och	att	lyssna	och	lära	sig	
av	 andra.	 Roll-	 och	 teaterlekar	 samt	 andra	 interaktiva	 övningar	 utnyttjas	 i	 samband	 med	 att	 sagor,	
berättelser,	ramsor	och	faktatexter	behandlas	i	undervisningen.		
		
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Elevernas	 läsfärdigheter	 och	 läsförståelse	 främjas	 genom	 användning	 av	 begreppen	
text,	 bild,	 rubrik,	 stycke,	 mening,	 punkt,	 ord,	 stavelse,	 bokstav	 och	 fonem.	 Eleverna	 tränar	 att	 läsa	
gemensamt	och	individuellt	valda	skönlitterära	texter	och	faktatexter,	undersöker	vad	de	betyder	och	hur	
de	 är	 uppbyggda	 samt	 kopplar	 det	 lästa	 till	 de	 egna	 erfarenheterna	 och	 delar	 med	 sig	 av	 sina	
läsupplevelser.	Eleverna	arbetar	bland	annat	med	bilder,	barnlitteratur	och	enkla	 fakta-	och	medietexter.	
Eleverna	bekantar	sig	med	olika	sätt	att	uttrycka	tid,	ordningsföljd	och	miljö	 i	synnerhet	 i	berättande	och	
beskrivande	texter.	 	Eleverna	tränar	 lässtrategier,	vidgar	ordförrådet	och	uttrycksförmågan	och	 lär	sig	att	
känna	igen	berättelsens	grundelement	(huvudperson,	plats,	tid	och	händelseförlopp).	
	
I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 olika	 textgenrer	 och	 deras	 typiska	 drag,	 såsom	
ordförråd,	 fraseologi	 och	 språkliga	 strukturer.	 Eleverna	 övar	 sig	 på	 att	 producera	 olika	 slags	 skrivna	 och	

M10	motivera	 eleven	 att	 lyssna	 på	 och	 läsa	 litteratur	 som	
lämpar	 sig	 för	 åldern	 och	 språkkunskaperna	 och	 handleda	
eleven	 att	 välja	 litteratur	 som	 intresserar	 samt	 lära	 eleven	
använda	biblioteket	och	bli	bekant	med	barnkultur	

I4	 K2,	K4	 	

M11	 handleda	 eleven	 att	 känna	 igen	 och	 uppskatta	 olika	
språk	och	kulturer	i	sin	miljö	och	att	kunna	sätta	sig	in	i	olika	
människors	situationer	och	livsskeden	

I4	 K2	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M12	hjälpa	eleven	att	utveckla	en	positiv	uppfattning	om	sig	
själv	och	 sitt	 sätt	 att	 kommunicera,	 läsa,	 skriva	och	 lära	 sig	
språk	

I5	 K1,	K2,	K4	

M13	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 språkfärdigheter	 i	
olika	 läroämnen	 och	 att	 studera	 i	 skolan	 viktiga	 textgenrer	
och	genretypiska	drag	

I5	 K1,	K2,	K4	

M14	handleda	eleven	att	observera	sitt	eget	språkbruk	och	
att	utvärdera	sitt	eget	språklärande	

I5	 K1,	K2,	K4	



93	
	

talade	texter	både	individuellt	och	tillsammans	med	andra.	Skrivfärdigheterna	tränas	både	för	hand	och	på	
tangentbord.		
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	reflekterar	över	språkets	och	kulturens	betydelser	i	olika	
kommunikationssituationer	i	skolan	samt	i	olika	texter	som	eleverna	hör	eller	läser.	Eleverna	tränas	att	ge	
akt	på	olika	språk	och	talspråkliga	varianter	i	skolan,	i	medier	och	på	fritiden.	Eleverna	övar	sig	att	använda	
språkliga	begrepp	 för	 att	 förstå	hur	en	diskussion	 fungerar.	 Eleverna	 söker	 litteratur	 som	 intresserar	och	
bekantar	sig	med	berättelser,	lekar	och	festtraditioner	inom	olika	kulturer.	
	
I5	Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande:	Eleverna	ges	modeller	för	olika	språksituationer	som	har	
med	skolan	och	lärandet	att	göra	och	de	får	bekanta	sig	med	texter	i	olika	läroämnen.	Eleverna	genomför	
enkla	uppgifter	i	informationssökning	med	koppling	till	olika	läroämnen,	både	självständigt	och	tillsammans	
med	 andra.	 Eleverna	 observerar	 sin	 omgivning,	 tolkar	 bilder	 och	 skriva	 texter	 samt	 tränar	 att	 förmedla	
information	genom	att	berätta.	Eleverna	övar	sig	att	använda	digitala	verktyg	för	att	skaffa	information,	för	
att	lära	sig	och	för	att	utvärdera	sitt	lärande.	Elevens	kunskaper	i	det	egna	modersmålet	används	som	stöd	
för	lärandet.	
	
	
FINSKA	SOM	ANDRASPRÅK	OCH	LITTERATUR	(SUOMI	TOISENA	KIELENÄ	JA	KIRJALLISUUS)	

Äidinkieli	ja	kirjallisuus	-oppiaineen	tehtävä,	oppimisympäristöihin	ja	työtapoihin	liittyvät	tavoitteet,	ohjaus,	
eriyttäminen	 ja	 tuki	 sekä	 oppimisen	 arviointi	 koskevat	 myös	 suomi	 toisena	 kielenä	 ja	 kirjallisuus		
-oppimäärää.		
	
Oppimäärän	erityinen	tehtävä	

Tuntijakoasetuksen	mukaan	koulun	opetuskielen	mukaan	määräytyvän	äidinkielen	 ja	kirjallisuuden	sijasta	
maahanmuuttajille	 voidaan	 opettaa	 joko	 kokonaan	 tai	 osittain	 suomen	 tai	 ruotsin	 kieltä	 erityisen	
maahanmuuttajille	 tarkoitetun	oppimäärän	mukaisesti4.	Tämän	oppimäärän	tehtävänä	on	tukea	 lapsen	 ja	
nuoren	 kasvua	 kieliyhteisön	 täysivaltaiseksi	 jäseneksi,	 jolla	 on	 kielelliset	 valmiudet	 jatko-opintoihin.	
Opetuksen	avulla	pyritään	monilukutaitoon,	jonka	avulla	oppilas	osaa	hakea	tietoa	sekä	ymmärtää,	tuottaa,	
arvioi	 ja	 analysoi	 erilaisia	 puhuttuja	 ja	 kirjoitettuja	 suomenkielisiä	 tekstejä	 päivittäisessä	
vuorovaikutuksessa,	 koulutyöskentelyssä	 ja	 yhteiskunnassa.	 Opetuksessa	 tuetaan	 kielitaidon	 eri	 osa-
alueiden	sekä	eri	tiedonalojen	kielen	kehittymistä.	

Suomi	 toisena	kielenä	 ja	kirjallisuus	 -oppimäärän	erityisenä	 tehtävänä	on	 tukea	oppilaan	monikielisyyden	
kehittymistä	 sekä	 herättää	 kiinnostus	 ja	 tarjota	 välineitä	 kielitaidon	 elinikäiseen	 kehittämiseen.	
Yhteistyössä	kotien,	oman	äidinkielen	opetuksen	sekä	muiden	oppiaineiden	kanssa	suomi	toisena	kielenä	ja	
kirjallisuus	 -opetus	 auttaa	 oppilasta	 rakentamaan	 kielellistä	 ja	 kulttuurista	 identiteettiään	 kulttuurisesti	
monimuotoisessa	ja	monimediaisessa	yhteiskunnassa.		

Suomen	 kielen	 oppiminen	 tukee	 kotoutumista	 suomalaiseen	 yhteiskuntaan.	 Suomi	 toisena	 kielenä	 ja	
kirjallisuus	-oppimäärän	opetuksen	lähtökohtana	ovat	oppilaille	merkitykselliset	ja	tarpeelliset	tekstilajit	ja	

																																																													
4	Valtioneuvoston	asetus	perusopetuslaissa	tarkoitetun	opetuksen	valtakunnallisista	tavoitteista	ja	perusopetuksen	
tuntijaosta	422/2012	
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kielenkäyttötilanteet,	 joiden	 avulla	 kielen	 muotoja,	 merkityksiä	 ja	 käyttöä	 tutkitaan	 ja	 opitaan	
analysoimaan.	 Kielitaitoa	 kehitetään	 kaikilla	 kielen	 käytön	 osa-alueilla,	 joita	 ovat	 kuullun	 ymmärtäminen,	
puhuminen,	 luetun	 ymmärtäminen	 ja	 kirjoittaminen.	 Ymmärtämis-	 ja	 tuottamistaitojen	 kehittyminen	
nivoutuvat	 toisiinsa.	 Oppilaiden	 kielen	 osaaminen	 laajenee	 arkielämän	 konkreettisesta	 kielestä	
käsitteellisen	 ajattelun	 kieleen.	 He	 saavat	 valmiudet	 havaintojen	 ja	 ilmiöiden	 sekä	 oman	 ajattelunsa,	
tunteidensa	 ja	 mielipiteidensä	 ilmaisemiseen	 tilanteeseen	 sopivalla	 tavalla.	 Opetuksessa	 arvostetaan	 ja	
hyödynnetään	oppilaiden	osaamia	kieliä.	

Kunkin	 oppilaan	 tarpeen	 suomi	 toisena	 kielenä	 -oppimäärään	 määrittävät	 oppilasta	 opettavat	 opettajat	
yhdessä.	 Oppilaan	 huoltaja	 päättää	 oppimääriä	 koskevista	 valinnoista5.	 Koska	 opetus	 tulee	 järjestää	
oppilaiden	 ikäkauden	 ja	 edellytysten	 mukaisesti,	 oppimäärän	 valinnassa	 on	 keskeistä,	 että	 oppilas	 saa	
hänelle	parhaiten	soveltuvan	oppimäärän	mukaista	opetusta6.		Oppilas	voi	opiskella	suomi	toisena	kielenä	
ja	 kirjallisuus	 -oppimäärää,	 jos	hänen	äidinkielensä	ei	 ole	 suomi,	 ruotsi	 tai	 saame	 tai	 hänellä	on	muutoin	
monikielinen	tausta.	Oppimäärän	tarpeen	selvittämisessä	huomioidaan	myös	seuraavat	näkökulmat	

- oppilaan	 suomen	 kielen	 peruskielitaidossa	 on	 puutteita	 jollakin	 tai	 joillakin	 kielitaidon	 osa-
alueilla,	 jolloin	 oppilaan	 osaaminen	 ei	 anna	 vielä	 edellytyksiä	 yhdenvertaiseen	 kouluyhteisön	
jäsenenä	toimimiseen	päivittäisessä	vuorovaikutuksessa	ja	koulutyöskentelyssä	tai	

- oppilaan	suomen	kielen	taito	ei	anna	vielä	edellytyksiä	suomen	kieli	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	
opiskeluun.	
	

Kun	oppilas	opiskelee	suomi	toisena	kielenä	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	mukaan,	hänelle	opetetaan	suomea	
tai	 ruotsia	 toisena	 kielenä	 joko	 kokonaan	 tai	 osittain	 suomen	 kielen	 ja	 kirjallisuuden	 opetuksen	 sijaan.	
Opetusjärjestelyiden	lähtökohtana	ovat	oppilaan	oppimistarpeet	ja	kielenoppimisen	vaihe.	Mikäli	oppilaan	
oppimääräksi	 on	 valittu	 suomi	 toisena	 kielenä	 ja	 kirjallisuus,	 hänen	 edistymistään	 ja	 suoriutumistaan	
arvioidaan	suhteessa	tämän	oppimäärän	tavoitteisiin	ja	kriteereihin	riippumatta	siitä,	minkä	opetusryhmän	
yhteydessä	kyseinen	opetus	on	järjestetty.	Tärkeää	on,	että	oppilas	tulee	osalliseksi	samoista	teksteistä	ja	
tekstilajeista	 kuin	 luokkatasonsa	 muutkin	 oppilaat.	 Kesken	 perusopetuksen	 Suomeen	 muuttaneiden	
oppilaiden	 opetuksen	 tavoitteiden	 asettamisessa	 ja	 sisältöjen	 valinnassa	 tulee	 ottaa	 huomioon	 oppilaan	
kielitaito	 sekä	 aiemmin	 opitut	 tiedot	 ja	 taidot.	 Tarvittaessa	 laaditaan	 oppimissuunnitelma.	 Opetuksessa	
hyödynnetään	 tavoitteellisesti	 erilaisia	 oppimisympäristöjä,	 jotka	 tukevat	 kielitaidon	 monipuolista	
kehittymistä	 sekä	 koulussa	 että	 sen	 ulkopuolella.	 Oppilas	 voi	 siirtyä	 opiskelemaan	 suomen	 kieli	 ja	
kirjallisuus	 -oppimäärän	 mukaan,	 jos	 hänellä	 on	 riittävät	 edellytykset	 sen	 tavoitteiden	 mukaiseen	
opiskeluun.	

Vuosiluokilla	 1-2	 opetuksen	 painopiste	 on	 suomen	 kielen	 ja	 sen	 luku-	 ja	 kirjoitustaitojen	 perustan	
luomisessa	 sekä	 oppimaan	 oppimisen	 ja	 vuorovaikutuksen	 taitojen	 kehittämisessä.	Opetuksen	 tehtävänä	
on	herättää	kiinnostusta	kieleen	ja	ilmaisuun	sekä	erilaisten	tekstien	tuottamiseen	ja	tulkitsemiseen.		

	

Suomi	toisena	kielenä	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	opetuksen	tavoitteet	vuosiluokilla	1–2	
	 	
Opetuksen	tavoitteet	
	

Tavoitteisiin	
liittyvät	 sisältö-

Laaja-alainen	osaaminen	

																																																													
5	Perusopetuslaki	628/1998,	30	§	
6	Perusopetuslaki	628/1998,	3	§	
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alueet	
Vuorovaikutustilanteissa	toimiminen	 	 	
T1	 rohkaista	 oppilasta	 harjoittamaan	 vuorovaikutus-	 ja	
yhteistyötaitoja	 erilaisissa	 koulun	 ja	 muun	 arjen	
vuorovaikutustilanteissa	 sekä	 vahvistamaan	 kuuntelun	
ja	kuullun	ymmärtämisen	taitojaan	

S1	 L2,	L4	

T2	 harjaannuttaa	 ja	 rohkaista	 oppilasta	 kertomaan	
ajatuksistaan	 ja	 tunteistaan	 ja	 keskustelemaan	
erilaisista	 aiheista	 sekä	 vahvistamaan	 niissä	 tarvittavaa	
sanastoa	ja	ilmaisua	

S1	 L1,	L2,	L7	

T3	 kannustaa	 oppilasta	 vahvistamaan	 kielellistä	 ja	
kehollista	ilmaisurohkeutta	ja	mielikuvitusta	ohjaamalla	
oppilasta	 osallistumaan	 ja	 ilmaisemaan	 itseään	
kokonaisvaltaisesti,	myös	draaman	keinoin	

S1	 L1,	L2,	L7	

Tekstien	tulkitseminen	 	 	
T4	 innostaa	 ja	 ohjata	 oppilasta	 lukutaidon	 oppimiseen	
ja	sana-	ja	käsitevarannon	kartuttamiseen	

S2	 L1,	L2,	L4	

T5	 kannustaa	 oppilasta	 lukemaan	 ikäkaudelle	 ja	
kielitaidolle	 sopivia	 tekstejä	 ja	 kirjallisuutta	 ja	
keskustelemaan	lukemastaan	

S2	 L2,	L4	

Tekstien	tuottaminen	 	 	
T6	 ohjata	 oppilasta	 harjoittelemaan	 eri	 tekstilajien	 ja	
niissä	tarvittavan	sanaston	 ja	kieliopillisten	rakenteiden	
tuottamista	

S3	 L2,	L4	

T7	ohjata	oppilasta	harjoittelemaan	käsin	kirjoittamisen	
taitoa	 ja	 näppäintaitoja	 sekä	 tekstien	 suunnittelun	 ja	
tuottamisen	taitoja	

S3	 L4,	L5	

T8	 kannustaa	 oppilasta	 harjoittelemaan	
oikeinkirjoituksen	perusasioita	

S3	 L1,	L4,	L5	

Kielen,	kirjallisuuden	ja	kulttuurin	ymmärtäminen	 	 	
T9	 innostaa	 oppilasta	 edistämään	 kielitietoisuuttaan	
tekemällä	 havaintoja	 erilaisista	 puhetavoista	 omassa	
lähipiirissään	 sekä	 auttaa	 oppilasta	 huomaamaan,	 että	
omalla	 kielenkäytöllä	 on	 vaikutusta	 toisten	 kielelliseen	
käyttäytymiseen	

S4	 L4,	L6,	L7	

T10	 innostaa	 oppilasta	 kuuntelemaan	 ja	 lukemaan	
ikäkaudelle	ja	kielitaidolle	sopivaa	kirjallisuutta	ja	ohjata	
oppilasta	 valitsemaan	 häntä	 itseään	 kiinnostavaa	
luettavaa	 sekä	 opastaa	 kirjaston	 käyttöön	 ja	
lastenkulttuuriin	tutustumiseen	

S4	 L2,	L4	

T11	 ohjata	 oppilasta	 tunnistamaan	 ja	 arvostamaan	 eri	
kieliä	 ja	 kulttuureita	 omassa	 ympäristössään	 ja	
eläytymään	 erilaisten	 ihmisten	 asemaan	 ja	
elämäntilanteisiin	

S4	 L2	

Kielen	käyttö	kaiken	oppimisen	tukena	 	 	
T12	auttaa	oppilasta	rakentamaan	myönteistä	käsitystä	
itsestä	 viestijänä,	 lukijana,	 tekstien	 tuottajana	 sekä	
kielenoppijana	

S5	 L1,	L2,	L4	

T13	 ohjata	 oppilasta	 kehittämään	 kielitaitoaan	 eri	
oppiaineissa	 ja	 perehtymään	 koulussa	 tärkeisiin	
tekstilajeihin	ja	niiden	ominaispiirteisiin	

S5	 L1,	L2,	L4	



96	
	

T14	 ohjata	 oppilasta	 havainnoimaan	 itseään	
kielenkäyttäjänä	 sekä	 arvioimaan	 omaa	
kielenoppimistaan	

S5	 L1,	L2,	L4	

	
Suomi	toisena	kielenä	ja	kirjallisuus	-oppimäärän	opetuksen	tavoitteisiin	liittyvät	keskeiset	sisältöalueet	
vuosiluokilla	1–2	
		
Oppilaan	 kieli-,	 vuorovaikutus-	 ja	 tekstitaitojen	 oppiminen	 tapahtuu	 kielenkäyttötilanteissa	 sekä	
monipuolisessa	 työskentelyssä	 kielen	 avulla.	 Sisällöt	 valitaan	 siten,	 että	 oppilas	 voi	 laajentaa	 omaan	
kieleen,	 kirjallisuuteen	 ja	 muuhun	 kulttuuriin	 liittyvää	 osaamistaan	 monipuolisesti.	 Sisällöt	 tukevat	
tavoitteiden	 saavuttamista	 ja	 hyödyntävät	 sekä	 oppilaiden	 kokemuksia	 että	 paikallisia	 mahdollisuuksia.	
Sisältöalueista	muodostetaan	kokonaisuuksia	eri	vuosiluokille.	

S1	 Vuorovaikutustilanteissa	 toimiminen:	 Harjoitellaan	 kohteliasta	 kielenkäyttöä,	 kysymistä,	 vastaamista,	
pyytämistä,	kertomista,	mielipiteen	ilmaisua	ja	tunteista	kertomista	arjen	ja	koulun	kielenkäyttötilanteissa.	
Opetellaan	 huomaamaan,	 miten	 kieli	 toimii	 eri	 tilanteissa:	 kohteliaat	 ilmaukset,	 mielipide-	 ja	
tunneilmaukset,	 kysymysten	 rakentaminen,	 nykyhetki	 ja	 mennyt	 aika	 kerronnassa.	 Harjoitellaan	
ääntämistä,	 kuullun	 ymmärtämistä,	 toisten	 kuuntelemista	 ja	 toisilta	 viestijöiltä	 oppimista.	 Hyödynnetään	
rooli-	 ja	 teatterileikkejä	 sekä	muita	 vuorovaikutusharjoituksia	 satujen,	 tarinoiden,	 lorujen	 ja	 tietotekstien	
käsittelyssä.	
	
S2	 Tekstien	 tulkitseminen:	 Edistetään	 lukemaan	 oppimista	 ja	 tekstin	 merkitysten	 ymmärtämistä	
hyödyntäen	 käsitteitä	 teksti,	 kuva,	 otsikko,	 kappale,	 virke,	 lopetusmerkki,	 sana,	 tavu,	 kirjain	 ja	 äänne	
Harjoitellaan	 yhteisten	 ja	 oman	 kiinnostuksen	 mukaisten	 kaunokirjallisten	 ja	 tietotekstien	 lukemista,	
tutkitaan	 niiden	 merkityksiä	 ja	 rakenteita,	 luetun	 liittämistä	 omiin	 kokemuksiin	 sekä	 lukukokemusten	
jakamista.	 Työskennellään	 muun	 muassa	 kuvien,	 lastenkirjallisuuden,	 yksinkertaisten	 tietotekstien	 ja	
mediatekstien	 parissa.	 Tutustutaan	 erilaisiin	 tapoihin	 ilmaista	 aikaa,	 järjestystä	 ja	 paikkaa	 erityisesti	
kertovissa	 ja	kuvaavissa	teksteissä.	Harjoitellaan	tekstin	ymmärtämisen	strategioita,	 laajennetaan	sana-	 ja	
käsitevarantoa	sekä	opitaan	 tunnistamaan	kerronnan	peruskäsitteitä	 (päähenkilö,	 tapahtumapaikka,	 -aika	
ja	juoni).		
	
S3	 Tekstien	 tuottaminen:	 Tutustutaan	 eri	 tekstilajeihin	 ja	 niiden	 piirteisiin,	 kuten	 sanastoon	 ja	
fraseologiaan	sekä	kieliopillisiin	rakenteisiin.	Harjoitellaan	erilaisten	puhuttujen	ja	kirjoitettujen	tekstilajien	
tuottamista	yksin	ja	ryhmässä.	Harjoitellaan	käsin	kirjoittamista	ja	näppäintaitoja.		
	
S4	Kielen,	kirjallisuuden	ja	kulttuurin	ymmärtäminen:	Pohditaan	kielen	ja	kulttuurin	merkitystä	erilaisissa	
koulun	vuorovaikutustilanteissa	ja	monenlaisissa	kuulluissa	ja	luetuissa	teksteissä	ja	havainnoidaan	eri	kieliä	
ja	puhetapoja	koulussa,	medioissa	ja	vapaa-ajan	tilanteissa.	Opiskellaan	keskustelussa	tarvittavia	kielitiedon	
käsitteitä.	 Etsitään	 itseä	 kiinnostavaa	 luettavaa.	 Tutustutaan	 eri	 kulttuurien	 kertomuksiin,	 leikkeihin	 ja	
juhliin.	

S5	 Kielen	 käyttö	 kaiken	 oppimisen	 tukena:	 Tarjotaan	 erilaisia	 malleja	 kouluun	 ja	 oppimiseen	 liittyvistä	
kielenkäyttötilanteista	 ja	 tutustutaan	 eri	 oppiaineiden	 teksteihin.	 Tehdään	 yksinkertaisia	 eri	 oppiaineisiin	
liittyviä	tiedonhankintatehtäviä	itsenäisesti	 ja	ryhmässä	tekemällä	havaintoja	ympäristöstä	ja	tulkitsemalla	
kuvia	 ja	 kirjoitettuja	 tekstejä	 sekä	 harjoitellaan	 tiedon	 kertomista	 toisille.	 Harjoitellaan	 tieto-	 ja	
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viestintäteknologian	 hyödyntämistä	 tiedonhankinnassa,	 oppimisessa	 ja	 oman	 oppimisen	 arvioinnissa.	
Hyödynnetään	oppilaan	oman	äidinkielen	taitoa	oppimisen	tukena.	

	
SVENSKA	FÖR	SAMISKTALANDE	

Lärokursen	svenska	för	samisktalande	är	avsedd	för	elever	som	studerar	samiska	och	 litteratur.	Målet	för	
undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	en	högklassig	tvåspråkighet	och	ge	dem	förutsättningar	
att	uppnå	sådan	språkkunskap	i	bägge	språken	som	förutsätts	för	fortsatta	studier	och	för	att	fungera	som	
jämbördiga	medlemmar	i	den	svenska	och	den	samiska	gemenskapen.	Den	lokala	läroplanen	utarbetas	och	
den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	 lärokursen	 svenska	 och	 litteratur.	
Läroplanen	utarbetas	med	hänsyn	till	elevernas	språkliga	och	kulturella	bakgrund	samt	i	vilken	omfattning	
familjen	och	den	övriga	omgivningen	stödjer	utvecklingen	av	elevens	kunskaper	i	svenska.	

	
FINSKA	FÖR	SAMISKTALANDE	(SUOMI	SAAMENKIELISILLE)	

Suomi	 saamenkielisille	 -oppimäärä	 on	 tarkoitettu	 niille	 oppilaille,	 jotka	 opiskelevat	 saamen	 kieltä	 ja	
kirjallisuutta.	Opetuksen	tavoitteena	on	oppilaan	korkeatasoiseen	kaksikielisyyteen	kasvamisen	tukeminen	
ja	 edellytysten	 luominen	 sille,	 että	 oppilas	 voi	 saavuttaa	 jatko-opinnoissa	 vaadittavan	 kielitaidon	
molemmilla	kielillä	sekä	toimia	tasavertaisena	jäsenenä	suomen-	ja	saamenkielisessä	yhteisössä.	Paikallinen	
opetussuunnitelma	 laaditaan	 ja	 opetuksen	 tavoitetaso	 määritellään	 tällöin	 suomen	 kieli	 ja	 kirjallisuus	 -
oppimäärää	 soveltaen.	 Opetussuunnitelman	 laadinnassa	 otetaan	 huomioon	 oppilaiden	 kielellinen	 ja	
kulttuurinen	 tausta	 sekä	 perheen	 ja	 muun	 ympäristön	 tarjoaman	 tuen	 määrä	 oppilaan	 suomen	 kielen	
kehittymiselle.	

	
SVENSKA	FÖR	TECKENSPRÅKIGA	

Lärokursen	 svenska	 för	 teckenspråkiga	 är	 avsedd	 för	 elever	 som	 studerar	 teckenspråk	 och	 litteratur	 i	
svenska	skolor.	Målet	för	undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	en	högklassig	tvåspråkighet	och	
ge	dem	förutsättningar	att	uppnå	sådan	språkkunskap	i	bägge	språken	som	förutsätts	för	fortsatta	studier	
och	för	att	fungera	som	jämbördiga	medlemmar	i	den	svenska	och	den	teckenspråkiga	gemenskapen.	Den	
lokala	 läroplanen	 utarbetas	 och	 den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	
lärokursen	 svenska	 och	 litteratur	 och/eller	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur.	 Eleven	 bedöms	 också	
enligt	den	lärokurs	som	utgör	grund	för	lärokursen	svenska	för	teckenspråkiga.	Läroplanen	utarbetas	med	
beaktande	av	elevernas	språkliga	och	kulturella	bakgrund	samt	i	vilken	omfattning	familjen	och	den	övriga	
omgivningen	stödjer	utvecklingen	av	elevens	kunskaper	i	svenska.	

	
FINSKA	FÖR	TECKENSPRÅKIGA	(SUOMI	VIITTOMAKIELISILLE)	

Suomi	 viittomakielisille	 -oppimäärä	 on	 tarkoitettu	 niille	 oppilaille,	 jotka	 opiskelevat	 viittomakieltä	 ja	
kirjallisuutta	 suomenkielisissä	 kouluissa.	 Opetuksen	 tavoitteena	 on	 oppilaan	 korkeatasoiseen	
kaksikielisyyteen	 kasvamisen	 tukeminen	 ja	 edellytysten	 luominen	 sille,	 että	 oppilas	 voi	 saavuttaa	 jatko-
opinnoissa	 vaadittavan	 kielitaidon	 molemmilla	 kielillä	 sekä	 toimia	 tasavertaisena	 jäsenenä	 suomen-	 ja	
viittomakielisessä	 yhteisössä.	 Paikallinen	 opetussuunnitelma	 laaditaan	 ja	 opetuksen	 tavoitetaso	
määritellään	suomen	kieli	 ja	kirjallisuus	 ja/tai	 suomi	 toisena	kielenä	 ja	kirjallisuus	 -oppimäärää	soveltaen.	
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Tällöin	 myös	 oppilaan	 arviointi	 määräytyy	 sen	 mukaan,	 kumman	 oppimäärän	 pohjalta	 suomi	
viittomakielisille	 -oppimäärä	 on	 laadittu.	 Opetussuunnitelman	 laadinnassa	 otetaan	 huomioon	 oppilaiden	
kielellinen	 ja	 kulttuurinen	 tausta	 sekä	 perheen	 ja	 muun	 ympäristön	 tarjoaman	 tuen	 määrä	 oppilaan	
suomen	kielen	kehittymiselle.	

	
	
13.4.2	DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

		
LÄROKURSER	I	DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET	OCH	FRÄMMANDE	SPRÅK		

Elevernas	studieprogram	innehåller	minst	en	lång	och	en	medellång	lärokurs	i	språk.	Av	dessa	ska	det	ena	
vara	det	andra	inhemska	språket	(svenska	eller	finska)	och	det	andra	något	främmande	språk	eller	samiska.	
Långa	 lärokurser	 innebär	 A-lärokurser	 samt	 modersmålsinriktade	 lärokurser	 i	 svenska	 och	 finska.	 B1-
lärokurserna	är	medellånga	lärokurser.	Dessutom	kan	utbildningsanordnaren	erbjuda	olika	långa	lärokurser	
i	andra	språk	som	valfria	och	frivilliga	språkstudier.	

För	 läroämnet	 det	 andra	 inhemska	 språket	 har	 det	 inom	 dessa	 grunder	 fastställts	 sex	 lärokurser:	 lång	
lärokurs	 (A-lärokurs)	 i	 finska	 och	 svenska	 och	 i	 modersmålsinriktad	 finska	 och	 svenska	 samt	 medellång	
lärokurs	(B1-lärokurs)	i	finska	och	svenska.		

I	läroämnet	främmande	språk	har	det	fastställts	sju	olika	lärokurser:	lång	lärokurs	(A-lärokurs)	i	engelska,	i	
annat	 främmande	 språk	 och	 i	 samiska,	 medellång	 lärokurs	 (B1-lärokurs)	 i	 främmande	 språk	 samt	 kort	
lärokurs	(B2-lärokurs)	i	främmande	språk,	samiska	och	latin.	
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Beskrivningen	 av	 lärokursen	 i	 främmande	 språk	 kan	 tillämpas	 på	 alla	 språk	 som	 inte	 har	 språkspecifik	
lärokursbeskrivning.	 På	 basis	 av	 grunderna	 ska	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 språkspecifika	
tillämpningar.	 För	 engelska	 språket	 utarbetas	 endast	 A-lärokurs.	 Vid	 behov	 kan	 man	 lokalt	 utarbeta	 en	
lärokursbeskrivning	 för	 engelska	 som	 B1-	 eller	 B2-språk	 genom	 att	 använda	 lärokurserna	 B1	 och	 B2	 för	
främmande	 språk	 som	 modell.	 Den	 kunskapsnivå	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 fastställs	 i	 grunderna	
lämpar	 sig	 för	 europeiska	 språk	 som	 använder	 ett	 skriftsystem	 som	 grundar	 sig	 på	 alfabetet.	 För	 andra	
språk	låter	utbildningsanordnaren	utarbeta	en	läroplan	som	följer	dessa	grunder	i	tillämpliga	delar.	

	
DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET	FINSKA/SVENSKA	

Läroämnets	uppdrag			

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	

Undervisningen	 i	 det	 andra	 inhemska	 språket	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogiken	 och	 fostran	 till	
språkmedvetenhet.	Den	ska	väcka	elevernas	 intresse	 för	den	språkliga	och	kulturella	mångfalden	 i	 skolan	
och	den	omgivande	världen	och	uppmuntra	dem	att	kommunicera	i	autentiska	språkmiljöer.	Eleverna	ska	
lära	 sig	 värdesätta	andra	 språk,	människorna	 som	 talar	dem	och	olika	kulturer.	 Jämställdheten	 i	 språkval	
och	språkstudier	förstärks	genom	att	man	på	varierande	och	intressanta	sätt	informerar	om	valmöjligheter	i	
språken,	genom	att	man	uppmuntrar	eleverna	att	oberoende	av	kön	fatta	beslut	om	språkval	utgående	från	
sina	individuella	intressen,	genom	att	man	behandlar	teman	mångsidigt	och	ur	olika	synvinklar	och	genom	
att	man	använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Studierna	 i	det	andra	 inhemska	språket	ska	förbereda	eleverna	för	planmässigt	och	kreativt	arbete	 i	olika	
sammansättningar.	 Eleverna	 och	 elevgrupperna	 ska	 också	 ges	 möjligheter	 att	 bilda	 nätverk	 och	
kommunicera	 med	 finskspråkiga	 elever	 och	 grupper.	 Digitala	 verktyg	 erbjuder	 en	 naturlig	 möjlighet	 att	
genomföra	 språkundervisningen	 i	 autentiska	 situationer	 och	 utifrån	 elevernas	 kommunikationsbehov.	
Undervisningen	ska	också	ge	färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	som	eleverna	använder	på	fritiden.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	söka	information	på	de	språk	som	de	
behärskar.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	1–2	
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Studierna	 i	 det	 första	 främmande	 språket	 eller	 det	 andra	 inhemska	 språket	 inleds	 oftast	 i	 årskurs	 3.	
Undervisningen	 i	 A-lärokursen	 kan	 dock	 påbörjas	 redan	 före	 årskurs	 3.	 I	 det	 fallet	 följs	 grunderna	 för	
läroplanen	för	A-lärokursen	med	hänsyn	till	elevernas	ålder.		

Redan	innan	undervisningen	i	A-lärokursen	inleds	kan	eleverna	preliminärt	stifta	bekantskap	med	finska,	 i	
första	hand	genom	hörförståelse.	Sådan	verksamhet	kallas	ofta	för	språkdusch.	Eleverna	lär	sig	grunderna	i	
språket	 samtidigt	 som	de	 sjunger,	 leker,	 spelar	och	 rör	på	 sig.	 Innehållet	 väljs	 tillsammans	med	eleverna	
utifrån	elevernas	intressen.	Undervisningen	kan	genomföras	i	samband	med	andra	lektioner,	som	en	del	av	
den	 helhetsskapande	 undervisningen	 och	 de	 mångvetenskapliga	 lärområdena	 eller	 under	 särskilda	
lektioner	eller	undervisningspass.	Språkdusch	kan	också	ordnas	i	högre	årskurser.	

Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	1–2	

Studierna	 i	 det	 första	 främmande	 språket	 eller	 det	 andra	 inhemska	 språket	 inleds	 oftast	 i	 årskurs	 3.	
Undervisningen	 i	den	modersmålsinriktade	 lärokursen	kan	dock	påbörjas	redan	före	årskurs	3.	 I	det	 fallet	
följs	grunderna	för	läroplanen	för	den	modersmålsinriktade	lärokursen	med	hänsyn	till	elevernas	ålder.		
	
Redan	 innan	 undervisningen	 i	 den	 modersmålsinriktade	 lärokursen	 inleds	 i	 åk	 3	 kan	 eleverna	 stifta	
bekantskap	med	finska	texter	av	olika	slag.	Eleverna	utvecklar	sitt	språk	och	sitt	kunnande	i	finska	samtidigt	
som	 de	 sjunger,	 leker,	 spelar	 och	 rör	 på	 sig.	 Innehållet	 väljs	 tillsammans	 med	 eleverna	 utifrån	 deras	
intressen.	 Undervisningen	 kan	 genomföras	 i	 samband	 med	 andra	 lektioner,	 som	 en	 del	 av	 den	
helhetsskapande	 undervisningen	 och	 de	 mångvetenskapliga	 lärområdena	 eller	 under	 särskilda	 lektioner	
eller	 undervisningspass.	 I	 den	modersmålsinriktade	 lärokursen	 ges	 de	 tvåspråkiga	 eleverna	möjlighet	 att	
reflektera	över	och	fördjupa	sig	i	finska	språkets	och	den	finska	kulturens	särdrag.	

	
13.4.3	FRÄMMANDE	SPRÅK	
	

SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Målen	för	språkpedagogik	och	språkutveckling	och	möjligheterna	att	studera	det	andra	 inhemska	språket	
och	främmande	språk	finns	beskrivna	i	avsnittet	om	undervisningen	av	det	andra	inhemska	språket.	

	

	

FRÄMMANDE	SPRÅK,	A-LÄROKURS	

ENGELSKA,	ANNAT	FRÄMMANDE	SPRÅK,	SAMISKA	 	

Läroämnets	uppdrag		

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	
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Språkundervisningen	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogiken	 och	 fostran	 till	 språkmedvetenhet.	 Den	 ska	 väcka	
elevernas	 intresse	 för	 den	 språkliga	 och	 kulturella	mångfalden	 i	 skolan	 och	 den	 omgivande	 världen	 och	
uppmuntra	 dem	 att	 kommunicera	 i	 autentiska	 miljöer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 värdesätta	 andra	 språk,	
människorna	som	talar	dem	och	olika	kulturer.	Jämställdheten	i	språkval	och	språkstudier	förstärks	genom	
att	 man	 på	 varierande	 och	 intressanta	 sätt	 informerar	 om	 valmöjligheter	 i	 språken,	 genom	 att	 man	
uppmuntrar	 eleverna	 att	 oberoende	 av	 kön	 fatta	 beslut	 om	 språkval	 utgående	 från	 sina	 individuella	
intressen,	 genom	 att	 man	 behandlar	 teman	 mångsidigt	 och	 ur	 olika	 synvinklar	 och	 genom	 att	 man	
använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Språkstudierna	 ska	 förbereda	 eleverna	 för	 planmässigt	 och	 kreativt	 arbete	 i	 olika	 sammansättningar.	
Eleverna	och	elevgrupperna	 ska	ges	möjligheter	 att	bilda	nätverk	och	kommunicera	muntligt	med	elever	
och	 grupper	 också	 på	 olika	 håll	 i	 världen.	 Digitala	 verktyg	 erbjuder	 en	 naturlig	möjlighet	 att	 genomföra	
språkundervisningen	i	autentiska	situationer	och	utifrån	elevernas	kommunikationsbehov.	Undervisningen	
ska	också	ge	färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan	i	en	internationell	värld.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	 som	eleverna	använder	på	 fritiden.	Eleverna	uppmuntras	att	 söka	 information	på	de	 språk	 som	de	
behärskar.	
	
Mål	för	undervisningen	i	engelska/annat	främmande	språk/samiska	i	årskurs	1–2	

Studierna	 i	 det	 första	 främmande	 språket	 eller	 det	 andra	 inhemska	 språket	 inleds	 oftast	 i	 årskurs	 3.	
Undervisningen	 i	 A-lärokursen	 kan	 dock	 påbörjas	 redan	 före	 årskurs	 3.	 I	 det	 fallet	 följs	 grunderna	 för	
läroplanen	för	A-lärokursen	med	hänsyn	till	elevernas	ålder.		

Redan	 innan	 undervisningen	 i	 A-lärokursen	 inleds	 kan	 eleverna	 preliminärt	 stifta	 bekantskap	 med	 olika	
språk,	till	exempel	engelska,	samiska	eller	annat	främmande	språk.	Sådan	verksamhet	kallas	för	språkdusch.	
Eleverna	 lär	 sig	 grunderna	 i	 språket	 eller	 språken	 samtidigt	 som	de	 sjunger,	 leker,	 spelar	 och	 rör	 på	 sig.	
Innehållet	 väljs	 tillsammans	med	 eleverna	 utifrån	 elevernas	 intressen.	 Undervisningen	 kan	 genomföras	 i	
samband	 med	 andra	 lektioner,	 som	 en	 del	 av	 den	 helhetsskapande	 undervisningen	 och	 de	
mångvetenskapliga	 lärområdena	 eller	 under	 särskilda	 lektioner	 eller	 undervisningspass.	 Språkdusch	 kan	
också	ordnas	i	högre	årskurser.		

	
13.4.4	MATEMATIK	

Läroämnets	uppdrag	

Uppdraget	i	undervisningen	i	matematik	är	att	utveckla	ett	logiskt,	exakt	och	kreativt	matematisk	tänkande	
hos	eleverna.	Undervisningen	ska	lägga	grund	för	förståelsen	av	matematiska	begrepp	och	strukturer	samt	
utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 behandla	 information	 och	 lösa	 problem.	 På	 grund	 av	 matematikens	
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kumulativa	natur	ska	undervisningen	 framskrida	systematiskt.	Konkreta	och	 laborativa	 inslag	är	centrala	 i	
undervisningen	 och	 studierna	 i	 matematik.	 Lärandet	 stöds	 med	 hjälp	 av	 informations-	 och	
kommunikationsteknik.	

Undervisningen	i	matematik	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	en	positiv	attityd	till	matematik	och	en	positiv	
bild	 av	 sig	 själva	 som	 elever	 i	 matematik.	 Den	 ska	 också	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 kommunicera,	
interagera	 och	 samarbeta.	 Undervisningen	 i	 matematik	 ska	 vara	 målinriktad	 och	 långsiktig	 och	 stödja	
eleverna	att	själva	ta	ansvar	för	sitt	lärande.	

Undervisningen	 ska	 handleda	 eleverna	 att	 förstå	 nyttan	 av	 matematik	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	 i	 ett	 bredare	
samhällsperspektiv.	Undervisningen	ska	utveckla	elevernas	förmåga	att	använda	och	tillämpa	matematik	på	
ett	mångsidigt	sätt.		

I	 årskurserna	 1–2	 ska	 eleverna	 i	 undervisningen	 i	 matematik	 erbjudas	 mångsidiga	 upplevelser	 för	 att	
tillägna	 sig	 matematiska	 begrepp	 och	 strukturer.	 Olika	 sinnen	 ska	 utnyttjas	 i	 undervisningen.	
Undervisningen	ska	utveckla	elevernas	förmåga	att	uttrycka	matematiska	tankar	med	konkreta	hjälpmedel,	
muntligt,	skriftligt	och	genom	att	rita	och	tolka	bilder.	Undervisningen	i	matematik	ska	lägga	en	stabil	grund	
för	förståelse	av	talbegreppet	och	tiosystemet	samt	för	räknefärdigheter.		

Mål	för	undervisningen	i	matematik	i	årskurs	1–2	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	 stödja	 elevens	 iver	 och	 intresse	 för	 matematik	 samt	
utvecklingen	 av	 en	 positiv	 självbild	 och	 ett	 gott	
självförtroende	

I1–I4	 K1,	K3,	K5	

Arbetsfärdigheter	 	 	
M2	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 färdigheten	 att	 göra	
matematiska	 observationer	 samt	 tolka	 och	 utnyttja	 dem	 i	
olika	situationer	

I1–I4	 K4	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 framföra	 sina	 lösningar	 och	
slutledningar	 med	 konkreta	 hjälpmedel,	 figurer,	 muntligt	
och	skriftligt,	även	med	hjälp	av	digitala	verktyg	

I1–I4	 K2,	K4,	K5,		

M4	handleda	eleven	att	utveckla	förmågan	att	dra	slutsatser	
och	lösa	problem	

I1–I4	 K1,	K4,	K6	

Begreppsliga	och	ämnesspecifika	mål	 	 	
M5	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 matematiska	 begrepp	 och	
beteckningar	

I1–I4	 K1,	K4	

M6	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 förståelsen	 av	 talbegreppet	
och	principen	för	tiosystemet.		

I2	 K1,	K4	

M7	 introducera	 eleven	 i	 principerna	 för	 de	 grundläggande	
räkneoperationerna	och	deras	egenskaper	

I2	 K1,	K4	

M8	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 flytande	 grundläggande	
räknefärdigheter	 med	 naturliga	 tal	 samt	 att	 använda	 olika	
huvudräkningsstrategier	

I2	 K1,	K4	

M9	 introducera	 eleven	 i	 geometriska	 former	 och	 handleda	
eleven	att	uppfatta	deras	egenskaper	

I3	 K1,	K4,	K5	

M10	handleda	eleven	att	förstå	principen	för	mätning	 I3	 K1,	K4	
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M11	introducera	eleven	i	tabeller	och	diagram	 I4	 K4,	K5	
M12	lära	eleven	att	skapa	stegvisa	instruktioner	och	att	följa	
dem	

I1	 K1,	K2,	K4,	K5	

Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	matematik	i	årskurs	1–2	

I1	 Matematiskt	 tänkande:	 Eleverna	 erbjuds	 möjligheter	 att	 finna	 likheter,	 skillnader	 och	 mönster.	 De	
jämför,	 klassificerar	 och	 ordnar	 samt	 observerar	 samband	 mellan	 orsak	 och	 verkan.	 De	 övar	 sig	 att	 se	
matematiska	 situationer	ur	olika	perspektiv.	Eleverna	 får	kunskap	om	programmeringens	grunder	genom	
att	skapa	stegvisa	instruktioner	som	också	testas.	

I2	Tal	och	räkneoperationer:	 I	 räkneoperationerna	används	naturliga	tal.	Målet	är	att	eleverna	behärskar	
sambandet	mellan	 antal,	 talnamn	 och	 sifferbeteckning.	 Eleverna	 breddar	 sin	 förståelse	 av	 tal	 genom	 att	
räkna,	observera	och	uppskatta	antal.	Förmågan	att	se	talföljder,	att	jämföra	och	ordna	tal	övas.	Eleverna	
undersöker	 egenskaper	 hos	 tal,	 såsom	 jämna	 tal,	multiplar	 och	 halvering	 samt	 lär	 sig	 uppdelningarna	 av	
talen	1–10.	

Eleverna	handleds	att	använda	tal	på	ett	ändamålsenligt	sätt	i	olika	situationer:	uttrycka	antal,	ordningsföljd	
och	mätresultat	samt	använda	talen	i	räkneoperationer.	

Eleverna	utforskar	principen	för	tiosystemet	med	hjälp	av	konkreta	modeller.		

Elevernas	 kunskaper	 i	 addition	 och	 subtraktion	 utvecklas	 först	 inom	 talområdet	 0–20	 och	 sedan	 inom	
talområdet	 0–100.	 Man	 övar	 olika	 huvudräkningsstrategier	 för	 att	 utveckla	 elevernas	 räknefärdigheter.	
Addition	 och	 subtraktion	 konkretiseras	med	hjälp	 av	 tillämpningar	 i	 olika	 situationer.	 Eleverna	 lär	 sig	 att	
utnyttja	principerna	för	kommutativitet	och	associativitet	i	addition.	

Eleverna	 handleds	 med	 hjälp	 av	 konkreta	 exempel	 att	 förstå	 begreppet	 multiplikation	 och	 lär	 sig	
multiplikationstabellerna	 för	 talen	 1–5	och	10.	Grunden	 för	 förståelse	 av	 division	och	 sambandet	mellan	
multiplikation	 och	 division	 läggs.	 Man	 utnyttjar	 kommutativitet	 vid	 multiplikation	 och	 introduceras	 i	
associativitet	vid	multiplikation.	

Grunden	för	begreppet	bråk	läggs	genom	att	dela	det	hela	i	lika	stora	delar.	

I3	 Geometri	 och	 mätning:	 Elevernas	 förmåga	 att	 uppfatta	 den	 tredimensionella	 omgivningen	 och	
plangeometrin	i	den	utvecklas.	Eleverna	övar	sig	att	använda	riktnings-	och	lägesbegrepp.		

Kroppar	 och	 plana	 figurer	 studeras	 tillsammans.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 känna	 igen,	 bygga	 och	 rita.	 De	
handleds	 att	 hitta	 och	nämna	egenskaper	 som	också	 utgör	 grund	 för	 klassificering	 av	 kroppar	 och	plana	
figurer.		

Eleverna	övar	och	handleds	att	inse	mätningens	principer.	Man	behandlar	storheterna	längd,	massa,	volym	
och	 tid	 och	 övar	 sig	 att	 använda	 motsvarande	 måttenheter.	 De	 centrala	 måttenheterna	 är	 meter	 och	
centimeter,	kilogram	och	gram	samt	liter	och	deciliter.	Eleverna	övar	klockslag	och	tidsenheter.	

I4	 Informationsbehandling	och	statistik:	Eleverna	 lär	sig	samla	och	registrera	 information	om	intressanta	
ämnesområden.	De	utarbetar	och	tolkar	enkla	tabeller	och	stapeldiagram.	
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Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	matematik	i	årskurs	1–2		

Undervisningen	ska	utgå	från	bekanta	ämnen	och	problem	som	intresserar	eleverna.	Målet	är	att	skapa	en	
lärmiljö	där	eleverna	studerar	matematik	aktivt	och	med	olika	hjälpmedel.	Varierande	arbetssätt	används	i	
undervisningen.	 Eleverna	 får	 vänja	 sig	 vid	 att	 arbeta	 såväl	 självständigt	 som	 tillsammans	 med	 andra.	
Pedagogiskt	 ledda	 lekar	 och	 spel	 är	 ett	 viktigt	 arbetssätt.	 Digitala	 verktyg	 används	 i	 undervisningen	 och	
studierna.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	matematik	i	årskurs	1–2		

Vid	skolstarten	ska	man	klargöra	vad	eleverna	 redan	kan	och	vilka	skillnader	det	 finns	 i	deras	kunskaper.	
Eftersom	 matematik	 är	 ett	 kumulativt	 läroämne,	 är	 det	 nödvändigt	 att	 behärska	 grundläggande	
matematiska	begrepp	och	färdigheter	för	att	kunna	lära	sig	nya	saker.	Eleverna	ska	erbjudas	stöd	både	för	
att	 komplettera	 bristfälliga	 kunskaper	 och	 färdigheter	 och	 för	 att	 tillägna	 sig	 nytt	 innehåll.	 Man	 ska	
reservera	 tillräckligt	mycket	 tid	 och	 stödja	 lärandet	 systematiskt	 för	 att	 utveckla	matematiklärandet	 och	
elevernas	 förmåga	 att	 ta	 till	 sig	 ny	 kunskap.	 Utvecklingen	 av	 elevernas	 kunskaper	 och	 färdigheter	 i	
matematik	 ska	 följas	 upp	 kontinuerligt.	 Stödet	 ska	 ge	 dem	 möjlighet	 att	 utveckla	 sina	 färdigheter	 och	
samtidigt	känna	glädje	över	att	lära	sig	och	att	kunna.	Eleverna	ska	erbjudas	lämpliga	hjälpmedel	som	stöd	
för	 lärandet	 samt	möjligheter	 att	 själva	 komma	 till	 insikt	 och	 förstå.	 Eleverna	 ska	 ges	möjlighet	 att	 öva	
tillräckligt.	

Elever	 som	 behöver	 mera	 utmaningar	 ska	 erbjudas	 möjlighet	 att	 fördjupa	 förståelsen	 för	 innehållet	 i	
årskurserna	 1–2.	 Uppgifterna	 kan	 till	 exempel	 omfatta	 egenskaperna	 hos	 naturliga	 tal,	 olika	 talföljder,	
geometri,	kreativ	problemlösning	och	mera	krävande	tillämpningar	av	grundläggande	räkneoperationer.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	matematik	i	årskurs	1–2		

Under	läsåret	är	den	huvudsakliga	uppgiften	för	bedömningen	av	lärandet	att	stödja	och	främja	elevernas	
matematiska	 tänkande	 och	 kunskapsutveckling	 inom	 alla	 målområden.	 Bedömningen	 av	
matematiklärandet	och	 responsen	 ska	 vara	uppmuntrande.	 Eleverna	 ska	 sporras	 att	utnyttja	 sina	 styrkor	
och	 att	 träna	 de	 färdigheter	 som	 behöver	 utvecklas.	 Eleverna	 handleds	 att	 själva	 iaktta	 hur	 deras	 eget	
lärande	framskrider.		

Elevernas	kunskapsnivå	och	förståelse	av	matematik	kan	utredas	med	hjälp	av	samtal,	konkreta	hjälpmedel,	
figurer	eller	 skriftliga	alster.	De	ska	ha	möjlighet	att	visa	sina	 framsteg	på	olika	sätt.	Det	är	viktigt	att	vid	
sidan	av	korrekta	lösningar	även	beakta	på	vilket	sätt	och	hur	obehindrat	eleven	räknar.	

Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	matematik	är	följande	

- framsteg	i	förståelsen	av	talbegreppet	och	talföljder	
- framsteg	i	förståelsen	av	tiosystemet	
- framsteg	i	hur	obehindrat	eleven	räknar	
- framsteg	i	förmågan	att	klassificera	kroppar	och	figurer	
- framsteg	i	förmågan	att	använda	matematik	vid	problemlösning.	
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13.4.5	OMGIVNINGSLÄRA	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
I	 läroämnet	 omgivningslära	 integreras	 ämnesområdena	 biologi,	 geografi,	 fysik,	 kemi	 och	 hälsokunskap.	
Undervisningen	 ska	 omfatta	 perspektivet	 för	 hållbar	 utveckling.	 I	 omgivningslära	 förenas	 såväl	
naturvetenskapliga	som	humanvetenskapliga	perspektiv.	I	omgivningsläran	ska	eleverna	ses	som	en	del	av	
den	omgivning	de	lever	i.	Utgångspunkten	är	respekt	för	naturen	och	ett	människovärdigt	liv	i	enlighet	med	
de	mänskliga	rättigheterna.		
	
Undervisningen	 ska	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 sitt	 förhållande	 till	miljön	 och	 sin	 världsbild	 samt	 att	 växa	
som	människa.	Målet	för	undervisningen	i	omgivningslära	är	att	eleverna	lär	känna	och	förstå	naturen	och	
den	byggda	miljön,	 fenomen	som	förekommer	 i	dem,	sig	själva	och	andra	människor	samt	betydelsen	av	
hälsa	 och	 välbefinnande.	 Omgivningslärans	 tvärvetenskapliga	 karaktär	 förutsätter	 att	 eleverna	 lär	 sig	 att	
söka,	bearbeta,	producera,	presentera,	bedöma	och	värdera	information	i	olika	situationer.	Undervisningen	
ska	vila	på	vetenskaplig	grund7	och	eleverna	ska	utveckla	kritiskt	tänkande.	De	ekologiska,	kulturella,	sociala	
och	 ekonomiska	 dimensionerna	 av	 hållbar	 utveckling	 ska	 beaktas	 i	 undervisningen	 i	 omgivningslära.	 Det	
centrala	målet	 för	omgivningsläran	är	 att	handleda	eleverna	att	 förstå	hur	människans	 val	 påverkar	 livet	
och	miljön	i	dag	och	i	framtiden.	
	
Omgivningsläran	ska	 lägga	grund	för	kunskaper	 inom	de	olika	ämnesområdena	i	omgivningslära.	Målet	är	
att	 förstå	deras	betydelse	 för	miljön,	 tekniken,	det	vardagliga	 livet,	människan	och	mänsklig	verksamhet.	
Inom	 biologi	 är	 det	 centralt	 att	 eleverna	 lär	 känna	 och	 förstå	 naturmiljön,	 människan,	 livet	 och	 dess	
utveckling	samt	villkoren	för	liv	på	jorden.	Inom	geografi	är	det	viktigt	att	eleverna	undersöker	deras	egen	
närmiljö	och	förstår	olika	områden	 i	världen,	fenomen	som	förekommer	 i	dem	och	hur	 livet	ser	ut	för	de	
människor	 som	 bor	 i	 områdena.	 Inom	 fysik	 är	 det	 viktigt	 att	 stödja	 eleverna	 att	 förstå	 naturens	
grundstrukturer	och	 fenomen	och	att	 förklara	dessa	 fenomen	även	med	hjälp	av	 information	baserad	på	
egna	undersökningar.	Inom	kemi	är	det	centralt	att	iaktta	olika	ämnen	i	vår	omgivning.	Man	ska	undersöka,	
beskriva	och	förklara	ämnenas	egenskaper,	deras	sammansättning	samt	omvandlingar	som	de	genomgår.	
Inom	hälsokunskap	är	det	viktigt	att	eleverna	lär	sig	att	förstå	de	faktorer	som	stödjer	och	skyddar	hälsan	i	
vår	 omgivning	 och	 i	 mänsklig	 verksamhet	 samt	 att	 främja	 kunskaper	 som	 stödjer	 hälsa,	 välbefinnande,	
trygghet	och	säkerhet.	
	
Målet	 med	 undervisningen	 är	 att	 väcka	 och	 fördjupa	 elevernas	 intresse	 för	 de	 olika	 ämnesområdena	 i	
omgivningslära.	Likvärdighet	och	jämlikhet	främjas	genom	att	varje	elev	erbjuds	möjligheter	att	mångsidigt	
bekanta	 sig	 med	 omgivningslärans	 samtliga	 vetenskapsområden	 och	 med	 den	 teknik	 och	 de	
utbildningsmöjligheter	som	finns	på	området.	
	
I	årskurserna	1–2	planeras	undervisningen	i	omgivningslära	som	helheter	där	man	granskar	elevernas	egen	
omgivning	samt	eleverna	och	deras	aktiviteter	som	en	del	av	omgivningen.	Genom	uppgifter	där	man	på	ett	
lekfullt	 sätt	 löser	 problem	 och	 gör	 undersökningar	 väcks	 elevernas	 nyfikenhet	 och	 intresse	 för	 olika	

																																																													

7	Statsrådets	förordning	(422/2012)	3	§ 
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fenomen	 i	 omgivningen.	 Dessutom	 får	 eleven	 öva	 sig	 att	 strukturera	 och	 benämna	 omgivningen	 samt	
företeelser	som	anknyter	till	det	egna	välbefinnandet	och	den	egna	tryggheten	och	säkerheten.	
	
Mål	för	undervisningen	i	omgivningslära	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	 ge	 utlopp	 för	 sin	 naturliga	
nyfikenhet	 och	 hjälpa	 eleven	 att	 inse	 att	 innehållet	 i	
omgivningsläran	är	viktigt	för	hen		

I1–I6	 	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 glädjas	 över	 sitt	 lärande	 i	
omgivningsläran,	de	egna	kunskaperna	och	nya	utmaningar	
samt	att	öva	sig	att	arbeta	långsiktigt	

I1–I6	 K1,	K6		

M3	stödja	eleven	att	utveckla	känsla	för	miljön	och	handleda	
eleven	att	agera	på	ett	hållbart	sätt	i	närmiljön	och	i	skolan	

I1–I6	 K3,	K7		

Undersöknings-	och	arbetsfärdigheter		 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	 undersöka,	 röra	 sig	 och	 göra	
utflykter	i	sin	närmiljö		

I2–I4,	I6	 K3		

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 undra	 och	 ställa	 frågor	 samt	
använda	 gemensamma	 reflektioner	 som	 utgångspunkt	 för	
små	undersökningar	och	andra	aktiviteter		

I1–I6	 K1,	K7	

M6	handleda	 eleven	 att	 göra	 iakttagelser	 och	 experiment	 i	
skolan	 och	 närmiljön	 med	 hjälp	 av	 olika	 sinnen	 och	 enkla	
undersökningsredskap	 samt	 att	 presentera	 sina	 resultat	 på	
olika	sätt	

I1–I6	 K1,	K4	

M7	 handleda	 eleven	 att	 mångsidigt	 beskriva,	 jämföra	 och	
klassificera	 organismer,	 livsmiljöer,	 fenomen,	 material	 och	
situationer	samt	namnge	dessa		

I1–I6	 K1,	K4	

M8	 vägleda	 eleven	 att	 agera	 på	 ett	 tryggt	 och	 säkert	 sätt,	
följa	givna	anvisningar	och	förstå	motiveringarna	för	dem	

I1–I6	 K3		

M9	 handleda	 eleven	 att	 på	 ett	mångsidigt	 sätt	 bekanta	 sig	
med	 vardagsteknik	 samt	 uppmuntra	 eleverna	 att	
tillsammans	pröva,	upptäcka,	bygga	och	skapa	nytt	

I2,	I4,	I6	 K3,	K1	

M10	 handleda	 eleven	 att	 träna	 sin	 förmåga	 att	 arbeta	 i	
grupp	 och	 sina	 emotionella	 färdigheter	 samt	 att	 stärka	
respekten	för	sig	själv	och	andra	

I1–I6	 K2,	K3	

M11	 handleda	 eleven	 att	 använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	för	att	söka	 information	samt	för	att	
dokumentera	och	presentera	observationer	

I1–I6	 K5,	K4		

Kunskap	och	förståelse	 	 	
M12	 handleda	 eleven	 att	 strukturera	 omgivningen,	 den	
mänskliga	 verksamheten	 och	 fenomen	 som	 förekommer	 i	
den	med	hjälp	av	begrepp	 inom	de	olika	ämnesområdena	 i	
omgivningslära	

I1–I6	 K1		

M13	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 enkla	 bilder,	 modeller	 och	
kartor	som	beskriver	omgivningen	

I1–I6	 K4,	K1		

M14	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 sig	 och	 öva	 sig	 att	
motivera	sina	åsikter	

I1–I6	 K2,	K4		

M15	 handleda	 eleven	 att	 reflektera	 över	 faktorer	 som	 I1,	I5	 K3		
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främjar	 växande	 och	 utveckling,	 hälsa	 och	 välbefinnande	
samt	de	grundläggande	förutsättningarna	för	liv	

	
	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	omgivningslära	i	årskurs	1–2		
	
Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen	och	utnyttjar	de	lokala	möjligheter	som	finns.	Innehållet	formas	till	
helheter	för	olika	årskurser.	
	
I1	Att	växa	och	utvecklas:	 Innehållet	väljs	så	att	eleverna	 får	en	uppfattning	om	människokroppens	olika	
delar	 och	 livsfunktioner	 samt	 om	 livets	 gång	 och	 den	 egna	 åldersgruppens	 växande	 och	 utveckling	 i	
huvuddrag.	Eleverna	får	träna	sina	emotionella	färdigheter	och	att	främja	psykiskt	välbefinnande,	som	att	
respektera	sig	själva	och	andra,	i	enlighet	med	åldern.	
	
I2	 Livet	 hemma	 och	 i	 skolan:	 Innehållet	 och	 uppgifterna	 väljs	 så	 att	 de	 anknyter	 till	 livet	 hemma	 och	 i	
skolan.	 Lärmiljöerna	 iakttas	 ur	 säkerhetsperspektiv.	 Eleverna	 får	 öva	 att	 röra	 sig	 på	 ett	 säkert	 sätt	 i	
närmiljön	och	i	trafiken.	De	fördjupar	sig	i	säkerhetsfärdigheter	och	-anvisningar	och	motiveringarna	till	att	
dessa	behövs.	Begrepp	inom	de	olika	ämnesområdena	i	omgivningslära	används	för	att	beskriva	fenomen,	
teknik	och	vardagliga	situationer,	till	exempel	att	klä	sig	enligt	väderlek.	Eleverna	får	öva	sig	att	samarbeta	
och	 att	 arbeta	 i	 olika	 grupper.	 Dessutom	 får	 eleverna	 lära	 sig	 hur	 man	 beter	 sig	 i	 olika	 situationer	 i	
vardagen,	 att	 respektera	 fysisk	 integritet,	 att	 förhindra	 mobbning,	 att	 klara	 grundläggande	 egenvård	 i	
vardagen	och	att	söka	hjälp.	
	
I3	Närmiljön	och	dess	förändringar:	Eleverna	övar	sig	att	iaktta	och	undersöka	naturen	i	olika	naturmiljöer	
och	 byggda	miljöer	 i	 närheten	 av	 skolan.	 De	 lär	 sig	 att	 identifiera	 de	 vanligaste	 organismerna	 och	 deras	
livsmiljöer	samt	objekt	i	den	byggda	miljön.	Naturens	särdrag,	fenomen	och	egenskaper	under	alla	årstider	
studeras.	 Miljön	 och	 dess	 fenomen,	 såsom	 vädret,	 beskrivs	 med	 hjälp	 av	 begrepp	 inom	 de	 olika	
ämnesområdena	i	omgivningslära.	Eleverna	får	skapa	en	gårdskarta	över	ett	bekant	område	för	att	lära	sig	
att	förstå	idén	med	kartor.		
	
I4	Att	undersöka	och	experimentera:	Som	innehåll	väljs	problemlösnings-	och	undersökningsuppgifter	med	
anknytning	till	naturen,	den	byggda	miljön,	vardagliga	fenomen	och	teknik	samt	människan	och	människans	
verksamhet.	 Med	 hjälp	 av	 uppgifterna	 får	 eleven	 insikt	 i	 de	 olika	 faserna	 av	 en	 undersökning.	 Man	
experimenterar	 och	 hittar	 tillsammans	 på	 alternativ	 och	 lösningar	 till	 vardagliga	 problem.	 Man	 iakttar	
rörelse	 och	 funderar	 på	 orsaker	 till	 att	 en	 rörelse	 förändras.	 Småskaliga	 experiment	 och	 undersökningar	
görs	i	närmiljön	och	genom	att	odla	växter.	
	
I5	 Att	 reflektera	 över	 de	 grundläggande	 förutsättningarna	 för	 liv:	 Eleverna	 fördjupar	 sig	 i	 de	
grundläggande	 förutsättningarna	 för	 liv	 –	 näring,	 vatten,	 luft,	 värme	 och	 omsorg.	 De	 får	 insikt	 i	
näringsproduktion	och	varifrån	dricksvattnet	kommer.	Vardagliga	hälsovanor	och	-färdigheter	tränas.	Man	
funderar	över	vad	som	gör	en	människa	glad	och	på	gott	humör	och	utvecklar	tillsammans	dagsrutinerna	i	
skolan	med	tanke	på	hälsa,	välmående	och	lärande.	
	
I6	Att	 träna	en	hållbar	 livsstil:	 Innehållet	väljs	mångsidigt	 från	olika	delområden	 inom	hållbar	utveckling.	
Eleverna	övar	 sig	 att	 ta	hand	om	sina	egna	och	gemensamma	saker.	De	 får	 lära	 sig	 att	minska	mängden	
avfall	 samt	 att	 återvinna	 och	 sortera	 avfall.	 Eleverna	 får	 kunskap	 om	 den	 egna	 hembygden	 och	 dess	
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betydelse.	 Man	 medverkar	 i	 att	 främja	 välbefinnandet	 i	 den	 närmaste	 omgivningen	 och	 i	 skolan.	 Man	
funderar	på	vilken	betydelse	de	egna	handlingarna	har	 för	en	själv,	andra	människor	 samt	den	närmaste	
omgivningen.	
	
Mål	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 i	 omgivningslära	 i	 årskurs	 1–2		
	
Utgångspunkten	vid	valet	av	arbetssätt	och	lärmiljöer	är	elevernas	egna	erfarenheter	av	olika	företeelser,	
fenomen	 och	 händelser	 som	 anknyter	 till	människan,	 omgivningen,	människans	 aktiviteter	 och	 vardag.	 I	
valet	 av	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 beaktas	 funktionalitet,	 erfarenhets-	 och	 upplevelseaspekten,	
användningen	 av	 drama	 och	 berättelser	 samt	 omgivningslärans	 tvärvetenskapliga	 karaktär.	Målet	 är	 att	
undersöka	 fenomen	 inom	omgivningslärans	olika	ämnesområden	 i	 naturliga	 situationer	och	miljöer.	 Som	
lärmiljöer	används	förutom	skolans	lokaler	och	den	egna	klassen	mångsidigt	även	den	närliggande	naturen	
och	 den	 byggda	 miljön,	 olika	 sociala	 sammanhang	 och	 situationer,	 digitala	 lärmiljöer	 samt	 lokala	
möjligheter	såsom	samarbete	med	naturskolor,	museer,	företag,	medborgarorganisationer	samt	natur-	och	
vetenskapscentra.	Med	tanke	på	målen	är	det	viktigt	att	eleverna	deltar	och	samverkar	 i	planeringen	och	
genomförandet	av	enkla	undersökningar	samt	 i	diskussionen	kring	olika	perspektiv	och	 lösningar.	Genom	
att	 eleverna	 arbetar	 aktivt	 med	 det	 fenomen,	 tema	 eller	 aktuella	 problem	 som	 studeras	 stödjer	 man	
lärandet	enligt	omgivningslärans	mål.		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	omgivningslära	i	årskurs	1–2	
	
Med	tanke	på	målen	för	omgivningsläran	är	det	viktigt	att	handleda	eleverna	att	mångsidigt	använda	olika	
studiesätt.	Handledning	behövs	särskilt	för	att	varje	elev	ska	lära	sig	agera	tryggt	och	ta	hänsyn	till	andra	i	
olika	 lärmiljöer.	 I	 undervisningen	 och	 vid	 valet	 av	 arbetssätt	 beaktas	 elevernas	 tidigare	 kunskaper	 och	
färdigheter	 samt	specialbehov	 i	anslutning	 till	utveckling,	 livssituation	och	kultur.	Eleverna	 får	 lära	 sig	att	
respektera	 allas	 rätt	 till	 integritet	 i	 personliga	 frågor.	 Ett	 undersökande	 arbetssätt	 och	 övningar	 som	
förutsätter	olika	nivåer	av	 tänkande	kan	stödja	differentiering	enligt	 individuella	behov.	Gruppsamverkan	
stödjer	att	eleverna	lär	sig	tillsammans	och	utnyttjar	de	olika	styrkor	som	finns	representerade	i	gruppen.	
Handledning	 och	 stöd,	 valet	 av	 arbetssätt	 samt	 känslan	 av	 att	 lyckas	 stärker	 elevernas	 självbild	 i	
omgivningslära.	Eleverna	ska	även	ges	möjlighet	till	fördjupning	samt	till	lugn	och	ro.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	omgivningslära	i	årskurs	1–2		
	
Att	dela	in	lärostoffet	i	helheter	med	egna	mål	och	bedömningsgrunder	stödjer	en	mångsidig	bedömning.	
Konstruktiv	 respons,	 frågor	 och	 konkreta	 utvecklingsförslag	 bidrar	 till	 att	 arbetet	 framskrider.	 Positiv	
respons	 och	 uppmuntran	 stärker	 elevernas	 motivation	 och	 ökar	 deras	 intresse	 för	 att	 utforska	 sin	
omgivning.	Eleverna	ska	ges	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper	och	 färdigheter	på	många	olika	sätt,	 inte	
endast	skriftligt.	I	slutet	av	helheten	bedöms	hur	väl	de	överenskomna	målen	uppnåtts.	Eleverna	ska	öva	sig	
att	 observera	 sitt	 eget	 lärande	 och	 sin	 aktivitet.	 Elevernas	 värderingar,	 attityder,	 hälsobeteende,	 sociala	
färdigheter,	temperament	eller	andra	personliga	egenskaper	är	inte	föremål	för	bedömningen.	

Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	omgivningslära	är	följande	

- framsteg	i	förmågan	att	undersöka,	agera	och	röra	sig	i	närmiljön	
- framsteg	i	förmågan	att	iaktta	och	observera	
- framsteg	i	förmågan	att	agera	tryggt	och	säkert	
- framsteg	i	förmågan	att	arbeta	i	grupp.	
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13.4.6	RELIGION	
	
Läroämnets	uppdrag	

Läroämnets	uppdrag	är	att	ge	eleverna	en	bred	allmänbildning	i	religion	och	livsåskådning.	Undervisningen	
ska	 göra	 eleverna	 förtrogna	med	 den	 religion	 som	 studeras	 och	 dess	 mångfald.	 Eleverna	 ska	 få	 insikt	 i	
religiösa	och	konfessionella	traditioner	i	Finland	och	i	religioner	och	livsåskådningar	på	andra	håll	i	världen.	
Läroämnet	ska	främja	förståelse	för	förhållandet	mellan	religion	och	kultur	samt	multilitteracitet	i	fråga	om	
religioner	och	livsåskådningar.	Undervisningen	ska	ge	mångsidig	kunskap	om	religioner	och	hjälpa	eleverna	
att	förstå	diskussioner	som	gäller	religion.	Eleverna	ska	vägledas	att	tänka	kritiskt	och	att	studera	religioner	
och	 livsåskådningar	 ur	 olika	 perspektiv.	 I	 undervisningen	 behandlas	 förhållandet	 mellan	 religion	 och	
kunskap	samt	språk,	symbolik	och	begrepp	som	är	kännetecknande	för	religioner.	Religionsundervisningen	
ska	 ge	 eleverna	 beredskap	 att	 ta	 del	 av	 den	 dialog	 som	 förs	 både	 inom	 och	mellan	 olika	 religioner	 och	
livsåskådningar.	Undervisningen	ska	handleda	eleverna	att	respektera	livet,	människovärdet	och	det	som	är	
heligt	för	en	själv	och	andra.	
		
Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 insikt	 i	 etiskt	 tänkande	 inom	den	 religion	 som	 studeras	 och	 inom	 andra	
religioner	 och	 livsåskådningar,	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 själva	 fundera	 över	 etiska	 frågor.	
Undervisningen	ska	stödja	elevens	självkännedom,	självaktning	och	utveckla	elevens	 livskompetens	under	
hela	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleven	 att	 forma	 och	 bedöma	 sin	
identitet,	sin	livsåskådning	och	sin	världsåskådning.	Religionsundervisningen	ska	stödja	att	eleven	utvecklas	
till	 en	 ansvarsfull	 medlem	 i	 sin	 grupp	 och	 i	 det	 demokratiska	 samhället	 och	 till	 en	 ansvarsfull	
världsmedborgare.		
	

I	 årskurserna	 1–2	 har	 religionsundervisningen	 som	 uppdrag	 att	 handleda	 eleverna	 att	 lära	 känna	 och	
uppskatta	 sin	 egen	 religiösa	 och	 konfessionella	 bakgrund	 och	 att	 möta	 mångfalden	 av	 religioner	 och	
livsåskådningar	 i	 den	 egna	 klassen,	 skolan	 och	 närmiljön	med	 respekt.	 För	 detta	 ska	 undervisningen	 ge	
grundläggande	 kunskaper,	 färdigheter	 och	 tankeverktyg.	 	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 identifiera	 och	
uttrycka	 sina	känslor	och	åsikter	och	öva	 sig	att	 identifiera	andras	känslor	och	 respektera	andras	åsikter.	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 undra,	 fråga	 och	 att	 delta	 i	 diskussioner.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 handla	
ansvarsfullt	och	rättvist.		

	
Mål	för	undervisningen	i	religion	i	årskurs	1–2	
	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 religionsundervisningen	 och	
handleda	 eleven	 att	 förstå	 sin	 egen	 familjs	 religiösa	 och	
konfessionella	bakgrund	

I1,	I2,	I3	 K2,	K4	

M2	vägleda	eleven	att	få	insikt	i	centrala	begrepp,	berättelser	
och	symboler	i	religionen	i	fråga		

I1	 K1	

M3	handleda	 eleven	 att	 utforska	 det	 religiösa	 året,	 religiösa	
högtider	och	seder	

I1	 K2,	K7	
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M4	 sporra	 eleven	 att	 lära	 känna	 seder	 och	 högtider	 i	
religioner	 och	 livsåskådningar	 som	 förekommer	 i	 klassen,	
skolan	och	närmiljön	

I2	 K2,	K3,	K7	

M5	uppmuntra	eleven	att	identifiera	och	uttrycka	sina	tankar	
och	känslor		

I1,	I3	 K2,	K6,	K7	

M6	 vägleda	 eleven	 att	 handla	 rättvist,	 leva	 sig	 in	 i	 andras	
situation	 och	 att	 respektera	 andras	 tankar	 och	 övertygelser	
samt	mänskliga	rättigheter	

I1,	I2,	I3	 K2,	K6,	K7	

M7	 handleda	 eleven	 att	 tänka	 etiskt	 och	 att	 inse	 vad	 det	
innebär	 att	 ta	 ansvar	 för	 sig	 själv,	 sin	 grupp,	 miljön	 och	
naturen	

	I3	 K3,	K7	

M8	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 framföra	 och	
motivera	 sina	 åsikter	 samt	 att	 lyssna	 på	 och	 förstå	 olika	
åsikter	

I1,	I3	 K1,	K5,	K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	religion	i	årskurs	1–2	
	
Innehållet	 ska	 väljas	 så	att	det	 stödjer	de	allmänna	målen	 i	 läroämnet.	Vid	 valet	 av	 innehåll	 utnyttjas	de	
lokala	möjligheterna.	Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	Elevernas	erfarenhetsvärld	
ska	beaktas	vid	valet	av	innehåll	och	vid	närmare	behandling	av	det.	
	
I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Undervisningen	inleds	med	att	eleven	bekantar	sig	med	sin	egen	
familj:	släkt,	historia,	religion	eller	livsåskådning	samt	olika	slags	familjer.	Det	är	viktigt	att	undervisningen	
tar	upp	den	egna	religionens	högtider	och	helger,	deras	innehåll,	innebörd	och	hur	de	firas.	Undervisningen	
ska	 också	 behandla	 berättelser,	 traditioner	 och	 seder	 i	 den	 egna	 religionen.	 Eleven	 utforskar	 den	 egna	
religionens	centrala	begrepp,	symboler	och	mångfald.	
	
I2	 Religionernas	 värld:	 Innehållet	 väljs	 utgående	 från	 de	 religioner	 som	 förekommer	 i	 elevens	 skola	 och	
närmiljö	samt	dessa	religioners	viktigaste	seder	och	högtider.	Även	irreligiositet	beaktas	i	innehållet.	
	
I3	Ett	gott	 liv:	 I	undervisningen	behandlas	 livsfrågor	som	hör	ihop	med	människans	födelse	och	död	samt	
respekt	för	 livet.	Centralt	 innehåll	är	elevens	egna	handlingar	och	konsekvenser	av	dem,	ansvar	för	andra	
människor,	 miljön	 och	 naturen	 samt	 empati,	 människovärde	 och	 individualitet.	 Barnets	 rättigheter	 och	
betydelse	behandlas	 inledningsvis.	Vid	valet	av	 innehåll	 ska	FN:s	konvention	om	barnets	 rättigheter	samt	
människans	 holistiska	 välbefinnande	 beaktas.	 Innehållet	 ska	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 emotionella	
färdigheter.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	religion	i	årskurs	1–2	
	
I	undervisningen	ska	man	sträva	efter	att	skapa	ett	lugnt,	öppet	och	förtroligt	samtalsklimat.	Det	är	viktigt	
att	 varje	elev	 får	berätta	om	sina	 iakttagelser	och	erfarenheter.	 Eleverna	uppmuntras	 att	 lära	 sig	 genom	
samspel,	 att	 diskutera	 och	 att	 motivera	 sina	 åsikter	 samt	 att	 acceptera	 olikheter.	 Det	 är	 viktigt	 att	 i	
undervisningen	utgå	från	eleven	och	respektera	elevens	upplevelsevärld,	i	synnerhet	när	man	tar	upp	etiska	
frågor.	Kreativa,	konkreta	och	upplevelsebaserade	metoder,	projekt	och	diskussioner	stödjer	den	holistiska	
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synen	 på	 eleven	 som	 en	 social	 och	 aktiv	 person	 som	 lär	 sig	 genom	 alla	 sinnen.	 Undervisningen	 kan	
innehålla	 individuella	 eller	 gemensamma	 projekt	 som	 omfattar	 flera	 lärokurser	 eller	 överskrider	
läroämnesgränserna.	 I	 undervisningen	 används	 digitala	 verktyg	 på	 ett	 mångsidigt	 och	 interaktivt	 sätt.	
Berättelser,	musik,	bildkonst,	lek,	drama	samt	gäster	och	studiebesök	används	för	att	ge	variation	i	arbetet	
och	glädje	i	lärandet.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	religion	i	årskurs	1–2		
	
Undervisningen	 i	 de	 olika	 lärokurserna	 i	 religion	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 elevernas	 olika	 behov	 och	 bakgrund,	
såsom	språkkunskap	och	kulturell	bakgrund.	Centrala	begrepp	diskuteras	och	förklaras	så	att	alla	elever	har	
möjlighet	att	 förstå	dem.	Arbetssätten	anpassas	till	barnens	ålder.	 I	undervisningen	skapas	gemensamma	
situationer	 som	 främjar	 lärande	 och	 delaktighet	 och	 eleven	 handleds	 att	 stärka	 sin	 studiefärdighet	 och	
initiativförmåga.		
	
Bedömningen	av	elevens	lärande	i	religion	i	årskurs	1–2		
		
Bedömningen	av	lärande	ska	vara	handledande	och	uppmuntrande.	Mångsidig	respons	ges	i	samband	med	
arbetet	 och	 gemensamma	 diskussioner.	 Responsen	 ska	 utveckla	 elevernas	 samarbetsförmåga	 och	
uppmuntra	dem	att	uttrycka	sina	tankar.	Eleverna	ska	 i	undervisningen	ges	utrymme	och	uppmuntras	att	
ifrågasätta	 och	 ställa	 frågor	 samt	 att	motivera	 sina	 åsikter	 och	 lyssna	 på	 andras	 synpunkter.	Mångsidiga	
arbetssätt	ger	eleverna	möjligheter	att	visa	och	själva	ge	akt	på	sina	framsteg	och	kunskaper.		
	
Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	religion	är	följande	

-	framsteg	i	att	känna	igen	och	namnge	fenomen	som	rör	livsåskådning	i	sin	närmiljö		
-	framsteg	i	förmågan	att	arbeta	i	grupp	
-	framsteg	i	förmågan	att	uttrycka	tankar	och	lyssna	på	andra.		

De	olika	lärokurserna	i	religion	i	årskurs	1–2		

I	den	grundläggande	utbildningens	lärokurs	 ingår	enligt	11	§	i	 lagen	om	grundläggande	utbildning	religion	
eller	 livsåskådningskunskap.	Enligt	13	§	 i	 samma	 lag	ska	undervisningen	 i	 religion	genomföras	enligt	olika	
lärokurser	 i	enlighet	med	elevernas	 religionssamfund.	För	att	garantera	enhetlighet	 i	 läroämnet	är	målen	
och	det	centrala	innehållet	gemensamma	för	alla	lärokurser.		

I	beskrivningarna	av	lärokurserna	för	de	olika	religionerna	preciseras	det	gemensamma	innehållet	utgående	
från	respektive	religions	särdrag.	De	 lokala	 läroplanerna	utarbetas	utgående	från	de	gemensamma	målen	
och	innehållsbeskrivningarna	och	de	preciserade	beskrivningarna	av	lärokurserna	i	de	olika	religionerna.		

EVANGELISK-LUTHERSK	 TRO	
	
Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 den	 preciserade	 beskrivningen	 av	 lärokursen	 och	 de	
gemensamma	målen	och	innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		
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I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Undervisningen	inleds	med	att	eleven	bekantar	sig	med	historier,	
religioner	och	 livsåskådningar	 i	 sin	 egen	 familj	 och	 släkt.	Man	uppmärksammar	eleverna	på	att	det	 finns	
olika	 slag	 av	 familjer.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 kyrkoårets	 centrala	 högtider,	 jul	 och	 påsk	 och	 de	
traditioner	och	berättelser	i	Bibeln	som	är	förknippade	med	dessa.	I	undervisningen	behandlas	också	livets	
högtider	 inom	kristendomen,	deras	 innehåll	och	 innebörd.	Psalmer	och	musik	som	anknyter	till	kyrkoåret	
och	 barndomen	 behandlas	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 centrala	 begrepp	 och	 symboler	
inom	 kristendomen	 och	 församlingen.	 Den	 kristna	 gudsbilden	 och	 kyrkobyggnaden	 behandlas	 i	
undervisningen.		

I2	 Religionernas	 värld:	Man	 bekantar	 sig	med	 religioner	 som	 förekommer	 i	 skolan	 och	 närmiljön,	 deras	
centrala	högtider	och	seder.	Också	kristendomens	mångfald	och	irreligiositet	behandlas.		

I3	 Ett	 gott	 liv:	 I	 undervisningen	 behandlas	 betydelsen	 av	 respekt	 för	 livet	 och	 för	människovärdet	 samt	
barnets	rättigheter.		Man	reflekterar	över	livsfrågor	och	bekantar	sig	med	det	kristna	perspektivet	på	dessa.	
Centralt	 innehåll	är	etisk	reflektion,	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	och	Den	gyllene	regeln.	Man	
reflekterar	över	frågor	som	hör	samman	med	elevernas	vardag	och	anknyter	dem	till	bibliska	berättelser.	
Man	uppmuntrar	eleven	att	 identifiera	och	uttrycka	sina	känslor	och	att	 leva	sig	 in	 i	andras	situation	och	
acceptera	olikheter.	Eleverna	reflekterar	över	egna	handlingar	och	konsekvenserna	av	dem	samt	ansvaret	
för	andra	människor,	miljön	och	naturen.		

ORTODOX	 TRO	
	
Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 den	 preciserade	 beskrivningen	 av	 lärokursen	 och	 de	
gemensamma	målen	och	innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 I	 undervisningen	 uppmärksammas	 olika	 slags	 familjer	 och	
förhållandet	till	den	ortodoxa	kyrkan	och	andra	kyrkor	eller	livsåskådningar.	Man	granskar	mysterierna	som	
en	 del	 av	 familjens	 och	 barnets	 eget	 liv.	Man	 behandlar	 inledningsvis	 den	 egna	 religionens	 särdrag	 och	
centrala	 begrepp,	 vokabulär	 och	 symboler	 inom	 kyrkan	 samt	 lär	 sig	 om	 olika	 gudstjänster.	 Kyrkan	 som	
byggnad	studeras.	Eleverna	bekantar	sig	med	den	egna	församlingen	och	det	ortodoxa	kyrkoårets	centrala	
högtider	 enligt	 de	 kristna	 årshögtiderna.	 Man	 behandlar	 traditioner,	 seder	 och	 några	 helgon	 som	 är	
förknippade	med	dem.	Eleven	bekantar	sig	med	sitt	skyddshelgon.		
	
I2	Religionernas	värld:	Eleverna	 lär	känna	 religioner,	 livsåskådningar	och	 irreligiositet	 i	den	egna	klassen,	
skolan	 och	 närmiljön	 i	 samband	med	 vardagsevenemang	 och	 fester	 i	 skolan.	 Det	 ortodoxa	 perspektivet	
beaktas	 i	 samband	 med	 fester	 eller	 kyrkliga	 evenemang.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 elevens	 ortodoxa	
traditioner	ur	ett	mångkulturellt	perspektiv.	
	
I3	Ett	gott	 liv:	Vid	val	av	 innehåll	beaktas	 läran	om	frihet	och	ansvar	som	hänger	 ihop	med	den	ortodoxa	
människosynen	 samt	 ett	 holistiskt	 välbefinnande.	 Ansvar	 för	 miljön	 och	 naturen	 samt	 livets	 unicitet	
behandlas	i	undervisningen.	Man	försöker	leva	sig	in	i	andra	människors	situation	och	funderar	över	frågor	
som	 hör	 samman	 med	 människans	 liv,	 såsom	 omtänksamhet,	 förlåtelse,	 ärlighet,	 omsorg	 och	 kärlek	 i	
familjen	och	i	skolan.	Man	klargör	vilken	betydelse	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	har	för	elevens	
eget	 liv.	 Man	 studerar	 livet	 och	 döden	 samt	 etiska	 frågor	 med	 hjälp	 av	 Gamla	 och	 Nya	 Testamentets	
berättelser	och	exempel	ur	vardagen.		
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KATOLSK	 TRO	
	
Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 den	 preciserade	 beskrivningen	 av	 lärokursen	 och	 de	
gemensamma	målen	och	innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 Eleven	 bekantar	 sig	 med	 katolsk	 tro	 utgående	 från	 den	 egna	
familjen.	Centrala	 innehåll	är	medlemskap	i	kyrkan,	dopet	och	den	heliga	mässan,	korstecknet,	den	Heliga	
Treenigheten,	Jesus	Kristus	och	de	viktigaste	händelserna	i	hans	liv.	Eleven	bekantar	sig	med	centrala	dagliga	
böner.	Man	studerar	 livets	uppkomst	enligt	Bibeln.	 I	undervisningen	behandlas	Bibeln	som	helig	skrift	och	
kyrkoårets	stora	högtider.	Eleven	bekantar	sig	med	den	egna	församlingen	och	kyrkobyggnaden	samt	med	
Jungfru	Maria	och	några	andra	helgon.	
	
I2	 Religionernas	 värld:	 I	 undervisningen	 beaktas	 elevernas	 bakgrund	 och	 de	 mångkulturella	 och	
mångreligiösa	 inslag	den	eventuellt	 innehåller.	Eleverna	bekantar	sig	med	andra	religioner,	 livsåskådningar	
och	 irreligiositet	 som	 en	 del	 av	 vardag	 och	 fest	 i	 den	 egna	 klassen,	 skolan	 och	 närmiljön.	Man	 studerar	
likheter	mellan	katolska	traditioner	och	andra	religioner	och	livsåskådningar.	
	
I3	Ett	gott	liv:	I	undervisningen	lär	man	eleverna	att	känna	igen	och	att	skilja	mellan	rätt	och	fel	med	hjälp	
av	Gamla	och	Nya	Testamentets	berättelser.	Man	funderar	över	betydelsen	av	omtänksamhet	och	ärlighet.	
Man	behandlar	människans	ansvar	för	naturen	och	världen	samt	granskar	detta	ansvar	som	en	uppgift	som		
baserar	 sig	på	 skapelseberättelsen.	Man	klargör	 vilken	betydelse	 FN:s	 konvention	om	barnets	 rättigheter	
har	 för	 elevens	 eget	 liv.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 centrala	 religiösa	 begrepp	 såsom	 syndafallet,	 att	 få	
förlåtelse	och	 förlåta,	det	egna	och	gemensamma	bästa	och	de	centrala	budord	som	är	 förknippade	med	
dessa.		
	
	
	
ISLAM	
	
Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 den	 preciserade	 beskrivningen	 av	 lärokursen	 och	 de	
gemensamma	målen	och	innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Eleven	bekantar	sig	med	islam	utgående	från	den	egna	familjen.	
Man	studerar	högtiderna	i	den	islamiska	kalendern	och	traditioner	förknippade	med	människans	livscykel.	
Centralt	 innehåll	 i	 undervisningen	 är	 grunderna	 för	 den	 islamiska	 läran:	 existensen	 av	 en	 enda	 Gud,	
profeterna,	 de	 heliga	 skrifterna,	 tron	 på	 det	 osynliga.	 Eleven	 bekantar	 sig	 med	 Koranen	 och	 den	
nedtecknade	islamiska	traditionen	och	det	islamiska	samfundet.	I	undervisningen	behandlas	olika	former	av	
islam,	moskéns	betydelse	för	muslimerna	och	religiösa	plikter.	
	
I2	Religionernas	värld:	Eleverna	bekantar	sig	med	religioner	som	förekommer	 i	 skolan	och	närmiljön	och	
med	de	heliga	byggnader	och	festtraditioner	som	är	kopplade	till	dem	samt	med	seder	som	hör	samman	
med	irreligiositet.		
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I3	Ett	gott	liv:	Vid	val	av	innehåll	är	elevernas	livscykel	och	livsfrågor	som	hör	samman	med	den	det	mest	
centrala.	Respekt	för	livet,	människovärdet	och	barnets	rättigheter	är	centrala	innehåll.	Man	försöker	sätta	
sig	in	i	andra	människors	situation	och	bekantar	sig	med	rättigheter	och	skyldigheter	i	familjen	enligt	islam.	
Man	 klargör	 vilken	 betydelse	 FN:s	 konvention	 om	 barnets	 rättigheter	 har	 för	 elevens	 eget	 liv.	 Centralt	
innehåll	 i	undervisningen	är	grunderna	 för	ett	gott	 liv	 inom	islam.	Dessutom	granskas	den	egna	familjens	
seder	och	bruk	och	man	diskuterar	vikten	av	att	acceptera	olikheter.	
		
JUDENDOMEN	
	
Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 den	 preciserade	 beskrivningen	 av	 lärokursen	 och	 de	
gemensamma	målen	och	innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		
	
I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Judendomen	studeras	utgående	från	den	egna	familjen.	Centralt	
innehåll	 i	 undervisningen	 är	 högtider,	 den	 judiska	 kalendern,	 traditioner	 förknippade	med	 livscykeln	 och	
grunderna	 för	 den	 judiska	 läran:	 existensen	 av	 en	 enda	 Gud,	 Toran,	 Tanach	 och	 andra	 betydelsefulla	
religiösa	 skrifter	 och	 tron	 på	 det	 osynliga.	 Man	 studerar	 den	 judiska	 församlingen,	 olika	 former	 av	
judendom	och	synagogan	som	centrum	för	det	judiska	livet.		
		
I2	 Religionernas	 värld:	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 religioner,	 festtraditioner	 och	 religiösa	 byggnader	 i	
skolan	och	närmiljön	samt	med	seder	som	hör	samman	med	irreligiositet.		
		
I3	 Ett	 gott	 liv:	Frågor	 som	hör	 samman	med	 elevernas	 livscykel	 är	 det	 centrala	 vid	 val	 av	 innehåll.	Man	
reflekterar	över	livsfrågor	och	bekantar	sig	med	det	judiska	perspektivet	på	dessa.	Viktiga	frågor	är	respekt	
för	livet,	människovärde	och	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	och	att	sätta	sig	in	i	andras	situation.	I	
undervisningen	bekantar	sig	eleven	med	judendomen	i	familjelivet	och	med	den	egna	familjens	seder	och	
bruk	 samt	 med	 grunderna	 för	 ett	 gott	 liv	 enligt	 judendomen.	 Eleven	 uppmuntras	 att	 identifiera	 och	
uttrycka	sina	känslor,	att	leva	sig	in	i	andras	situation	och	att	acceptera	olikheter.	

13.4.7	LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP	
	
Läroämnets	uppdrag		

Uppdraget	för	undervisningen	i	 livsåskådningskunskap	är	att	främja	elevernas	förmåga	att	sträva	efter	det	
goda	 livet.	 I	 livsåskådningskunskapen	ses	människorna	som	aktörer	som	förnyar	och	skapar	sin	kultur	och	
som	upplever	och	skapar	mening	tillsammans	och	i	samverkan	med	omvärlden.	Livsåskådningar,	mänskliga	
sedvanor	och	deras	innebörd	anses	vara	resultat	av	växelverkan	mellan	individer,	samhällen	och	kulturarv.	I	
livsåskådningskunskapen	betonas	människans	 förmåga	att	aktivt	påverka	sina	egna	tankar	och	handlingar.	
Detta	 gäller	 även	 elevernas	 studier	 och	 lärande.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 undervisningen	 och	 studierna	
anpassas	efter	elevernas	tanke-	och	upplevelsevärld.		

Undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 växa	 till	
självständiga,	toleranta,	ansvarsfulla	och	omdömesgilla	medlemmar	i	sitt	samhälle.	Målet	är	ett	fullständigt	
demokratiskt	 medborgarskap	 i	 en	 allt	 mer	 global	 och	 snabbt	 föränderlig	 värld.	 Det	 förutsätter	 att	
undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 mångsidigt	 ökar	 den	 åskådningsmässiga	 och	 kulturella	
allmänbildningen,	utvecklar	förmågan	att	tänka,	förmågan	att	handla	etiskt	och	kritiskt	och	att	lära	sig.	Att	
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tänka	 kritiskt	 innebär	 inom	 livsåskådningskunskap	 att	 söka	 orsaker,	 se	 sammanhang,	 ha	 känsla	 för	
situationer	och	att	kunna	ändra	sitt	förhållningssätt.	Hit	hör	också	en	öppen	och	reflekterande	attityd.	

Livsåskådningskunskapen	ska	stödja	utvecklingen	av	mångsidig	kompetens,	i	synnerhet	förmågan	att	tänka	
och	lära	sig,	kulturell	och	kommunikativ	kompetens,	vardagskompetens	och	förmågan	att	delta,	påverka	och	
ta	ansvar.		

I	 årskurserna	 1–2	 ska	 tyngdpunkten	 i	 undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 ligga	 på	 att	 utveckla	
elevernas	 samarbets-	 och	 kommunikationsförmåga,	 uttrycksförmåga	 samt	 tänkande	och	 lärande.	Genom	
att	vara	lyhörd	för	och	respektera	elevens	tankar	och	erfarenheter	hjälper	man	eleven	att	utveckla	en	sund	
självkänsla	och	en	positiv	självbild.		

Mål	för	undervisningen	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	1–2		

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	vägleda	eleven	att	 lyssna	på	andra	elevers	åsikter	
och	tankar		

I1–I4		 K1,	K2,	K4	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 sina	 egna	 tankar	 och	
känslor	på	olika	sätt	

I2	 K1,	K2,K7	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 värdesätta	 sina	 egna	 och	 andras	
tankar	

I1	 K1,	K2,	K7	

M4	 främja	 elevens	 förmåga	 att	 ställa	 frågor	 och	 framföra	
motiverade	argument		

I1–I4		 K1,	K2,	K7	

M5	vägleda	eleven	att	uppfatta	orsak	och	verkan	samt	
etiska	aspekter	i	vardagliga	situationer	

I1–I4	 K1,	K3,	K4	

M6	uppmuntra	eleven	att	 reflektera	över	 skillnaden	mellan	
rätt	och	fel	samt	godhet	

I1–I4		 K1,	K3,	K7		

M7	 handleda	 eleven	 att	 lära	 känna	 seder	 och	 bruk	 i	
närmiljön	
	

I2	 K2,	K4	

M8	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 grundläggande	 faktorer	 för	
att	människor	ska	kunna	leva	tillsammans		

I1–I4		 K2,	K3,	K7	

M9	vägleda	eleven	att	respektera	och	uppskatta	naturen	och	
sin	närmiljö		

I4	 K3,	K5,	K7	

	

Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	livsåskådningskunskap	i	årskurs	1–2		

Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen	och	utnyttjar	de	lokala	möjligheter	som	finns.	Innehållsområdena	
formas	 till	 helheter	 för	 olika	 årskurser.	 Elevernas	 upplevelsevärld,	 idéer	 och	 tankar	 beaktas	 vid	 valet	 av	
innehåll	och	vid	närmare	behandling	av	det.		

I1	 Att	 växa	 till	 ett	 gott	 liv:	 Eleverna	 tränar	 samtalsfärdigheter	 genom	 att	 lära	 sig	 lyssna	 på	 andra	 med	
respekt	 och	 genom	 att	 öva	 att	 uttrycka	 sig	 tydligt.	 De	 reflekterar	 tillsammans	 över	 betydelsen	 av	 gott	
handlande,	rätt	och	fel	och	att	skilja	mellan	dem	samt	på	människans	godhet.	Tillsammans	undersöker	man	
vad	vänskap	innefattar	och	betyder	i	barns	liv.	
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I2	 Olika	 sätt	 att	 leva:	 Eleverna	 reflekterar	 över	 frågan	 "Vem	 är	 jag?"	 och	 olika	 sätt	 att	 leva	 och	 tänka.	
Tillsammans	 undersöker	 man	 olika	 livsstilar,	 särskilt	 sådana	 som	 anknyter	 till	 elevens	 egen	 hem-	 och	
kulturbakgrund.	

I3	Grunderna	för	ett	gemensamt	liv:	Eleverna	fördjupar	sig	i	grunderna	för	att	leva	tillsammans	genom	att	
undersöka	 till	 exempel	 betydelsen	 av	 regler,	 förtroende,	 ärlighet	 och	 uppriktighet	 i	 olika	 vardagliga	
situationer	 och	miljöer	 i	 sitt	 liv.	 De	 stiftar	 inledningsvis	 bekantskap	med	 barnets	 rättigheter	 och	 barnets	
ställning	i	olika	samhällen.	

I4	 Naturen	 och	 en	 hållbar	 framtid:	 Eleverna	 undersöker	 olika	 levnadssätt	 i	 världen	 och	 reflekterar	
samtidigt	 över	 livets	 förgänglighet.	 Tillsammans	 fördjupar	 man	 sig	 i	 berättelser	 om	 världens	 uppkomst.	
Eleverna	undersöker	sin	egen	närmiljö	och	granskar	hur	de	egna	valen	och	handlingarna	påverkar	miljön.	
Eleverna	försöker	hitta	betydelsefulla	upplevelser	som	hör	samman	med	naturen.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	1–2	

Vid	valet	av	arbetssätt	är	det	med	tanke	på	läroämnets	mål	viktigt	att	skapa	en	trygg	och	öppen	psykisk	och	
social	lärmiljö,	där	eleven	upplever	att	hen	blir	hörd	och	respekterad.	Eleven	ska	uppmuntras	till	självstyrt	
lärande.	Den	fysiska	lärmiljön	utvecklas	så	att	den	tar	hänsyn	till	olika	sätt	att	arbeta	och	lära	sig	och	går	lätt	
att	förändra.	De	gemensamma,	lärarledda	undersökande	diskussionerna	berikas	med	konkreta	aktiviteter,	
sagor,	 berättelser,	 lekar,	 musik,	 bildkonst	 och	 drama.	 Digitaliseringen	 av	 barnens	 livsmiljö	 ska	 beaktas	 i	
arbetet.	

	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	1–2		

Med	tanke	på	läroämnets	mål	är	det	centralt	att	handledningen	och	stödet	stärker	elevens	självförtroende	
och	känsla	av	delaktighet.	 Läroämnet	 livsåskådningskunskap	 ska	 stödja	elevens	 välbefinnande,	utveckling	
och	lärande	genom	att	erbjuda	möjligheter	och	begreppsliga	redskap	att	undersöka,	strukturera	och	skapa	
en	 egen	 livsåskådningsidentitet	 tillsammans	 med	 andra.	 Handledning	 och	 stöd	 behövs	 särskilt	 för	 att	
utveckla	kommunikations-	och	tankeförmågan.	Elevernas	 individuella	behov	av	stöd	ska	beaktas	vid	valet	
av	arbetssätt.		

Bedömning	av	elevens	lärande	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	1–2		

Bedömningen	av	lärande	ska	vara	handledande	och	uppmuntrande.	Mångsidig	respons	ges	i	samband	med	
arbetet	 och	 gemensamma	 diskussioner.	 Bedömningen	 ska	 stödja	 och	 stärka	 elevernas	 delaktighet	 och	
självförtroende.	Responsen	ska	utveckla	elevernas	samarbetsförmåga	och	uppmuntra	dem	att	uttrycka	sina	
tankar.	Eleverna	ska	 i	undervisningen	ges	utrymme	och	uppmuntras	att	 ifrågasätta	och	ställa	 frågor	samt	
att	motivera	sina	åsikter	och	lyssna	på	andras	synpunkter.	Mångsidiga	arbetssätt	ger	eleverna	möjligheter	
att	visa	och	själva	ge	akt	på	sina	framsteg	och	kunskaper.		

Centrala	 föremål	 för	 bedömningen	och	 responsen	med	 tanke	på	 lärprocessen	 i	 livsåskådningskunskap	 är	
följande	

-	framsteg	i	att	känna	igen	och	namnge	fenomen	som	rör	livsåskådning	i	sin	närmiljö	
-	framsteg	i	förmågan	att	arbeta	i	grupp	
-	framsteg	i	förmågan	att	uttrycka	tankar	och	att	lyssna	på	andra.	
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13.4.8	MUSIK	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Musikundervisningens	uppdrag	är	att	skapa	förutsättningar	för	mångsidig	musikalisk	aktivitet	och	ett	aktivt	
kulturellt	 deltagande.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	 tolka	 musikens	 många	 betydelser	 i	 olika	
kulturer	samt	i	individers	och	gruppers	verksamhet.	Genom	att	bredda	musikkunskaperna	stärks	elevernas	
positiva	 relation	 till	 musiken,	 vilket	 lägger	 grund	 för	 livslångt	 musicerande.	 Musikundervisningen	 ska	
utveckla	en	positiv	och	nyfiken	inställning	till	musik	och	kulturell	mångfald.		
	
Funktionell	 musikundervisning	 främjar	 utvecklingen	 av	 elevernas	 musikaliska	 kunskaper	 och	 förståelse,	
totala	växande	och	förmåga	att	samarbeta	med	andra.	Dessa	stärks	genom	att	man	i	musikundervisningen	
beaktar	 elevernas	musikintressen,	 andra	 läroämnen,	 ämnesövergripande	 teman,	 fester	 och	 evenemang	 i	
skolan	samt	verksamhet	utanför	skolan.	Genom	att	regelbundet	erbjuda	eleverna	möjlighet	att	använda	sin	
röst	 och	 musicera,	 komponera	 och	 skapa	 utvecklas	 deras	 tänkande	 och	 uppfattningsförmåga.	 I	
musikundervisningen	 studerar	 eleverna	musik	 på	 ett	mångsidigt	 sätt,	 vilket	 bidrar	 till	 att	 utveckla	 deras	
uttrycksförmåga.	
	
I	årskurserna	1–2	kan	eleverna	i	musikundervisningen	tillsammans	upptäcka	och	uppleva	hur	var	och	en	är	
unik	 i	 musiken	 och	 hur	 musikalisk	 aktivitet	 i	 bästa	 fall	 skapar	 glädje	 och	 en	 känsla	 av	 samhörighet.	
Musikundervisningen	 ska	 stödja	 den	 kinestetiska	 och	 auditiva	 uppfattningsförmågan,	 en	 sund	
röstanvändning	och	utveckla	en	positiv	 relation	 till	musik.	Eleverna	 lär	 sig	musikbegrepp	och	uttryckssätt	
när	man	sjunger,	spelar,	komponerar,	rör	sig	och	lyssnar	till	musik	och	diskuterar	om	det.	Elevernas	kreativa	
musikaliska	tänkande	samt	estetiska	och	musikaliska	förståelse	främjas	när	de	ges	möjlighet	att	planera	och	
genomföra	olika	ljudhelheter	och	använda	sin	fantasi	och	påhittighet	på	egen	hand	eller	tillsammans	med	
andra.	Musikalisk	verksamhet	ska	vara	en	naturlig	del	av	de	ämnesövergripande	studierna	i	skolans	vardag	
och	fest.	

Mål	för	undervisningen	i	musik	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Delaktighet	 	 	
M1	handleda	eleven	att	musicera	 i	grupp	och	utveckla	en	
positiv	självbild	

I1–I4	 K2,	K7	

Att	musicera	och	vara	kreativ	 	 	
M2	handleda	eleven	att	använda	sin	röst	naturligt	samt	att	
sjunga	och	spela	i	grupp	

I1-I4	 K1,	K2,	K4	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 uppleva	 och	 uppfatta	
ljudmiljöer,	 ljud,	musik	och	musikbegrepp	genom	att	 röra	
sig	och	lyssna	

I1-I4	 K1,	K4	

M4	ge	utrymme	 för	 elevernas	 egna	musikaliska	 idéer	och	
improvisationer	samt	handleda	dem	att	planera	och	skapa	
mindre	 kompositioner	 eller	 andra	 helheter	 genom	 att	
använda	 ljud,	 rörelser,	 bilder,	 teknologi	 eller	 andra	

I1-I4	 K5,	K6	
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uttryckssätt	
Kulturell	förståelse	och	multilitteracitet	 	 	
M5	 inspirera	 eleven	 att	 utforska	 det	 musikaliska	
kulturarvet	 genom	 att	 leka,	 sjunga	 och	 röra	 sig	 till	 musik	
samt	 att	 njuta	 av	 musikens	 estetiska,	 kulturella	 och	
historiska	mångfald		

I1-14	 K2,	K4	

M6	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 grundprinciperna	 för	
notationssätten	 inom	 musiken	 i	 samband	 med	
musicerande		

I1-4	 K4	

Välbefinnande	och	säkerhet	i	musik	 	 	
M7	handleda	eleven	i	att	agera	ansvarsfullt	i	samband	med	
musicerande	

I1-	I4	 K7	

Förmåga	att	lära	sig	musik	 	 	
M8	 ge	 eleven	 erfarenhet	 av	 att	 ställa	 upp	mål	 och	 förstå	
betydelsen	av	gemensam	övning	för	att	lära	sig	musik	

I1-I4	 K1	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	musik	i	årskurs	1–2		
	
Eleverna	 tillägnar	 sig	 musikaliska	 kunskaper	 och	 färdigheter	 genom	 att	 musicera,	 det	 vill	 säga	 sjunga,	
lyssna,	röra	sig	till	musik,	improvisera	och	komponera	samt	genom	tvärkonstnärligt	arbete.	Innehållet	väljs	
så	att	eleverna	mångsidigt	får	bekanta	sig	med	olika	musikkulturer	och	-stilar.	Innehållet	ska	stödja	målen	
och	utnyttja	både	elevernas	erfarenheter	och	de	lokala	möjligheterna.		
	
I1	Musikalisk	praxis:	I	samband	med	musicerande	fästs	uppmärksamhet	vid	att	arbeta	i	grupp	och	skapa	en	
positiv	vi-anda.	Det	centrala	 innehållet	är	att	uppmuntra	eleverna	att	uttrycka	sig	och	komma	med	idéer,	
öva	sig	att	andas	naturligt,	använda	sin	röst	och	sjunga	samt	hantera	de	instrument	och	anordningar	som	
finns	på	ett	ändamålsenligt	sätt.	
	
I2	Musikens	beståndsdelar:	Det	centrala	i	undervisningen	är	att	eleverna	lär	sig	uppfatta	grundbegreppen	
tonläge,	 tonlängd,	 tonstyrka	och	klang.	När	elevernas	kunskaper	utvecklas	behandlas	också	rytm,	melodi,	
dynamik,	klangfärg,	harmoni	och	form.		
	
I3	 Musiken	 i	 mitt	 liv,	 omgivningen	 och	 samhället:	 Utöver	 musikaliska	 kunskaper	 och	 färdigheter	 ska	
undervisningen	 också	 behandla	 elevernas	 erfarenheter	 och	 iakttagelser	 såväl	 gällande	 musik	 som	 olika	
vardagliga	ljudmiljöer.	Man	funderar	också	över	musikens	betydelse	i	den	egna	livsmiljön.	
	
I4	Repertoar:	I	musikundervisningen	används	sånger,	lekar,	ramsor,	rörelser	och	uppgifter	där	eleverna	ska	
spela	eller	lyssna	samt	kreativa	övningar	som	beträffande	tema	och	musikaliska	egenskaper	lämpar	sig	för	
elevernas	ålder	och	skolans	verksamhetskultur.	Repertoaren	planeras	också	så	att	man	beaktar	elevernas	
egna	kulturer	och	värnar	om	kulturarvet.	Repertoaren	ska	vara	mångsidig	och	omfatta	olika	slag	av	musik,	
också	barnsånger	och	elevernas	eventuella	egna	kompositioner	och	musikstycken.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	musik	i	årskurs	1–2		
	
Målet	 är	 att	 skapa	 pedagogiskt	 mångsidiga	 och	 flexibla	 studiehelheter	 i	 musik,	 som	 möjliggör	 olika	
arbetssätt,	 socialt	 sampel,	 gemensamt	 musicerande	 och	 andra	 gemensamma	 musikaktiviteter	 i	
musikundervisningen.	 Glädje	 i	 lärandet,	 en	 atmosfär	 som	 sporrar	 kreativt	 tänkande	 och	 positiva	
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musikupplevelser	inspirerar	eleverna	att	utveckla	sina	musikaliska	färdigheter.	I	undervisningssituationerna	
ska	eleverna	ges	möjligheter	att	använda	digitala	verktyg	i	den	musikaliska	verksamheten.	I	undervisningen	
utnyttjar	man	de	möjligheter	som	konst-	och	kulturinstitutioner	och	andra	samarbetspartner	erbjuder.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	musik	i	årskurs	1–2		
	
Musikundervisningen	och	arbetet	ska	planeras	med	hänsyn	till	elevernas	olika	behov,	 förutsättningar	och	
intressen.	Utgående	från	dem	fattas	beslut	om	bland	annat	arbetssätt,	användningen	av	olika	 instrument	
och	 gruppindelning,	 så	 att	 också	 eleverna	 får	 sin	 röst	 hörd.	 Musikundervisningen	 ska	 ge	 möjlighet	 till	
gemensamt	musicerande	som	främjar	 lärande	och	delaktighet	och	stärker	elevens	självkänsla,	samarbets-	
och	initiativförmåga.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	musik	i	årskurs	1–2		
	
Bedömningen	av	elevernas	lärande	i	musik	ska	handleda	och	sporra	eleverna.	Eleverna	ska	ges	respons	och	
möjligheter	 att	utvärdera	 sin	egen	och	gruppens	aktivitet,	 så	 att	 responsen	uppmuntrar	dem	att	 försöka	
och	 att	 träna	 sina	 färdigheter.	 I	 bedömningen	 ska	 särskild	 vikt	 fästas	 vid	 hur	 den	 musikaliska	
samarbetsförmågan	 och	 färdigheterna	 i	 musicerande	 utvecklats.	 Elevernas	 lärande	 ska	 bedömas	 med	
mångsidiga	metoder.	
	
	
Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	musik	är	följande	

- framsteg	i	musikalisk	samarbetsförmåga,	i	synnerhet	att	musicera	i	grupp	
- framsteg	i	förmågan	att	uppfatta	grundläggande	musikaliska	begrepp	i	musikalisk	aktivitet.	

	

13.4.9	BILDKONST	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
Undervisningen	 i	 bildkonst	 har	 som	 uppdrag	 att	 handleda	 eleverna	 att	 genom	 konsten	 utforska	 och	
uttrycka	 en	 kulturellt	mångskiftande	 verklighet.	 Genom	 att	 producera	 och	 tolka	 bilder	 formas	 elevernas	
identitet	samtidigt	som	den	kulturella	kompetensen	och	gemenskapen	stärks.	Undervisningen	ska	bygga	på	
elevernas	 egna	 erfarenheter,	 fantasi	 och	 lust	 att	 experimentera.	Undervisningen	 i	 bildkonst	 ska	 utveckla	
förmågan	 att	 förstå	 konst,	 omgivningen	 och	 annan	 visuell	 kultur.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 olika	 sätt	 att	
bedöma	verkligheten	och	att	påverka	den.	Genom	att	 förstärka	kännedomen	om	kulturarvet	stödjer	man	
att	traditionerna	förmedlas	och	förnyas.	Undervisningen	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	kritiskt	tänkande	
och	uppmuntra	eleverna	att	påverka	den	egna	livsmiljön	och	samhället.	Undervisningen	i	bildkonst	ska	ge	
eleverna	en	grund	för	aktiv	medverkan	lokalt	och	globalt.		
	 	
Det	arbetssätt	 som	är	karakteristiskt	 för	konsten	 främjar	erfarenhetsbaserat,	multisensoriskt	och	konkret	
lärande.	 Eleverna	 granskar	 bildkonst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 ur	 ett	 historiskt	 och	 kulturellt	 perspektiv.	
Undervisningen	 ska	 ta	 upp	 olika	 uppfattningar	 om	 konstens	 uppgifter.	 Eleverna	 handleds	 att	 på	 ett	
mångsidigt	 sätt	 använda	 olika	 redskap,	 material,	 tekniker	 och	 uttryckssätt.	 Undervisningen	 ska	 sporra	
eleven	 att	 utveckla	 multilitteracitet	 både	 med	 hjälp	 av	 visuella	 metoder	 och	 andra	 undersöknings-	 och	
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framställningssätt.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 möjligheter	 att	 arbeta	 med	 mångvetenskapliga	 lärområden	 i	
samarbete	med	den	övriga	undervisningen	och	med	aktörer	utanför	skolan.	I	undervisningen	bekantar	man	
sig	med	museer	och	andra	kulturobjekt	och	undersöker	möjligheterna	att	utöva	bildkonst	som	hobby.	
	
I	årskurserna	1-2	skapas	grunden	för	elevernas	personliga	förhållande	till	bildkonst	och	annan	visuell	kultur.	
Samtidig	 användning	 av	 olika	 sinnen	 och	 hela	 kroppen	 stödjer	 utvecklingen	 av	 uttrycksförmågan	 och	 de	
estetiska	färdigheterna.	Eleverna	ska	handledas	att	använda	sin	fantasi,	begrepp	inom	bildkonsten	och	att	
uttrycka	 sig	 visuellt	 på	 olika	 sätt.	 Konkreta,	 lekfulla	 arbetssätt	 används	 i	 undervisningen.	 Eleverna	
uppmuntras	till	långsiktigt	konstnärligt	lärande.	Förmågan	att	skapa	och	tolka	bilder	tränas	också	med	hjälp	
av	 digitala	 verktyg	 och	 webbmiljöer.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 samarbeta,	 att	 dela	 med	 sig	 av	 sina	
upplevelser	och	att	ta	emot	och	ge	respons	på	sitt	visuella	arbete.	
	
Mål	för	undervisningen	i	bildkonst	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	iaktta	och	tänka	visuellt	 	 	
M1	sporra	eleven	att	iaktta	konst,	omgivningen	och	annan	
visuell	kultur	med	olika	sinnen	och	genom	att	skapa	bilder	

I1,	I2,	I3	 K1,	K3,	K4,	K5	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 diskutera	 om	 sina	 iakttagelser	
och	tankar		

I1,	I2,	I3	 K2,	K4,	K5,	K6	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 ge	 uttryck	 för	 sina	 iakttagelser	
och	tankar	genom	olika	sätt	att	skapa	bilder	

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K4,	K5	

Att	skapa	bilder	 	 	
M4	uppmuntra	eleven	att	pröva	olika	material	och	tekniker	
samt	träna	olika	visuella	uttryckssätt		

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K5,	K6	

M5	uppmuntra	eleven	 till	 långsiktigt	bildskapande	arbete,	
både	självständigt	och	tillsammans	med	andra	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K3,	K5	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 iaktta	 hur	 man	 kan	 påverka	
visuellt	genom	att	studera	sina	egna	och	andras	bilder	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K7	

Att	tolka	visuell	kultur		 	 	
M7	 handleda	 eleven	 att	 använda	 begrepp	 inom	
bildkonsten	och	att	undersöka	olika	typer	av	bilder		

I1,	I2,	I3	 K1,K4,	K5,	K6	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 känna	 igen	 olika	 konstföremål	
och	annan	visuell	kultur	i	näromgivningen		

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K6,	K7	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 göra	 bilder	 utgående	 från	 att	
granska	sin	egen	omgivning,	olika	tider	och	olika	kulturer	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K5,	K6	

Att	uppfatta	estetiska,	ekologiska	och	etiska	värden		 	 	
M10	 handleda	 eleven	 att	 känna	 igen	 olika	 värden	 i	
konsten,	i	sin	omgivning	och	i	den	övriga	visuella	kulturen	

I1,	I2,	I3	
	

K2,	K3,	K6,	K7	

M11	stödja	eleven	att	beakta	det	kulturella	mångfaldet	och	
hållbar	utveckling	i	sitt	bildskapande	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K7	
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Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	bildkonst	i	årskurs	1–2		
	
Genom	 att	 studera	 egna	 bildkulturer,	 omgivningens	 bildkultur	 och	 konstens	 värld	 närmar	 man	 sig	
målsättningen	 för	 undervisningen	 i	 bildkonst.	 Områdena	 i	 bildkonst	 kompletterar	 delvis	 varandra	 och	 i	
undervisningen	granskar	man	också	hur	de	är	förenade	med	varandra.	Utgångspunkter	för	valet	av	innehåll	
är	 verk,	 produkter	 och	 fenomen	 inom	 konst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 som	 är	 relevant	 för	 eleverna.	
Innehållet	 ska	 skapa	 samband	mellan	 bildkulturer	 som	 är	 både	 bekanta	 och	 nya	 för	 eleverna.	 Eleverna	
uppmuntras	att	ta	del	i	valet	av	innehåll	i	undervisningen,	bildsamlingar	som	används,	arbetsmetoder	och	
redskap.	Vid	valet	av	innehåll	beaktas	lokala	möjligheter.	
	
I1	 Egna	 bildkulturer:	 Innehållet	 väljs	 utgående	 från	 elevernas	 egna	 bilder	 och	 bildkulturer.	 Eleverna	
uppmuntras	att	bekanta	sig	med	varandras	bildkulturer.	Egna	bildkulturer	används	som	utgångspunkt	i	det	
egna	 bildarbetet.	 I	 undervisningen	 behandlas	 de	 egna	 bildkulturernas	 betydelse	 i	 elevernas	 vardag,	
närmiljö	och	samverkan.	
	
I2	Bildkulturer	i	omgivningen:	Innehållet	omfattar	olika	omgivningar,	föremål,	mediekulturer	och	virtuella	
världar.	 Innehållet	 väljs	 mångsidigt	 ur	 byggda	 och	 naturliga	 miljöer	 och	 ur	 medier.	 Omgivningens	
bildkulturer	 används	 som	 utgångspunkt	 vid	 bildskapandet.	 I	 undervisningen	 koncentrerar	 man	 sig	 på	
elevernas	närmiljö	och	dess	medier.	
	
I3	 Konstens	 världar:	 Innehållet	 omfattar	 bildkonst	 som	 skapats	 under	 olika	 tider,	 i	 olika	 miljöer	 och	
kulturer.	Eleverna	bekantar	sig	med	bildkonstens	värld	genom	att	titta	på	olika	verk,	teman	och	fenomen.	
Man	använder	sig	av	konstverk	som	utgångspunkt	vid	bildskapandet.	I	undervisningen	behandlar	man	det	
kulturella	mångfald	som	konstverken	och	upplevelsen	av	dem	ger.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	bildkonst	i	årskurs	1–2		
	
Målet	är	att	erbjuda	lärmiljöer	och	arbetssätt	som	ger	eleverna	möjlighet	att	mångsidigt	använda	material,	
tekniker	och	uttryckssätt	och	tillämpa	dem	kreativt.	Undervisningssituationerna	ska	präglas	av	en	atmosfär	
som	 uppmuntrar	 eleverna	 att	 aktivt	 experimentera	 och	 öva.	 Genom	 pedagogiska	 lösningar	 stöds	
multisensoriska	upplevelser,	långsiktigt	arbete	samt	ett	undersökande	och	målinriktat	konstnärligt	lärande.	
Undervisningen	ska	ta	hänsyn	till	elevernas	individuella	behov	och	eleverna	ska	ges	möjlighet	att	arbeta	på	
ett	 ändamålsenligt	 sätt	 självständigt	 och	 i	 grupp.	Målet	 är	 att	 skapa	 en	 verksamhetskultur	 som	 främjar	
lärande	 och	 socialt	 samspel	 både	 i	 skolan	 och	 i	 miljöer	 utanför	 skolan.	 I	 årskurs	 1–2	 ska	 eleverna	
uppmuntras	 att	 experimentera	 på	 ett	 lekfullt	 sätt,	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 och	 att	 arbeta	
tvärkonstnärligt.	 Undervisningen	 genomförs	 både	 i	 skolan	 och	 i	 olika	 byggda	 miljöer,	 i	 naturen	 och	 i	
webbmiljöer.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	bildkonst	i	årskurs	1–2		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	ska	ordnas	med	hänsyn	till	elevernas	sociala,	psykiska	och	motoriska	
förutsättningar	 och	 färdigheter.	 Lärande	 i	 konst	 kännetecknas	 av	 att	 eleven	 lär	 sig	 både	 individuellt	 och	
tillsammans	med	andra,	vilket	stödjer	elevens	identitetsutveckling,	delaktighet	och	välbefinnande.	Elevens	
individuella	behov	av	handledning	 ska	beaktas	 i	 undervisningen.	Undervisningen	differentieras	 vid	behov	
genom	till	exempel	val	av	uttryckssätt,	arbetssätt	och	lärmiljöer.	I	undervisningssituationerna	ska	eleverna	
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få	utnyttja	sina	styrkor	samt	tillämpa	olika	arbets-	och	tillvägagångssätt.	Lärandet	i	konst	ska	utvecklas	i	en	
trygg	atmosfär,	där	mångfald	accepteras	och	där	eleverna	uppmuntras	att	uttrycka	sig	och	 får	 individuell	
handledning	 och	 stöd.	 Alternativa	 pedagogiska	 metoder	 kan	 behövas	 i	 synnerhet	 för	 att	 utveckla	 de	
motoriska	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 uttrycka	 iakttagelser	 och	 känslor	 visuellt.	 Handledning,	
differentiering	och	stöd	kan	ordnas	till	exempel	med	hjälp	av	lekar,	spel	och	multisensoriska	upplevelser.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	bildkonst	i	årskurs	1–2		
	
Bedömningen	 av	 lärandet	 i	 bildkonst	 ska	 vara	 uppmuntrande	 och	 handledande	 och	 beakta	 elevernas	
individuella	 framsteg.	Bedömningen	ska	stödja	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	skapa	och	tolka	bilder,	
kunskapen	 om	 konst	 och	 övrig	 visuell	 kultur,	 långsiktiga	 arbetssätt	 och	 färdigheter	 i	 självbedömning.	
Responsen	ska	vara	mångsidig	och	uppmuntra	eleverna	att	uttrycka	sina	tankar	och	att	värdesätta	andras	
synpunkter.	 Bedömningen	 av	 lärandet	 ska	 omfatta	 alla	 dimensioner	 av	 det	 konstnärliga	 lärandet	 som	
definieras	i	målen	för	undervisningen.	
	
Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	bildkonst	är	följande	

- framsteg	i	förmågan	att	ställa	upp	mål	för	sitt	arbete	
- framsteg	i	att	pröva	olika	material	och	öva	olika	tekniker	
- framsteg	i	att	använda	uttryckssätt	inom	bildkonsten	och	diskutera	om	dem	
- framsteg	i	förmågan	att	diskutera	sina	egna	och	andras	bilder.	

13.4.10	SLÖJD	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Läroämnet	 slöjd	har	 som	uppdrag	att	 lära	eleverna	att	behärska	en	 slöjdprocess	 i	 sin	helhet.	 Slöjd	är	ett	
läroämne	där	eleverna	med	hjälp	av	många	olika	slags	material	får	uttrycka	sig	genom	att	skapa	för	hand,	
genom	att	formge	och	genom	att	använda	teknologi.	Hit	hör	att	självständigt	eller	gemensamt	planera	och	
framställa	 en	 produkt	 eller	 ett	 alster	 och	 att	 utvärdera	 den	 egna	 eller	 gemensamma	 slöjdprocessen.	 Att	
slöjda	innebär	undersökande,	kreativt	och	experimentellt	arbete,	där	man	fördomsfritt	väljer	olika	visuella,	
materiella	och	tekniska	lösningar	och	framställningsmetoder.	I	slöjden	lär	sig	eleverna	att	förstå,	utvärdera	
och	utveckla	olika	slags	tekniska	tillämpningar	och	att	använda	de	inlärda	kunskaperna	och	färdigheterna	i	
vardagen.	 Slöjden	 ska	 utveckla	 elevernas	 rumsuppfattning,	 taktila	 känsla	 och	 förmåga	 att	 skapa	 med	
händerna,	 vilket	 främjar	 de	 motoriska	 färdigheterna,	 kreativiteten	 och	 förmågan	 att	 planera.	
Undervisningen	 ska	 stärka	 elevens	 förutsättningar	 att	 arbeta	mångsidigt.	 Slöjdens	 betydelse	 ligger	 i	 den	
långsiktiga	 och	 innovativa	 arbetsprocessen	 samt	 i	 upplevelser	 som	 ger	 tillfredsställelse	 och	 stärker	
självkänslan.	

I	 undervisningen	 betonas	 elevernas	 olika	 intressen	 och	 gruppsamverkan.	 I	 slöjd	 är	 utgångspunkten	 att	
studera	olika	övergripande	teman	på	ett	heltäckande	och	naturligt	sätt	över	läroämnesgränserna.	Kunskap	
om	den	omgivande	materiella	världen	bidrar	till	att	lägga	grund	för	en	hållbar	livsstil	och	utveckling.	Det	här	
omfattar	elevens	livsmiljö,	det	lokala	kulturarvet,	olika	gruppers	kulturarv	samt	skolans	kulturella	mångfald.	
Undervisningen	 i	 slöjd	 ska	 fostra	 etiska,	 medvetna	 och	 delaktiga	 samt	 kunniga	 och	 företagsamma	
medborgare,	som	värdesätter	sina	slöjdfärdigheter,	kan	uttrycka	sig	genom	slöjd	och	har	vilja	att	värna	om	
och	utveckla	slöjdkulturen.	
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I	årskurserna	1–2	är	uppdraget	för	undervisningen	i	slöjd	att	göra	det	möjligt	för	eleverna	att	uttrycka	sig	
genom	slöjd	och	att	utveckla	sådana	kunskaper,	 färdigheter	och	erfarenheter	som	behövs	för	att	planera	
och	 skapa.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 planera	 och	 framställa	 slöjdprodukter	 med	 olika	 material.	 Slöjd	
utvecklar	 koncentrationsförmågan	och	 förmågan	att	 ta	 initiativ.	Den	uppmuntrar	 eleverna	att	 värdesätta	
och	utvärdera	sitt	eget	och	andras	arbete.	Slöjdens	fostrande	roll	är	att	hjälpa	eleverna	att	förstå	kulturell	
mångfald	och	jämlikhet.	
	
Mål	för	undervisningen	i	slöjd	i	årskurs	1–2	 	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	väcka	elevens	intresse	och	inspiration	för	att	arbeta	med	
händerna	 samt	 elevens	 nyfikenhet	 för	 kreativt	 och	
experimentellt	slöjdarbete	

I1–I4	 K1,	K2	

M2	 handleda	 eleven	 att	 genomföra	 en	 hel	 slöjdprocess,	
presentera	 sina	 idéer	 visuellt	 och	 berätta	 om	 slöjdarbetet	
och	den	färdiga	produkten	

I1,	I2,	I3	 K1,	K4,	K5	

M3	 handleda	 eleven	 att	 planera	 och	 framställa	
slöjdprodukter	 eller	 -alster	 genom	 att	 lita	 på	 sina	 egna	
estetiska	och	tekniska	lösningar	

I1–I5	 K1,	K7	

M4	 introducera	 olika	 material	 för	 eleven	 och	 handleda	
eleven	 att	 bearbeta	 materialen	 samt	 arbeta	 på	 ett	
ansvarsfullt	och	säkert	sätt	

I2–I4	 K4,	K6	

M5	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 självkänsla	 genom	 att	 ge	
eleven	möjlighet	att	känna	att	hen	 lyckas,	 förstår	och	hittar	
på	lösningar	i	slöjden	

I1–I6	 K1,K3	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	slöjd	i	årskurs	1–2	
	
Innehållet	väljs	så	att	eleven	genomför	en	slöjdprocess	i	sin	helhet	och	får	kunskap	om	olika	material	och	
arbetssätt.	Arbetet	är	fenomenbaserat	och	ämnesöverskridande.	
	
I1	 Att	 hitta	 en	 idé:	 Eleverna	 planerar	 en	 slöjdprodukt	 utgående	 från	 sina	 egna	 känslor,	 historier	 och	
fantasivärldar,	 den	 byggda	 miljön	 och	 naturen	 och	 tar	 hjälp	 av	 olika	 visuella	 och	 materiella	 metoder.	
Eleverna	 övar	 att	 ge	 sina	 arbeten	 form,	 färg	 och	 yta.	 Eleverna	 undersöker	 rörelse	 och	 balans.	 Eleverna	
diskuterar	förvaring	och	skydd.	
	
I2	Att	pröva:	Eleverna	erbjuds	möjligheter	att	utforska	olika	materiella	och	 tekniska	miljöer.	Eleverna	 får	
pröva	på	olika	material,	 t.ex.	 trä,	metall,	plast,	 fiber,	garn	och	 tyg.	Utgående	 från	experimenten	planerar	
och	bearbetar	eleverna	vidare	sina	produkter	eller	alster.	
	
I3	Att	planera:	Eleverna	gör	upp	en	plan	för	hela	slöjdprocessen.	Eleverna	övar	sig	att	beskriva	processen	
och	produkten.	
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I4	Att	tillverka:	Eleverna	tillverkar	slöjdprodukter	eller	alster	utgående	från	egna	eller	gemensamma	planer.	
Eleverna	 använder	 olika	 slöjdredskap	 och	 apparater	 för	 att	 klippa,	 fästa,	 sätta	 ihop,	 forma	och	 bearbeta	
material	på	ett	ändamålsenligt	sätt.	
	
I5	 Att	 dokumentera:	 Digitala	 verktyg	 introduceras	 som	 en	 del	 i	 idéarbetet,	 planeringen	 och	
dokumentationen.	
	
I6	 Att	 bedöma:	 Under	 slöjdprocessens	 gång	 ges	 eleverna	möjlighet	 till	 olika	 slag	 av	 självbedömning	 och	
kamratbedömning.	Eleverna	får	lära	sig	att	ge	respons	till	andra.	
	 	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	slöjd	i	årskurs	1–2		

Lärmiljön	 stödjer	 slöjdens	 konkreta	 och	 praktiska	 karaktär	 och	 elevernas	 samspel	med	 läraren,	 de	 andra	
eleverna	 samt	 med	 externa	 parter.	 Ändamålsenliga	 och	 trygga	 utrymmen,	 arbetsredskap	 och	 material	
bidrar	till	att	uppnå	målen.	Eleverna	ska	 inspireras	att	 iaktta	och	använda	sina	 iakttagelser	som	en	del	av	
slöjdfärdigheterna	och	 för	att	påverka	 sin	omgivning.	Med	hjälp	av	olika	arbetssätt	uppmuntras	eleverna	
att	delta,	vara	aktiva	och	ta	självständigt	ansvar.	Fantasi,	historier,	drama,	lek,	spel,	naturen	och	den	byggda	
miljön	används	som	stöd	för	planeringen	och	arbetet.	I	undervisningen	används	arbetssätt	som	är	typiska	
för	tekniskt	arbete	och	textilarbete.	

	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	slöjd	i	årskurs	1–2		

Med	 tanke	 på	 målen	 för	 läroämnet	 är	 det	 viktigt	 att	 man	 stödjer	 elevernas	 individuella	 lärande	 samt	
planeringen	 och	 det	 gemensamma	 arbetet	 i	 slöjdundervisningen	 genom	 att	 erbjuda	 olika	 pedagogiska	
arbetssätt	och	kommunikationssituationer.	Undervisningen	ska	ta	hänsyn	till	elevernas	olika	förutsättningar	
och	 behoven	 differentieras	 utgående	 från	 dem,	 till	 exempel	 genom	 valet	 av	 material,	 arbetssätt	 och	
pedagogiska	 uppgifter.	 Det	 är	 viktigt	 att	 reservera	 tillräckligt	med	 tid,	 utrymme	 och	 handledning	 för	 att	
eleverna	ska	lära	sig	att	slöjda	funktionellt.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	slöjd	i	årskurs	1–2		
	
Vid	 bedömningen	 av	 lärandet	 ska	man	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 att	 ge	 positiv	 respons	 och	 uppmuntra	
eleven	 både	 under	 arbetets	 gång	 och	 i	 slutet	 av	 processen.	 Genom	mångsidig	 bedömning	 och	 respons	
garanterar	man	att	eleverna	utvecklar	mångsidiga	kunskaper	och	färdigheter	i	slöjd.	Eleverna	ska	erbjudas	
olika	sätt	att	visa	sina	framsteg	och	uppmuntras	att	upprätthålla	sina	styrkor	och	träna	de	färdigheter	som	
behöver	utvecklas.	Gruppens	arbete	och	arbetsresultat	kan	presenteras	och	utvärderas	tillsammans	för	att	
eleverna	ska	lära	sig	att	uppträda	och	att	uppskatta	andras	arbete.	
	
Bedömningen	ska	omfatta	hela	slöjdprocessen.	Dokumenteringen	av	de	olika	faserna	i	slöjdprocessen	ska	
beskriva	 hur	 elevernas	 färdigheter	 utvecklats	 och	 ange	 nivån	 på	 deras	 kunskaper.	 Dokumentationen	 ska	
fungera	som	ett	stöd	för	bedömningen.	Eleverna	ska	vägledas	att	utvärdera	sitt	lärande	och	ges	möjlighet	
till	olika	slag	av	självbedömning	och	kamratbedömning.	
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Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	slöjd	är	följande	

–	framsteg	i	sättet	att	arbeta		
–	framsteg	i	förmågan	att	planera,	tillverka	och	utvärdera		
–	framsteg	i	förmågan	att	arbeta	målinriktat	
–	framsteg	i	förmågan	att	hitta	på	kreativa	lösningar.		
	

13.4.11	GYMNASTIK	
	
Läroämnets	uppdrag	

Uppdraget	i	gymnastikundervisningen	är	att	påverka	elevernas	välbefinnande	genom	att	stödja	den	fysiska,	
sociala	och	psykiska	funktionsförmågan	och	en	positiv	inställning	till	den	egna	kroppen.	Det	är	viktigt	att	de	
enskilda	lektionerna	i	gymnastik	ger	eleverna	positiva	upplevelser	och	stödjer	en	aktiv	livsstil.	I	gymnastiken	
betonas	kroppsuppfattning,	fysisk	aktivitet	och	samarbete.	Gymnastiken	ska	bidra	till	att	främja	jämlikhet,	
jämställdhet	och	gemenskap	samt	stödja	kulturell	mångfald.	Undervisningen	ska	vara	trygg	och	utgå	från	de	
möjligheter	 som	 olika	 årstider	 och	 de	 lokala	 förhållandena	 erbjuder.	 Skolans	 lokaler,	 idrottsplatser	 i	
närmiljön	 och	 naturen	 ska	 utnyttjas	 mångsidigt	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 främja	 ett	
tryggt	och	etiskt	hållbart	arbetssätt	och	inlärningsklimat.		
	
I	gymnastiken	får	eleverna	lära	sig	att	röra	på	sig	och	samtidigt	utvecklas	de	genom	att	röra	på	sig.	Att	lära	
sig	att	 röra	på	sig	 innebär	 fysisk	aktivitet	enligt	elevernas	ålder	och	utvecklingsnivå,	 träning	av	motoriska	
basfärdigheter	 och	 fysiska	 egenskaper.	 Eleverna	 ska	 få	 kunskaper	 och	 färdigheter	 för	 olika	 slags	
gymnastiksituationer.	Att	utvecklas	genom	att	röra	på	sig	innebär	att	man	lär	sig	att	respektera	andra,	att	
vara	 ansvarsfull,	 att	 utveckla	 sig	 själv	 långsiktigt,	 att	 identifiera	 och	 reglera	 känslor	 samt	 att	 utveckla	 en	
positiv	självbild.	Gymnastiken	ska	ge	eleverna	möjlighet	att	känna	glädje,	uttrycka	sig	med	kroppen,	delta,	
vara	 social,	 koppla	 av,	 tävla	 och	 kämpa	 på	 ett	 lekfullt	 sätt	 och	 att	 hjälpa	 andra.	 Eleverna	 ska	 också	 få	
beredskap	att	främja	sin	hälsa.		
	
	
"Vi	leker	och	rör	på	oss	tillsammans."	

I	årskurserna	1–2	 ligger	tyngdpunkten	i	undervisningen	på	att	tillägna	sig	sensomotoriska	färdigheter	och	
grundläggande	motoriska	 färdigheter,	att	göra	 saker	 tillsammans	och	att	utveckla	 sociala	 färdigheter	och	
stärka	 de	 positiva	 upplevelserna	 av	 gymnastik.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	möta	 emotionellt	
varierande	situationer.	Elevernas	fantasi	och	idéer	ska	utnyttjas	i	undervisningen.		
	
Mål	för	undervisningen	i	gymnastik	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Fysisk	funktionsförmåga	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 röra	 på	 sig	 och	 att	 självständigt	
och	 tillsammans	 med	 andra	 pröva	 nya,	 olika	
gymnastikuppgifter	 samt	 våga	 uttrycka	 sig	 själv	 genom	

I1	 K1,	K3	
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gymnastiken	
M2	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 sensomotoriska	
färdigheter,	d.v.s.	att	 iaktta	sig	själv	och	sin	omgivning	med	
hjälp	 av	olika	 sinnen	och	att	 välja	 lämpliga	 lösningar	 i	olika	
gymnastiksituationer	

I1	 K1,	K3,	K4	

M3	 stärka	 de	 grundläggande	 motoriska	 färdigheterna	
(balans-	och	 rörelseförmåga,	 förmåga	att	 hantera	 redskap),	
så	att	eleven	lär	sig	att	anpassa	dem	i	olika	lärmiljöer,	i	olika	
situationer	och	under	olika	årstider	

I1	 K3	

M4	 lära	 eleven	 att	 röra	 sig	 tryggt	 i	 olika	miljöer,	med	olika	
redskap	och	på	olika	ställningar	

I1	 K3	

M5	 vänja	 eleven	 vid	 att	 röra	 sig	 i	 vatten	 och	 träna	
grundläggande	simkunnighet		

I1	 K3	

M6	 vägleda	 eleven	 att	 bete	 sig	 säkert	 och	 sakligt	 under	
gymnastiklektionerna		

I1	 K3,	K6,	K7	

Social	funktionsförmåga	 	 	
M7	 vägleda	 eleven	 att	 reglera	 sina	 handlingar	 och	
känslouttryck	i	sociala	situationer	i	gymnastiken	

I2	 K2,	K3,	K6,	K7	

M8	stödja	samarbetsfärdigheterna,	t.ex.	att	följa	gemensamt	
överenskomna	regler	genom	att	vägleda	eleven	att	ta	ansvar	
för	att	gemensamma	spel	och	lekar	lyckas		

I2	 K2,	K6,	K7	

Psykisk	funktionsförmåga	 	 	
M9	 stödja	 eleven	 att	 stärka	 sin	 positiva	 självbild	 och	 sin	
förmåga	att	arbeta	självständigt	och	att	uttrycka	sig	på	olika	
sätt		

I3	 K1,	K2,	K3	

M10	 se	 till	 att	 eleven	 får	positiva	upplevelser	 av	 gymnastik	
och	uppmuntra	eleven	att	testa	gränserna	för	sin	förmåga	

I3	 K1,	K2	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	gymnastik	i	årskurs	1–2		
	
I1	 Fysisk	 funktionsförmåga:	 Undervisningen	 i	 gymnastik	 innehåller	 mycket	 fysisk	 aktivitet.	 I	
gymnastikundervisningen	 väljs	 lekar,	 uppgifter	 och	 idrottsformer	 där	 eleverna	 får	 träna	 sin	 balans-	 och	
rörelseförmåga	 (t.ex.	 att	 klättra,	 springa	 och	 hoppa)	 och	 sin	 förmåga	 att	 hantera	 redskap	 (t.ex.	 utföra	
uppgifter	med	olika	 redskap	och	spela	boll)	och	 i	olika	 lärmiljöer	 (t.ex.	 i	 en	 sal,	 i	naturen,	på	 snö	och	 is).	
Kroppskontrollen	främjas	genom	olika	uppgifter	(t.ex.	gymnastik-	och	musiklekar),	där	eleverna	övar	sig	att	
uppfatta	sin	kropp,	att	uttrycka	sig	och	att	röra	sig	i	takt	till	en	rytm.		

Eleverna	får	genom	mångsidiga	och	trygga	uppgifter	lära	sig	att	röra	sig	inomhus	och	utomhus	under	olika	
årstider	och	i	olika	lärmiljöer.	Vattenvaneövningar	och	simning	ingår	i	gymnastikundervisningen.	
	
I2	Social	 funktionsförmåga:	Gymnastikundervisningen	omfattar	enkla	motionslekar	med	 regler,	uppgifter	
och	spel	där	eleverna	samarbetar	och	får	erfarenhet	av	att	hjälpa	varandra.	
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I3	 Psykisk	 funktionsförmåga:	 I	 undervisningen	 väljs	 roliga	 och	 uppfriskande	 lekar	 och	 uppgifter	 där	
eleverna	får	uppleva	att	de	lyckas	samt	med	stöd	av	läraren	möta	emotionellt	varierande	situationer,	t.ex.	
situationer	som	uppstår	under	lek,	tävlingar	eller	spel.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	gymnastik	i	årskurs	1–2		
	
Gymnastikens	 uppdrag	 och	 mål	 genomförs	 genom	 trygg	 och	 mångsidig	 undervisning	 i	 olika	 lärmiljöer	
inomhus	 och	 utomhus	 med	 betoning	 på	 elevernas	 delaktighet.	 I	 undervisningen	 beaktas	 på	 ett	
ändamålsenligt	sätt	årstiderna,	de	 lokala	 förhållandena	samt	de	möjligheter	som	skolan	och	omgivningen	
erbjuder.	I	undervisningen	betonas	arbetssätt	som	främjar	fysisk	aktivitet	och	gemenskap	och	ger	möjlighet	
till	 uppmuntrande	 växelverkan	 och	 att	 hjälpa	 andra	 samt	 att	 verksamheten	 är	 trygg	 både	 psykiskt	 och	
fysiskt.	Det	är	viktigt	att	främja	säkert	trafikbeteende	när	man	förflyttar	sig	till	idrottsplatser	utanför	skolan.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	gymnastik	i	årskurs	1–2		
	
En	 uppmuntrande	 och	 accepterande	 atmosfär	 än	 en	 förutsättning	 för	 att	 målen	 för	
gymnastikundervisningen	ska	nås.	Undervisningen	ska	ge	alla	elever	möjlighet	att	lyckas	och	att	delta	samt	
stödja	 en	 tillräcklig	 funktionsförmåga	 med	 tanke	 på	 välbefinnandet.	 Det	 är	 viktigt	 att	 beakta	 elevernas	
individualitet,	 att	 arbetsklimatet	 är	 tryggt	 och	 att	 undervisningsarrangemangen	 och	 kommunikationen	 i	
undervisningen	 är	 tydliga.	 Upplevelsen	 av	 att	 kunna	 och	 den	 sociala	 samhörigheten	 stöds	 genom	
elevorienterade	och	engagerande	arbetssätt,	lämpliga	uppgifter	och	uppmuntrande	respons.	I	årskurs	1–2	
är	 det	 viktigt	 att	 upptäcka	 sådana	 motoriska	 svårigheter	 som	 kan	 ha	 samband	 med	 andra	
inlärningssvårigheter.	
	
	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	gymnastik	i	årskurs	1–2		
	
Bedömningen	av	lärandet	ska	stödja	eleverna	att	röra	på	sig	med	hjälp	av	gymnastik.	Syftet	är	med	andra	
ord	 att	 stödja	 utvecklingen	 av	 den	 fysiska,	 sociala	 och	 psykiska	 funktionsförmågan.	 Bedömningen	 ska	
grunda	sig	på	mångsidig	information	om	elevernas	lärande,	arbetssätt	och	framsteg.		
	
I	bedömningen	ska	man	sträva	efter	att	 fästa	vikt	vid	elevernas	 individuella	styrkor	och	utvecklingsbehov	
och	 stödja	 dem.	 Elevens	 hälsotillstånd	 och	 specialbehov	 ska	 beaktas	 i	 gymnastikundervisningen	 och	
bedömningen.	Bedömningen	görs	utgående	från	observation	av	elevernas	aktivitet	och	arbete	och	genom	
att	eleverna	handleds	i	självbedömning.	
	
Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	gymnastik	är	följande	

–	framsteg	i	förmågan	att	finna	lämpliga	lösningar	i	olika	gymnastiksituationer		
–	framsteg	i	de	grundläggande	motoriska	färdigheterna	och	träningen	av	dem		
–	framsteg	i	förmågan	att	agera	tryggt	och	aktivt	i	överenskomna	uppgifter		
–	framsteg	i	förmågan	att	arbeta	självständigt	och	tillsammans	med	andra.		
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13.4.12	ELEVHANDLEDNING		
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Elevhandledningen	har	en	central	betydelse	ur	såväl	elevernas	och	skolans	som	ur	samhällets	perspektiv.	
Handledningsverksamheten	 ska	 bilda	 en	 sammanhängande	 helhet	 som	 fortgår	 under	 hela	 den	
grundläggande	 utbildningen	 och	 vidare	 under	 studierna	 efter	 den	 grundläggande	 utbildningen.	
Elevhandledningen	ska	främja	att	eleverna	lyckas	i	skolarbetet,	att	studierna	löper	smidigt	och	att	eleverna	
uppnår	goda	studieresultat.	
	
Elevhandledningens	 uppdrag	 är	 att	 främja	 elevernas	 fostran	 och	 utveckling	 så	 att	 de	 kan	 vidareutveckla	
sina	studievanor	och	sina	sociala	färdigheter	och	tillägna	sig	kunskaper	och	färdigheter	som	behövs	i	livet.	
Elevhandledningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	 fatta	 beslut	 och	 att	 göra	 val	 gällande	 vardagslivet,	 studierna,	
fortsatta	studier	och	framtiden	utgående	från	sina	egna	förutsättningar,	sina	värderingar,	sitt	utgångsläge	
och	sina	 intressen.	Med	hjälp	av	elevhandledningen	lär	sig	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	möjligheter	
att	 påverka	 planeringen	 och	 besluten	 i	 sitt	 eget	 liv.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 fundera	 över	 och	
ifrågasätta	 sina	 förhandsuppfattningar	 om	 utbildning	 och	 yrken	 och	 att	 göra	 sina	 val	 utan	 könsbundna	
rollmodeller.	Elevhandledningen	ska	genomföras	i	samarbete	med	vårdnadshavarna.	
	
Strukturen,	 verksamhetssätten,	 arbets-	 och	 ansvarsfördelningen	 inom	 elevhandledningen	 samt	 de	
yrkesövergripande	nätverk	som	behövs	för	att	uppnå	målen	för	elevhandledningen	ska	beskrivas	i	skolans	
handledningsplan.	 I	 planen	 ska	 även	 samarbetet	 mellan	 hem	 och	 skola	 gällande	 handledning	 beskrivas,	
likaså	 skolans	 samarbete	med	arbetslivet	och	 arrangemang	 i	 anslutning	 till	 praktisk	 arbetslivsorientering.	
Det	är	viktigt	att	systematiskt	utvärdera	hur	målen	i	handledningsplanen	nås.	För	att	elevernas	studier	ska	
fortlöpa	 smidigt	 vid	 etappmålen	 inom	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	 vid	 övergången	 till	 fortsatta	
studier	 är	 det	 viktigt	 med	 samarbete	 mellan	 lärarna	 och	 studiehandledarna	 och	 att	 man	 vid	 behov	
samarbetar	med	andra	yrkeskategorier.	Lärarna	ska	i	sitt	arbete	använda	aktuell	 information	om	fortsatta	
studier,	arbetsliv	och	arbetsuppgifter	samt	förändringar	i	dessa.	
	
Elevhandledningen	fungerar	som	en	 länk	mellan	skolan,	samhället	och	arbetslivet.	Elevhandledningen	ska	
främja	rättvisa,	 likvärdighet,	 jämlikhet	och	delaktighet	samt	förebygga	marginalisering	från	utbildning	och	
arbetsliv.	 De	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 utvecklas	 inom	 elevhandledningen	 bidrar	 för	 sin	 del	 till	 att	
trygga	tillgången	på	kompetent	arbetskraft	och	till	att	efterfrågan	och	utbud	på	kunnande	sammanfaller	 i	
det	framtida	arbetslivet.	

I	årskurserna	1–2	genomförs	elevhandledningen	som	en	integrerad	del	av	den	övriga	undervisningen	och	
skolans	 verksamhet.	 Klassläraren	 ansvarar	 tillsammans	 med	 de	 övriga	 lärarna	 för	 elevhandledningen.	
Handledningen	ska	främja	utvecklingen	av	elevernas	studievanor	och	-färdigheter	samt	stödja	eleverna	att	
gradvis	börja	ta	ansvar	för	skolarbetet,	sina	egna	uppgifter	och	sin	egendom.	Eleverna	ska	få	handledning	i	
att	 ställa	 upp	 individuella	 mål	 samt	 uppmuntrande	 och	 vägledande	 respons	 på	 hur	 målen	 nåtts	 på	 ett	
sådant	sätt	att	 förmågan	att	 lära	sig	 stärks.	Med	tanke	på	målen	 för	elevhandledningen	är	det	viktigt	att	
välja	sådana	arbetssätt	och	ge	respons	på	ett	sådant	sätt	att	eleverna	kan	bilda	sig	en	positiv	uppfattning	
om	sig	själva	som	elever	och	som	medlemmar	i	gruppen.	Eleverna	ska	handledas	till	att	utveckla	sina	sociala	
färdigheter	och	sin	förmåga	att	arbeta	i	grupp.	De	uppmuntras	även	till	aktiv	delaktighet	i	sin	närmiljö.		
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Med	hjälp	av	elevhandledningen	 läggs	grunden	för	samarbetet	mellan	hem	och	skola	 i	ett	tidigt	skede	av	
den	grundläggande	utbildningen.	Elevhandledningen	ska	stödja	eleverna	och	vårdnadshavarna	att	göra	de	
första	valen	gällande	utbildning	och	hjälpa	dem	att	 förstå	valens	betydelse	 för	 framtida	studier.	Eleverna	
bekantar	sig	med	olika	yrken	och	med	arbetslivet	utgående	från	de	yrken	som	finns	representerade	i	skolan	
och	i	deras	närmaste	omgivning.	
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Undervisning	 i	
årskurs	3-6	
	

	

	

KAPITEL	14	ÅRSKURS	3–6	

14.1	Övergången	mellan	årskurs	2	och	3	och	uppdraget	i	årskurs	3–6	
	
Utöver	de	gemensamma	uppdragen	har	varje	årskurshelhet	i	den	grundläggande	utbildningen	sitt	särskilda	
uppdrag.	 Uppdraget	 förutsätter	 att	 elevernas	 ålder	 och	 utvecklingsnivå	 beaktas	 och	 att	 undervisningen	
planeras	så	att	övergångarna	löper	smidigt	och	tryggt.	

Övergången	mellan	årskurs	2	och	3	

Vid	övergången	är	det	viktigt	att	försäkra	sig	om	att	eleven	behärskar	de	grundfärdigheter	som	förutsätts	i	
studierna	 och	 att	 stärka	 varje	 elevs	 självförtroende	 som	 skolelev.	 I	 synnerhet	 ska	 elevernas	 läs-	 och	
skrivfärdigheter,	matematiska	 färdigheter	och	studiefärdigheter	stödjas.	Det	blir	allt	viktigare	att	utveckla	
förmågan	att	arbeta	självständigt	och	i	grupp	och	att	ta	ansvar	för	sitt	lärande.	Skolan	ska	tillsammans	med	
hemmen	stödja	eleverna	att	lyckas	i	skolarbetet.	Eleverna	och	vårdnadshavarna	ska	informeras	om	skolans	
språkprogram	och	om	hur	 studierna	ordnas,	om	de	nya	 läroämnen	som	 inleds	 i	årskurs	3	och	eventuella	
valfria	eller	frivilliga	studier.	Tillsammans	ska	man	fundera	över	de	krav	som	studierna	ställer	och	över	hur	
det	känns	att	eventuellt	ansluta	sig	till	en	ny	grupp.	

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	ska	i	enlighet	med	vad	som	förutsätts	i	lagen	granskas	före	årskurs	tre.	

Årskurs	3–6:	Att	utvecklas	som	elev	

Det	särskilda	uppdraget	i	årskurs	3–6	är	att	utveckla	färdigheten	att	lära	sig	och	att	identifiera	och	utveckla	
sin	studieteknik	och	sina	studiefärdigheter.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	acceptera	sig	själva,	att	uppfatta	
sina	gränser	och	rättigheter	och	vid	behov	försvara	dem	samt	att	värna	om	sin	egen	trygghet	och	säkerhet.		
De	 ska	 handledas	 att	 förstå	 sina	 skyldigheter	 och	 sitt	 ansvar.	 De	 ska	 också	 uppmuntras	 att	 på	 ett	
konstruktivt	 sätt	 uttrycka	 sina	 åsikter	 och	 att	 utveckla	 sina	 kommunikativa	 färdigheter.	 Mobbning	 och	
diskriminerande	 beteende	 ska	 inte	 tillåtas.	 Elevernas	 intresse	 för	 frågor	 om	 etik	 och	moral	 ska	 utnyttjas	
genom	 att	 skapa	 tillfällen	 att	 diskutera	 och	 reflektera	 och	 öva	 sig	 att	 delta	 och	 ta	 ansvar.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	att	göra	val	utifrån	sina	förutsättningar	och	undvika	könsbundna	val.	Särskild	uppmärksamhet	
ska	fästas	vid	elevernas	behov	av	handledning	och	stöd.	

I	årskurserna	3–6	ska	undervisningen	stärka	och	komplettera	de	grundläggande	färdigheter	som	eleverna	
tillägnat	sig	i	de	lägre	årskurserna	och	ge	dem	nya	kunskaper.	Antalet	läroämnen	ökar	och	man	strävar	efter	
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att	 hitta	 naturliga	 situationer	 för	 helhetsskapande	 undervisning.	 De	 mångvetenskapliga	 lärområdena	
stärker	samarbetet	mellan	läroämnena	och	erbjuder	eleverna	möjligheter	till	för	åldern	viktiga	upplevelser.	
Med	 hjälp	 av	 mångvetenskapliga	 lärområden	 kan	 sättet	 att	 arbeta	 bli	 alltmer	 funktionellt	 och	
förutsättningarna	 för	 praktiskt	 och	 undersökande	 lärande	 i	 olika	 lärmiljöer	 ökar.	 Elevernas	 delaktighet	 i	
planeringen	 ökar.	 De	mångvetenskapliga	 lärområdena	 ger	 eleverna	möjlighet	 att	 arbeta	 tillsammans,	 att	
uttrycka	sig	och	att	delta	i	för	gruppen	meningsfull	verksamhet.		

Övergången	mellan	årskurs	5	och	6	

Övergången	 från	 årskurs	 fem	 till	 årskurs	 sex	 förutsätter	 systematiskt	 samarbete	 mellan	 skolans	 eller	
personal,	 att	 nödvändig	 information	 om	 undervisningen	 överförs	 samt	 att	 man	 känner	 till	 lärmiljöer,	
verksamhetssätt	 och	 styrdokument.	 Ett	 informationstillfälle	 för	 hemmen	 ordnas	 under	 vårterminen	 för	
årskurs	fem	vid	övergången	till	årskurs	sex.	I	årskurserna	1	–	5	handhas	huvuddelen	av	undervisningen	av	
klasslärare.	 Från	 och	 med	 årskurs	 sex	 sköts	 största	 delen	 av	 undervisningen	 av	 ämneslärare.	 Årskursen	
tilldelas	en	klassföreståndare	som	utgör	kontaktpersonen	mellan	hem	och	skola.	

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	ska	i	enlighet	med	vad	som	förutsätts	i	lagen	granskas	före	eleven	börjar	i	årskurs	
sju.		
	

14.2	Mångsidig	kompetens	i	årskurs	3–6	
	
De	 allmänna	 målen	 för	 mångsidig	 kompetens	 fastställs	 i	 kapitel	 3.	 I	 det	 följande	 beskrivs	 de	 aspekter	
gällande	målen	som	betonas	i	årskurserna	3-6.	

Utvecklingen	av	mångsidig	kompetens	 ska	 systematiskt	 fortsätta.	Målet	är	att	eleven	genom	att	utveckla	
olika	kompetenser	ska	förbättra	förutsättningarna	för	att	 lära	känna	och	uppskatta	sig	själv	och	forma	sin	
identitet.	Den	egna	identiteten	utvecklas	i	samspel	med	andra	människor	och	omgivningen.	Att	ha	vänner	
och	känna	sig	accepterad	är	mycket	viktigt.	I	den	här	åldern	är	eleverna	särskilt	mottagliga	för	att	tillägna	
sig	en	hållbar	livsstil	och	reflektera	över	betydelsen	av	hållbar	utveckling.		

Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	(K1)	

Undervisningen	ska	stärka	förmågan	att	ställa	frågor	och	söka	svar	självständigt	och	tillsammans	med	andra	
genom	att	iaktta	och	använda	olika	informationskällor	och	hjälpmedel.	Samtidigt	stärks	elevernas	förmåga	
att	se	saker	ur	olika	perspektiv,	komma	på	nya	idéer	och	småningom	lära	sig	granska	information	kritiskt.	
Eleverna	ska	handledas	att	lägga	märke	till	växelverkan	och	samband	mellan	olika	fenomen.	De	ska	sporras	
att	 lyssna	 på	 andras	 åsikter	 och	 samtidigt	 reflektera	 över	 sin	 egen	 kunskap.	 Man	 gör	 eleverna	
uppmärksamma	på	att	de	kan	tillägna	sig	kunskap	på	många	olika	sätt	till	exempel	genom	att	dra	medvetna	
slutsatser	 eller	 intuitivt	 utgående	 från	 egna	 erfarenheter.	 Kollaborativt	 lärande,	 med	 andra	 ord	 arbete	
parvis	 och	 i	 grupp,	 och	 kommunikation	 som	 stödjer	 lärande,	 ska	mångsidigt	 användas	 och	 förmågan	 att	
arbeta	tillsammans	med	andra	ska	stödjas.	Tankeförmågan	ska	tränas	med	hjälp	av	problemlösnings-	och	
slutledningsuppgifter	 och	 med	 arbetssätt	 som	 utnyttjar	 och	 främjar	 elevernas	 nyfikenhet,	 fantasi,	
uppfinningsrikedom	och	aktivitet.	Eleverna	ska	sporras	att	använda	sin	fantasi	till	kreativa	lösningar	och	till	
att	tänka	utanför	befintliga	gränser.		

Färdigheten	att	 lära	 sig	 ska	 stärkas	 i	 alla	 undervisningssituationer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	uppfatta	på	 vilka	
sätt	de	naturligast	lär	sig	och	att	fästa	uppmärksamhet	vid	sina	studiesätt.	Eleverna	ska	fortsättningsvis	öva	
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sig	att	planera	och	ställa	upp	mål	för	arbetet	och	att	utvärdera	arbetet	och	framstegen.	De	ska	handledas	
att	förstå	hur	studieframgången	påverkas	när	man	regelbundet	gör	sina	hemuppgifter	samt	att	identifiera	
sina	 styrkor	 och	 utvecklingsbehov.	 Eleverna	 ska	 få	 hjälp	med	 att	 uppfatta	mål	 och	 val	 som	 anknyter	 till	
deras	studier	och	uppmuntras	att	tala	om	dem	med	sina	vårdnadshavare.	

Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	(K2)	

Eleverna	ska	handledas	att	 lära	känna	och	värdesätta	sina	sociala,	kulturella,	 religiösa,	konfessionella	och	
språkliga	 rötter	 samt	 att	 fundera/reflektera	 över	 sin	 bakgrund	och	 roll	 i	 generationskedjan.	 I	 skolarbetet	
bekantar	man	 sig	med	 skol-	 och	 hembygdskulturen	 förr	 och	 i	 dag	 och	med	 kulturmiljöns	 förändring	 och	
mångfald.	Eleverna	ska	handledas	att	identifiera	och	värdesätta	kulturarvet	och	att	vara	med	och	skapa	ny	
kultur.	De	 ska	 ges	möjligheter	 att	 uppleva	och	 tolka	 konst	 och	 kultur.	 Att	 analysera	mediekulturen	 samt	
iaktta	och	reflektera	över	mediernas	påverkan	är	viktigt	i	de	här	årskurserna.	I	skolarbetet	ska	eleverna	få	
kunskap	om	vad	konventionerna	om	mänskliga	rättigheter	betyder	i	samhället	och	i	världen	och	i	synnerhet	
fördjupa	 sig	 i	 Konventionen	 om	barnets	 rättigheter.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 högakta	 och	 försvara	 de	
mänskliga	rättigheterna.	

Eleverna	ska	uppmuntras	att	uttrycka	sig	på	olika	sätt	och	att	njuta	av	glädjen	att	skapa	och	uttrycka	sig.	De	
ska	 ges	 möjligheter	 till	 internationellt	 samarbete	 och	 att	 jämföra	 olika	 traditioner	 och	 kulturer.	
Undervisningen	ska	stödja	eleverna	att	växa	till	skickliga	språkbrukare	som	använder	både	sitt	modersmål	
och	 andra	 språk	 på	 ett	mångsidigt	 sätt.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 uttrycka	 sig	 på	 ett	mångsidigt	 sätt	
även	med	 ringa	 språkkunskaper.	 Kommunikation,	 samarbete	och	 gott	 uppförande	 tränas	mångsidigt	 och	
eleverna	ska	lära	sig	att	sätta	sig	in	i	andras	situation	och	granska	frågor	ur	olika	perspektiv.	Skolarbetet	ska	
ge	 eleverna	 tillfälle	 att	 träna	 sina	 sociala	 och	 praktiska	 färdigheter,	 sin	 uppfinningsrikedom	 och	 sin	
planerings-	och	uttrycksförmåga.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	uppskatta	och	kontrollera	sin	kropp	och	att	
använda	den	för	att	uttrycka	känslor,	åsikter,	tankar	och	idéer.		

Vardagskompetens	(K3)	

Eleverna	ska	ges	tillfälle	att	träna	tidshantering,	gott	uppförande	och	handlingssätt	som	påverkar	det	egna	
och	det	gemensamma	välbefinnandet	och	egen	och	andras	trygghet	och	säkerhet.	Eleverna	ska	lära	sig	ta	
ansvar	både	för	att	lärmiljön	är	snygg	och	trivsam	och	för	att	atmosfären	i	gruppen	är	god	samt	vara	med	
och	utarbeta	 gemensamma	 regler	och	utveckla	 arbetssätten	 i	 skolan.	Genom	att	 arbeta	 tillsammans	 kan	
eleverna	utveckla	 sina	emotionella	och	 sociala	 färdigheter.	 I	 samband	med	 spel,	 lekar	och	gemensamma	
uppgifter	 ska	 eleverna	 lära	 sig	 förstå	 betydelsen	 av	 regler,	 avtal	 och	 förtroende	 och	 få	 öva	 sig	 att	 fatta	
beslut.	Eleverna	ska	stödjas	att	röra	sig	självständigt	 i	en	allt	större	omgivning	och	 i	kollektivtrafik.	Det	är	
särskilt	 viktigt	 att	 koncentrera	 sig	 på	 cykelvett	 och	 hur	 man	 värnar	 om	 sin	 egen	 och	 andras	 säkerhet	 i	
trafiken.	Eleverna	handleds	att	använda	ändamålsenlig	säkerhets-	och	skyddsutrustning	och	lära	känna	de	
centrala	säkerhetssymbolerna.	Tillsammans	ska	man	diskutera	betydelsen	av	att	skydda	sitt	privatliv	och	sin	
personliga	 integritet	 och	 lära	 sig	 hur	man	 gör	 detta	 i	 praktiken.	 I	 skolan	 övar	man	 sig	 i	 att	 agera	 i	 olika	
riskfyllda	situationer.	

I	undervisningen	granskas	teknikens	mångfald	och	betydelse.	Eleverna	söker	information	om	den	tekniska	
utvecklingen	 och	 hur	 den	 påverkat	 olika	 livsområden	 och	 miljöer.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 använda	
teknik	 på	 ett	 ansvarsfullt	 och	 säkert	 sätt	 och	 undersöka	 etiska	 frågor	 som	anknyter	 till	 användningen	 av	
teknik.	 Eleverna	 ska	 också	 få	 kunskap	 om	 hållbar	 konsumtion	 och	 reflekterar	 över	 vad	 måttfullhet,	
sparsamhet,	 ekonomisk	 planering	 och	 att	 dela	 med	 sig	 innebär	 i	 praktiken	 och	 få	 öva	 dessa	 principer	 i	
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skolarbetet.	De	ska	få	handledning	 i	att	 fungera	som	konsumenter	och	 i	att	 förhålla	sig	kritiskt	till	 reklam	
och	medier.	Eleverna	ska	handledas	att	reflektera	över	sina	val	ur	ett	hållbarhetsperspektiv.		

Multilitteracitet	(K4)	

Eleverna	ska	lära	sig	tolka,	producera	och	kritiskt	granska	allt	mer	varierande	texter	i	olika	sammanhang	och	
miljöer.	Med	 texter	 avses	här	olika	 slag	 av	 information	 som	kommer	 till	 uttryck	 genom	verbala,	 visuella,	
auditiva,	numeriska	eller	kinestetiska	symbolsystem	eller	genom	kombinationer	av	dessa.	Basfärdigheterna	
och	-teknikerna	ska	fördjupas	såväl	när	det	gäller	att	förstå	och	tolka	som	att	producera	dessa	olika	slag	av	
texter.	Eleverna	ska	lära	sig	skilja	mellan	fiktion	och	fakta,	likaså	mellan	åsikt	och	fakta.	Eleverna	ska	göras	
uppmärksamma	på	att	texter	har	olika	syften	som	i	sin	tur	bestämmer	vilka	medel	som	används	i	texterna.	
Texter	som	innehåller	siffror	kan	till	exempel	förmedla	information,	locka	till	köp	eller	påverka	attityder.		

Bild-	 och	 mediekunskapen	 utvecklas	 genom	 att	 undersöka	 olika	 slag	 av	 information	 och	 texter	 ur	
upphovsmannens	 och	 betraktarens	 perspektiv	 och	 utifrån	 sammanhanget	 och	 situationen.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	att	använda	olika	typer	av	källor,	till	exempel	muntliga,	audiovisuella,	tryckta	och	elektroniska	
källor,	söktjänster	och	bibliotekstjänster	och	samtidigt	bedöma	om	informationen	de	hittat	 lämpar	sig	för	
ändamålet.	Eleverna	ska	få	handledning	i	att	arbeta	självständigt	med	olika	medier	för	att	lära	sig	uppfatta	
vilka	 betydelser	 och	 vilken	 verklighet	 medierna	 förmedlar.	 Förmågan	 att	 läsa	 kritiskt	 ska	 utvecklas	 i	
kulturella	 sammanhang	 som	 är	 relevanta	 för	 eleverna.	 Att	 berätta,	 avbilda,	 jämföra,	 referera	 och	 att	
använda	audiovisuella	hjälpmedel	är	lämpliga	sätt	att	presentera	information.	Att	aktivt	läsa	och	producera	
olika	slags	texter	både	i	skolan	och	på	fritiden	och	att	njuta	av	texterna,	såväl	i	egenskap	av	den	som	tolkar	
som	den	som	producerar	texten,	är	viktigt	för	att	utveckla	multilitteracitet.	

Digital	kompetens	(K5)	

Digitala	 verktyg	 ska	 mångsidigt	 användas	 i	 olika	 läroämnen	 och	 i	 det	 övriga	 skolarbetet	 och	 det	
kollaborativa	 lärandet	 ska	 stärkas.	 Samtidigt	 ska	 eleverna	 ges	 möjligheter	 att	 söka,	 pröva	 och	 använda	
sådana	 arbetssätt	 och	 -redskap	 som	bäst	 lämpar	 sig	 för	 deras	 lärande	 och	 arbete.	Man	 ska	 tillsammans	
fundera	över	hur	 tekniken	påverkar	den	egna	vardagen	och	ta	reda	på	hur	 tekniken	kan	användas	på	ett	
hållbart	sätt.	
	
Praktiska	färdigheter	och	egen	produktion:	Eleverna	ska	lära	sig	att	använda	olika	apparater,	program	och	
tjänster	och	att	förstå	enligt	vilken	logik	de	används	och	fungerar.	De	ska	öva	sig	att	producera	flytande	text	
och	 att	 behandla	 den	med	 olika	 verktyg	 samt	 att	 skapa	 bild,	 ljud,	 videor	 och	 animationer.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	 att	 med	 hjälp	 av	 digitala	 verktyg	 förverkliga	 sina	 idéer	 självständigt	 och	 tillsammans	 med	
andra.	 I	 undervisningen	 ska	 eleverna	 få	 bekanta	 sig	 med	 programmering	 för	 att	 lära	 sig	 att	 tekniska	
funktioner	 beror	 på	 mänskliga	 lösningar.	 Ansvarsfulla	 och	 trygga	 arbetssätt:	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	
ansvarsfull	 och	 trygg	 användning	 av	 digitala	 verktyg,	 nätetikett	 och	 de	 grundläggande	 principerna	 om	
upphovsrätt.	 De	 ska	 öva	 användningen	 av	 olika	 meddelandesystem	 och	 de	 sociala	 medietjänster	 som	
används	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 ska	 få	 information	 och	 erfarenhet	 av	 hur	 bra	 arbetsställningar	 och	
lämpligt	 långa	 arbetspass	 påverkar	 hälsan.	 Informationshantering	 samt	 undersökande	 och	 kreativa	
arbetssätt:	Eleverna	ska	öva	sig	att	söka	information	i	olika	källor	med	hjälp	av	söktjänster.	De	ska	lära	sig	
att	använda	källorna	för	att	producera	egen	kunskap	och	öva	sig	att	bedöma	information	kritiskt.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 hitta	 lämpliga	 sätt	 att	 uttrycka	 sig	 på	 och	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 för	 att	
dokumentera	och	utvärdera	arbetet	och	sina	alster.	Kommunikation	och	nätverksbildning:	Eleverna	ska	lära	
sig	 att	 ta	 sin	 roll	 och	 redskapets	 karaktär	 i	 beaktande	 och	 att	 ta	 ansvar	 för	 sin	 kommunikation.	 De	 ska	
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handledas	att	granska	och	bedöma	hur	man	kan	använda	digitala	verktyg	för	att	påverka.	Eleverna	ska	få	
erfarenheter	 av	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 för	 att	 kommunicera	 med	 aktörer	 utanför	 skolan,	 även	
internationellt.	
	
Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap	(K6)	

Eleverna	ska	lära	sig	att	arbeta	metodiskt	och	långsiktigt	och	att	i	allt	högre	grad	ta	ansvar	för	sitt	arbete.	
De	 ska	 uppmuntras	 att	 identifiera	 sina	 styrkor	 och	 att	 intressera	 sig	 för	 olika	 saker.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	 att	 vara	 uthålliga	 och	 slutföra	 sitt	 arbete	 samt	 att	 värdesätta	 resultatet	 av	 arbetet.	 I	
skolarbetet	 ska	 eleverna	 öva	 sig	 i	 att	 arbeta	 med	 mindre	 projektarbeten,	 att	 fungera	 i	 grupp	 och	 att	
samarbeta	med	aktörer	utanför	skolan.	Gemensamt	arbete	ger	eleverna	möjlighet	att	lära	sig	ömsesidighet,	
att	förhandla	och	att	anstränga	sig	för	att	nå	ett	gemensamt	mål.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	i	skolarbetet	
utnyttja	färdigheter	de	lärt	sig	på	fritiden	och	lära	dem	vidare	till	andra	elever.	

Skolarbetet	ska	ge	eleverna	möjligheter	att	 få	erfarenhet	av	arbete,	olika	yrken	och	av	att	göra	något	 till	
förmån	för	andra.	Det	kan	till	exempel	vara	intern	arbetspraktik	i	skolan,	samarbetsprojekt	med	närbelägna	
företag	 och	 organisationer,	 fadderverksamhet,	 kamratmedling	 eller	 vänelevsverksamhet.	 Eleverna	 ska	
sporras	att	ta	 initiativ	och	vara	företagsamma	och	att	 inse	betydelsen	av	arbete	och	företagsamhet	i	 livet	
och	i	samhället.		

Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	(K7)	

Undervisningen	 ska	 främja	 elevernas	 intresse	 för	 skolgemenskapen	 och	 samhällsfrågor.	 Man	 ska	
tillsammans	 med	 eleverna	 undersöka	 frågor	 och	 situationer	 som	 anknyter	 till	 hållbar	 utveckling,	 fred,	
jämlikhet,	demokrati	och	mänskliga	 rättigheter,	 i	 synnerhet	barnets	 rättigheter.	Man	 funderar	och	 tränar	
olika	 sätt	 att	 själv	 bidra	 till	 en	 positiv	 förändring.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 se	 mediernas	 påverkan	 i	
samhället	och	få	öva	sig	att	använda	olika	medier	för	att	påverka.	

Eleverna	ska	ges	möjligheter	att	samarbeta,	hantera	konflikter	och	söka	lösningar	och	att	fatta	beslut	som	
gäller	såväl	den	egna	klassen	och	olika	undervisningssituationer	som	hela	skolans	verksamhet.	Att	få	positiv	
erfarenhet	av	att	delta	och	påverka	ökar	känslan	av	samhörighet	i	skolan.	Att	uppleva	jämlikhet,	delaktighet	
och	 samhörighet	 skapar	 i	 sin	 tur	 förtroende.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 delta	 i	 elevkårsverksamhet,	
klubbverksamhet	 och	 exempelvis	 miljöverksamhet	 eller	 övriga	 aktiviteter	 som	 erbjuds	 i	 skolan	 och	
närmiljön,	där	de	kan	lära	sig	att	påverka	och	småningom	lära	sig	att	ta	ansvar.	De	ska	vägledas	att	förstå	
vilken	betydelse	de	egna	valen	och	handlingarna	samt	den	egna	 livsstilen	har	 för	en	själv,	men	också	 för	
den	närmaste	omgivningen,	samhället	och	naturen.	

14.3	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
	
I	läroplanen	ska	utbildningsanordnaren	besluta	och	beskriva	

- hur	man	stödjer	eleverna	i	övergångarna	från	årskurs	2	till	årskurs	3	och	från	årskurs	6	till	årskurs	7	
o praxis	vid	övergångarna	
o samarbete	som	behövs,	arbetsfördelning	och	ansvarsfördelning	

- särdrag	 och	 uppdrag	 i	 årskurserna	 3-6	 (beskrivningarna	 i	 grunderna	 kan	 användas	 som	 sådana),	
lokala	betoningar	gällande	dem	och	hur	man	förverkligar	och	följer	upp	uppdraget	
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- mål	 för	mångsidig	 kompetens	 i	 årskurserna	 3-6	 (beskrivningarna	 i	 grunderna	 kan	 användas	 som	
sådana),	 eventuella	 lokala	 betoningar	 och	 hur	 utvecklingen	 av	 elevernas	 mångsidiga	 kompetens	
stöds	i	årskurserna	3-6	

- mål	och	centralt	innehåll	i	årskurserna	3,	4,	5	och	6	för	varje	läroämne	
- eventuella	särdrag	vad	gäller	 lärmiljöer	och	arbetssätt	 samt	handledning,	differentiering	och	stöd	

samt	bedömning	av	lärande	i	årskurserna	3-6.	
	

	

	
14.4	Läroämnen	i	årskurs	3-6	
	
I	dessa	grunder	 för	 läroplanen	 föreskrivs	 för	varje	 läroämne	dess	uppdrag	och	mål	samt	centralt	 innehåll	
som	 anknyter	 till	 målen.	 Dessutom	 föreskrivs	 särskilda	 aspekter	 gällande	 mål	 för	 lärmiljöer,	 arbetssätt,	
handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömningen	av	lärandet	i	ifrågavarande	läroämne.	

I	 läroämnesdelarna	 används	 förkortningar.	Målen	 är	 förkortade	M1,	M2	 osv.	 Innehåll	 som	 hör	 samman	
med	målen	 är	 numrerade	 I1,	 I2	 osv.	 och	 i	 läroämnenas	måltabeller	 finns	 hänvisningar	 till	 dem.	De	 olika	
kompetensområdena	inom	mångsidig	kompetens	är	numrerade	K1,	K2	osv.	och	i	läroämnenas	måltabeller	
finns	hänvisningar	till	dem.	

	
K1	Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	
K2	Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	
K3	Vardagskompetens	
K4	Multilitteracitet	
K5	Digital	kompetens	
K6	Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap		
K7	Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	

	

DE	 OLIKA	 LÄROKURSERNA	 I	 MODERSMÅL	 OCH	 LITTERATUR	 OCH	 STUDIER	 I	 DET	 ANDRA		
INHEMSKA	SPRÅKET	

Inom	läroämnet	modersmål	och	 litteratur	 ingår	 i	dessa	 läroplansgrunder	följande	tolv	 lärokurser:	svenska	
och	litteratur,	finska	och	litteratur,	samiska	och	litteratur,	romani	och	litteratur,	teckenspråk	och	litteratur,	
modersmål	 för	 elever	med	 annat	modersmål,	 svenska	 och	 finska	 som	andraspråk	 och	 litteratur,	 svenska	
och	finska	 för	samisktalande	samt	svenska	och	finska	 för	 teckenspråkiga.	Som	modersmål	 för	elever	med	
annat	modersmål	är	det	möjligt	 att	undervisa	något	annat	 språk	än	de	 som	ovan	nämnts	 i	 enlighet	med	
timantalet	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 eller	 i	 enlighet	 med	 8	 §	 i	 statsrådets	 förordning	 422/2012,	 ifall	
utbildningsanordnaren	 erbjuder	 det	 och	 vårdnadshavaren	 har	 valt	 detta	 språk	 som	 elevens	modersmål.	
Dessutom	 kan	man	med	 separat	 finansiering	 erbjuda	 undervisning	 i	 elevens	 eget	modersmål.	 Inom	 det	
andra	inhemska	språket	 ingår	A-	och	B-lärokurser	och	de	modersmålsinriktade	lärokurser	som	är	avsedda	
för	tvåspråkiga	elever.	
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Inom	 läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 och	 det	 andra	 inhemska	 språket	 ska	 eleverna	 läsa	 de	 olika	
lärokurserna	i	enlighet	med	vad	som	anges	i	tabellen	nedan,	och	enligt	vad	utbildningsanordnaren	erbjuder	
och	vårdnadshavaren	väljer.	Med	elevens	modersmål	avses	i	detta	fall	skolans	undervisningsspråk	(svenska,	
finska	eller	samiska)	eller	något	annat	språk	som	vårdnadshavaren	uppgett.	

	

	

	

	

elevens	modersmål	 lärokurs	 i	 läroämnet		
modersmål	och	litteratur		

det	andra	inhemska	språket	

	 gemensam	 gemensam	 valfri	
svenska	 svenska	och	litteratur	 finska	 -	

finska	 finska	och	litteratur	 svenska	 -	

samiska	 samiska	 och	 litteratur	 samt	
svenska	 eller	 finska	 för	
samisktalande	

-	
	

finska	eller	svenska	

samiska	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 samiska	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

romani	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 romani	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

teckenspråk	 teckenspråk	 och	 litteratur	
samt	 svenska	 eller	 finska	 för	
teckenspråkiga	

														
-	
	

finska	eller	svenska	

annat	modersmål	 annat	 modersmål	 med	 hela	
timantalet	 för	modersmål	 och	
litteratur	eller	i	enlighet	med	8	
§	 i	 statsrådets	 förordning	
422/2012	 samt	 svenska	 eller	
finska	som	andraspråk		

	
-		
	
	

finska	eller	svenska	

	

14.4.1	MODERSMÅL	OCH	LITTERATUR	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
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använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

Läroämnets	uppdrag		
	
Mål,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärande	som	hör	samman	med	läroämnets	
uppdrag,	lärmiljöer	och	arbetssätt	gäller	alla	lärokurser	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.	
	
Läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 språk-,	 text-	 och	
kommunikationsfärdigheter,	att	stimulera	eleverna	att	bli	 intresserade	av	språk,	litteratur	och	övrig	kultur	
och	bli	medvetna	om	sig	själva	som	kommunikatörer	och	språkanvändare.	Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	
utveckla	sin	kreativitet	och	vidga	sitt	vardagsspråk	och	sin	textkompetens	så	att	de	med	hjälp	av	lämpliga	
begrepp	kan	ge	uttryck	för	iakttagelser	och	fenomen	och	verbalisera	sina	egna	tankar.		

Läroämnet	modersmål	och	litteratur	ansvarar,	 i	samarbete	med	de	övriga	läroämnena	och	med	hemmen,	
för	elevernas	språkliga	utveckling.	Undervisningen	ska	hjälpa	eleverna	att	skapa	sin	språkliga	och	kulturella	
identitet	i	ett	mångkulturellt	och	medialiserat	samhälle.		Modersmål	och	litteratur	är	ett	mångvetenskapligt	
kunskaps-,	 färdighets-	 och	 kulturämne.	 Undervisningen	 ska	 baseras	 på	 en	 vidgad	 textsyn.	 Centrala	
färdigheter	som	ska	betonas	är	färdighet	 i	att	tolka	och	producera	mångformiga	texter	och	 i	att	söka	och	
dela	information.	Kreativiteten	stärks	och	fantasin	får	möjlighet	att	utvecklas	på	ett	mångsidigt	sätt	genom	
att	 eleverna	 bekantar	 sig	 med	 litteratur	 som	 är	 lämplig	 för	 deras	 ålder	 och	 språkfärdighet.	 Litteraturen	
vidgar	 även	elevernas	uppfattning	om	sig	 själva	 som	språkanvändare,	 skapar	band	 till	 den	egna	kulturen	
och	vidgar	förståelsen	för	andra	kulturer.	

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 till	 att	 kommunicera	 och	 uttrycka	 sig	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikationsmiljöer.	
Genom	att	eleverna	blir	handledda	 i	 att	 inse	hur	deras	egen	 språkanvändning	påverkar	andra	människor	
bidrar	 modersmålsämnet	 även	 till	 elevernas	 etiska	 utveckling.	 Läs-	 och	 skrivstrategier	 är	 centrala	
metakognitiva	 färdigheter	 som	ska	betonas	 inom	modersmålsundervisningen.	 Syftet	med	undervisningen	
om	språket	är	att	 stödja	och	utveckla	språklig	medvetenhet	och	analytisk	språkfärdighet.	Undervisningen	
ska	basera	sig	på	en	social	och	funktionell	syn	på	språket:	de	språkliga	strukturerna	ska	studeras	i	språkliga	
sammanhang	 och	 inom	 textgenrer	 som	 är	 lämpliga	 för	 den	 aktuella	 åldersgruppen.	 Undervisningen	 ska	
avancera	trappstegsvis	i	enlighet	med	elevernas	utvecklingsstadium.	

Inom	 undervisningen	 ska	 eleverna	 lära	 känna	 flera	 kulturområden,	 av	 vilka	 ordkonsten,	 mediekulturen,	
drama	 och	 teater	 samt	 muntlig	 kommunikationskultur	 är	 de	 mest	 centrala.	 Undervisningen	 i	 ordkonst	
innebär	 att	man	 skriver,	 läser	 och	 tolkar	 skönlitterära	 texter.	 Syftet	med	 litteraturundervisningen	 är	 att	
väcka	 läslust,	 stödja	 eleverna	 i	 att	 få	 och	 dela	 med	 sig	 av	 läsupplevelser,	 fördjupa	 kulturkännedomen,	
stödja	den	etiska	utvecklingen	och	att	berika	elevernas	språk	och	fantasi.	Drama	 i	undervisningen	stärker	
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läroämnets	 funktionella,	 erfarenhetsbaserade	 och	 estetiska	 karaktär.	 Genom	 arbete	med	mediekunskap	
ökar	elevernas	medvetenhet	om	och	vana	att	använda	olika	medieinnehåll	och	de	 lär	sig	 förstå	och	tolka	
mediernas	 roll	 som	 ett	 kulturellt	 fenomen.	 Arbetet	 med	 muntlig	 kommunikation	 stärker	 elevernas	
kommunikativa	kompetens.	

Att	 innehållet	 i	modersmåls-	och	 litteraturundervisningen	görs	meningsfullt	är	en	viktig	motivationsfaktor	
för	eleverna.	Motivationen	och	intresset	stärks	genom	att	man	i	undervisningen	utgår	från	barnens	och	de	
ungas	 språkvärld	 och	 erfarenheter	 och	 vidgar	 dessa	 samt	 låter	 eleverna	 göra	 egna	 val	 och	 vara	 aktiva	
aktörer.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 man	 inom	 undervisningen	 beaktar	 elevernas	 egna	 textvärldar	 och	
erfarenheter	 och	 breddar	 dessa.	 Då	 skolan	 formar	 sina	 lärmiljöer	 och	 väljer	 undervisningsmetoder	 inom	
läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 ska	 elevernas	 olikheter,	 olika	 förutsättningar	 och	 jämställdheten	
mellan	könen	beaktas.	Både	de	som	är	specialbegåvade	på	området	och	de	som	har	inlärningssvårigheter	
ska	få	stöd.	De	olika	lärokurserna	i	läroämnet	ska	samarbeta	med	varandra.	

I	 årskurserna	 3–6	 har	 undervisningen	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 uttrycks-	 och	
kommunikationsförmåga,	 läs-	 och	 skrivfärdigheter	 samt	 läs-	 och	 skrivstrategier	 och	 att	 vidga	 elevernas	
textvärld.	 Eleven	 ska	 handledas	 att	 på	 ett	 ändamålsenligt,	 tryggt	 och	 ansvarsfullt	 sätt	 ta	 del	 av	 allt	mer	
mångsidiga	 kommunikationssituationer,	 även	multimediala,	 samt	 att	 tolka,	 producera	 och	 analysera	 allt	
mer	multimodala	texter	som	en	del	av	förmågan	att	lära	sig.	Samtidigt	som	eleven	utvecklar	sina	språkliga	
färdigheter	och	reflekterar	över	betydelser	i	texter	utökas	kunskapen	om	språk,	litteratur,	medier	och	övrig	
kultur.	 Målet	 för	 undervisningen	 är	 att	 väcka	 elevens	 intresse	 och	 ge	 redskap	 för	 att	 göra	 språkliga	
iakttagelser,	utveckla	ett	läsintresse	och	för	att	uttrycka	sig	på	olika	sätt.	Undervisningen	ska	även	erbjuda	
läs-	och	språkupplevelser.		

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	3–6		
	
Målet	 är	 en	 språkligt	 stimulerande	och	 social	 lärmiljö,	 där	 elevernas	 åsikter	 värdesätts	 och	där	 det	 finns	
möjlighet	 att	 undersöka	 och	 producera	 texter	 individuellt	 och	 gemensamt,	 också	 med	 hjälp	 av	
kommunikationsteknik.	Varierande	texter	och	böcker	som	eleverna	själva	valt	och	som	intresserar	dem	ska	
användas	i	undervisningen.	Elevernas	läsupplevelser	ska	breddas.	Lärmiljön	i	modersmål	ska	även	innefatta	
kultur-	och	medieutbudet	utanför	skolan.	Arbetssätten	ska	väljas	så	att	eleverna	har	möjlighet	att	arbeta	
tillsammans	och	dela	med	 sig	 av	 erfarenheter	och	 så	 att	 de	olika	 innehållsområdena	 integreras	naturligt	
med	varandra.	Undervisningen	ska	integreras	med	hjälp	av	process-	och	projektarbete.	De	kommunikativa	
färdigheterna	och	färdigheterna	i	drama	fördjupas	både	med	hjälp	av	övningar	i	kommunikation	och	drama	
och	 genom	 att	 framträda	 för	 andra.	 Drama	 och	 litteraturundervisning	 ska	 integreras	 i	 undervisningen	 i	
andra	läroämnen.		

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	3–6		
	
Målet	är	att	 stödja	elevens	 språkliga	utveckling,	utveckla	 flytande	 läs-	och	 skrivfärdigheter	 samt	 fördjupa	
läsfärdigheten	och	läsförståelsen.	Eleven	ska	stödjas	att	utvidga	sitt	ordförråd,	tillägna	sig	begrepp,	klä	sina	
tankar	i	ord	och	utveckla	sina	kommunikativa	färdigheter.	Varje	elev	ska	uppmuntras	att	läsa	litteratur	och	
andra	 texter	 i	enlighet	med	sin	 färdighetsnivå	och	handledas	att	 tillämpa	 läsförståelsestrategier,	utveckla	
lämpliga	 studiestrategier	 och	 identifiera	 sina	 styrkor.	 Eleven	 ska	 ges	 både	modeller	 och	 gemensamt	 och	
individuellt	stöd	för	att	utveckla	rättstavningsförmågan	samt	förmågan	att	producera	och	bygga	upp	texter.	
Också	språkligt	begåvade	elever	ska	utmanas	att	läsa	och	att	ställa	upp	mål	och	hitta	arbetssätt	som	lämpar	
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sig	för	dem.	Texterna	och	arbetssätten	väljs	med	syfte	att	uppnå	jämlikhet	bland	eleverna	och	jämställdhet	
mellan	könen.	

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

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

Eleven	ska	öva	sig	att	utvärdera	egna	och	andras	arbeten,	presentationer	och	alster.	Mångsidig,	analytisk	
bedömning	 som	 stödjer	 lärandet	 hjälper	 eleven	 att	 bli	 medveten	 om	 sina	 kunskaper,	 färdigheter	 och	
arbetsprocesser	och	ger	eleven	verktyg	att	utveckla	dem.	Ett	viktigt	mål	är	att	eleven	läser	frivilligt,	vilket	
stöds	och	bedöms	i	relation	till	respektive	elevs	läs-	och	skrivfärdigheter.	

Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 läroämnet	 svenska	 och	 litteratur	 genom	 att	
bedöma	elevernas	kunskaper	 i	 relation	till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	
för	 läsårsbetyget	 i	 årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 ifrågavarande	
lärokurs.	 Bedömningen	 i	 årskurs	 3–6	 ska	 fokusera	 på	 grundläggande	 färdigheter	 inom	 de	 olika	
målområdena	i	modersmål	och	litteratur	och	de	arbetsprocesser	och	lärstrategier	som	de	bygger	på.	

SVENSKA	OCH	LITTERATUR	

Läroämnets	uppdrag	samt	målen	för	 lärmiljöer	och	arbetssätt,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	
bedömning	av	lärandet,	som	är	inskrivna	under	rubriken	Modersmål	och	litteratur,	gäller	för	alla	lärokurser	
inom	läroämnet	modersmål	och	litteratur,	alltså	även	för	lärokursen	svenska	och	litteratur.	

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Svenska	språket	är	det	ena	av	Finlands	två	nationalspråk	och	lärokursen	i	svenska	och	litteratur	undervisas	i	
samma	omfattning	och	med	samma	mål	och	innehåll	som	lärokursen	finska	och	litteratur,	dock	med	vissa	
mindre	 avvikelser	 som	 beror	 på	 språkliga	 och	 kulturella	 särdrag.	 Läroämnets	 centrala	 kulturbärande	
uppdrag	 i	 de	 svenska	 skolorna	 i	 Finland	 är	 även	 viktigt	 att	 betona.	 Elevernas	 skolspråk	 och	
språkmedvetenhet	ska	kontinuerligt	stödjas,	parallellt	med	att	flerspråkighet	ska	användas	som	en	resurs.	
Elevernas	 varierande	 språkbakgrund	 ska	uppmärksammas	och	beaktas	 i	 undervisningen	 i	modersmål	och	
litteratur	och	även	i	alla	övriga	läroämnen.		

I	årskurserna	3-6	är	det	specifika	uppdraget	för	undervisningen	i	svenska	och	litteratur	att	befästa	elevens	
kommunikativa	 färdigheter,	 förmåga	 att	 lär	 sig,	 läsintresse	 och	 en	 flytande	 läs-	 och	 skrivfärdighet.	 I	
funktionella	 sammanhang,	då	eleverna	 tolkar	och	producerar	 texter,	övar	de	 sig	 även	 i	 att	 laborera	med	
språkliga	 strukturer	 och	 litteratur	 ur	 olika	 perspektiv.	 Eleverna	 läser	 allt	 längre	 texter	 och	 hela	 verk	 och	
delar	med	sig	av	sina	läserfarenheter.	
	
Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera		 	 	
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M1	 handleda	 eleven	 i	 förmågan	 att	 uttrycka	 sin	 åsikt	 och	
delta	konstruktivt	i	olika	kommunikationssituationer		

I1	 K1,	K2,	K7	

M2	 stödja	 eleven	 att	 i	 sin	 kommunikation	 ta	 hänsyn	 till	
mottagarens	 behov	 och	 de	 egna	 språkvalens	 betydelse	 vid	
kommunikation	i	grupp	

I1	 K1,	K2,	K3,	K7	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 sin	 kreativitet	 och	
uttrycka	 sig	 mångsidigt	 i	 olika	 kommunikationssituationer,	
även	genom	drama	

I1	 K1,	K2,	K4,	K7	

M4	 sporra	 eleven	 att	 stärka	 sitt	 självförtroende	 som	
kommunikatör	 och	 viljan	 och	 sin	 förmåga	 att	 delta	 i	 olika	
typer	av	kommunikationssituationer,	även	multimediala		

I1	 K1,	K2,	K3,	K4	

Att	tolka	texter		 	 	
M5	 stödja	 eleven	 i	 att	 vidareutveckla	 sin	 grundläggande	
läsfärdighet	 till	 ett	 flytande	 läsande,	 utveckla	 strategier	 för	
läsförståelse	 samt	 stödja	 eleven	 i	 att	 observera	 och	
utvärdera	sitt	eget	läsande		

I2	 K1,	K4,	K5	

M6	 stödja	 eleven	 i	 att	 utveckla	 elevens	 färdighet	 att	
analysera,	 tolka	 och	 utvärdera	 texter	 av	 flera	 olika	 slag,	
bredda	 elevens	 ord-	 och	 begreppsförråd	 samt	 stödja	
tänkandet	

I2	 K1,	K2,	K4,	K5	

M7	 handleda	 eleven	 att	 söka	 information,	 använda	många	
olika	slag	av	informationskällor	och	bedöma	informationens	
tillförlitlighet	

I2	 K1,	K4,	K5	

M8	 stödja	 eleven	 i	 att	 öka	 sin	 litteraturkunskap	 och	 att	
utveckla	 sitt	 intresse	 för	 barn-	 och	 ungdomslitteratur	 och	
medietexter	 samt	 ge	 möjlighet	 till	 positiva	 läsupplevelser	
som	eleven	kan	dela	med	sig	av	bland	annat	 i	multimediala	
miljöer	

I2	 K1,	K4,	K5	

Att	producera	texter		 	 	
M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 upplevelser,	 tankar	 och	
åsikter	 och	 stärka	 elevens	 positiva	 bild	 av	 sig	 själv	 som	
textproducent	

I3	 K1,	K2,	K4,	K7	
	

M10	 uppmuntra	 och	 handleda	 eleven	 i	 att	 återge	 och	
redogöra	 för	 sina	 tankar	 och	 att	 öva	 sig	 att	 producera	
berättande,	 beskrivande,	 instruerande	 och	 enkla	
argumenterande	texter,	även	i	multimediala	lärmiljöer	

I3	 K1,	K4,	K5,	K7	

M11	stödja	eleven	att	vidareutveckla	sin	 förmåga	att	 skriva	
flytande	 för	 hand	 och	 digitalt	 och	 stärka	 färdigheterna	 i	
rättstavning	 och	 de	 grundläggande	 strukturerna	 i	
skriftspråket	

I3	 K1,	K4,	K5	

M12	sporra	eleven	att	lära	sig	textproduktionsprocesser	och	
förmåga	att	utvärdera	sina	egna	texter,	erbjuda	möjligheter	
att	ta	emot	och	ge	konstruktiv	respons	samt	lära	eleven	att	
ta	hänsyn	 till	 textmottagaren	och	att	 tillämpa	etiska	 regler,	

I3	 K2,	K4,	K5,	K6	
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sekretess	och	normer	för	upphovsrätt	på	internet	
Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M13	 stödja	 eleven	 i	 att	 utveckla	 språklig	 medvetenhet,	
väcka	 elevens	 intresse	 för	 att	 undersöka	 språket	 och	 dess	
olika	 varianter	 samt	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	 använda	
begrepp	som	beskriver	språket	och	språkliga	strukturer	

I4	 K1,	K2,	K4		

M14	sporra	eleven	att	vidga	sin	textvärld	och	 läsa	 litteratur	
som	 är	 riktad	 till	 barn	 och	 unga	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	
läsa	 och	 reflektera	 kring	 sina	 läsupplevelser	 samt	 att	 aktivt	
använda	sig	av	bibliotek	

I4	 	K2,	K4,	K5,	K7	
	

M15	 stärka	 elevens	 språkliga	 och	 kulturella	 identitet(er),	
handleda	eleven	att	lära	känna	och	värdesätta	olika	kulturer	
och	 språk,	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 de	 nordiska	
grannspråken	 och	 erbjuda	 eleven	möjlighet	 att	 bekanta	 sig	
med	 ett	 mångsidigt	 medie-	 och	 kulturutbud	 och	 att	 själv	
medverka	i	kulturproduktioner	

I4	 K2,	K4,	K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	3–6	
	
I1	Att	kommunicera:	I	årskurs	3-6	övar	sig	eleverna	i	att	i	olika	kommunikationssituationer	dela	med	sig	av	
sina	tankar,	erfarenheter	och	åsikter	och	övar	sig	att	ta	och	ge	konstruktiv	respons	som	kommunikatörer	i	
olika	kommunikationsmiljöer.	Eleverna	observerar	sitt	eget	sätt	att	kommunicera	och	tränar	sig	till	exempel	
i	att	visa	respekt,	kommunicera	målinriktat,	uttrycka	sina	egna	åsikter	och	motivera	dessa	samtidigt	som	de	
lyssnar	 till	 andra.	 De	 övar	 sig	 i	 att	 fungera	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikations-	 och	 rollsituationer	 och	 att	
använda	sig	av	retoriska	verktyg	och	drama	som	kommunikationsverktyg	då	man	behandlar	 litteratur	och	
aktuella	 teman.	 Eleverna	 får	 möjlighet	 att	 medverka	 i	 kulturproduktioner	 i	 skolan	 och	 i	 planeringen	 av	
dessa.	

I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	 lär	sig	tillämpa	 lässtrategier	och	kognitiva	strategier	(tankestrategier)	som	är	
lämpliga	 för	 olika	 situationer.	 De	 övar	 sig	 att	 läsa	 flytande	 olika	 slag	 av	 texter,	 såsom	 skönlitteratur,	
faktatexter	 och	 medietexter	 som	 kombinerar	 ord	 och	 bild.	 De	 observerar	 och	 utvärderar	 sin	 egen	
läsfärdighet.	 Eleverna	 fördjupar	 sin	 textanalytiska	 förmåga	 genom	 att	 laborera	med	 och	 jämföra	många	
olika	 slag	 av	 texter.	 De	 övar	 sig	 att	 förklara,	 jämföra	 och	 reflektera	 över	 ord,	 synonymer,	 metaforer,	
ordspråk	 och	 talesätt	 och	 olika	 begrepp.	 Eleverna	 lär	 sig	 identifiera	 de	 typiska	 språkliga	 och	 textuella	
dragen	i	berättande,	beskrivande,	instruerande	och	argumenterande	texter.		

Eleverna	tolkar	och	laborerar	med	texter	genom	att	använda	sig	av	sin	kunskap	om	språkliga	strukturer	och	
klassificerar	ord	enligt	form	och	innehåll	(ordklasser).			

Tillsammans	läser	de	och	lyssnar	till	barn-	och	ungdomslitteratur	som	de	själva	är	med	och	väljer.	De	övar	
sig	att	använda	även	nya	begrepp	såsom	berättare,	motiv	och	tematik	när	de	tolkar	skönlitteratur.	Eleverna	
får	handledning	i	att	förklara,	jämföra	och	reflektera	över	innebörden	i	ord	och	begrepp.	De	utvärderar	sin	
egen	läsförståelse	och	vidgar	sina	kunskaper	genom	de	texter	de	läser.	De	söker	information	i	olika	källor	
och	skaffar	sig	nya	kunskaper	genom	att	läsa.	De	använder	skolbiblioteket	och	andra	bibliotekstjänster	och	
övar	sig	i	att	bedöma	texters	och	källors	tillförlitlighet.			
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I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 producerar	 både	 fiktiva	 texter	 och	 faktatexter	multimodalt,	 utgående	
från	egna	upplevelser,	 tankar	och	 iakttagelser	och	 från	andras	 texter.	De	 reflekterar	över	 skrivandets	 idé	
och	hur	texters	syften	syns	i	de	språkliga	val	man	gör.	Eleverna	skriver	textade	bokstäver	för	hand	och	övar	
sig	att	skriva	obehindrat	digitalt.		Eleverna	undersöker	språkliga	drag	och	textuppbyggnad	i	olika	texter	och	
lär	sig	att	använda	rubriker,	textstrukturer	och	styckeindelning	i	berättande,	beskrivande,	instruerande	och	
argumenterande	 texter	 som	 de	 själva	 producerar.	 Medvetenheten	 om	 språkets	 uppbyggnad	 utvecklas	
genom	övningar	i	språkanalys	av	de	texter	eleverna	själva	skriver.	

Tillsammans	undersöker	de	språkstrukturer	och	meningsbyggnad:	stavningsregler,	skiljetecken,	ordklasser,	
böjningsformer,	 huvudsatser	 och	 bisatser.	 Språkliga	 element	 i	 svenska	 språket	 jämförs	med	 andra	 språk	
som	är	bekanta	för	eleverna.	

Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 texter	 steg	 för	 steg	 från	 idé	 till	 planering,	 utkast,	 skrivande,	 respons,	
bearbetning,	finslipning	och	publicering.		De	övar	sig	i	grundläggande	rättskrivning	och	undersöker	valet	av	
ordval,	 uttryck	 och	 ordföljd	 i	 relation	 till	 textens	 betydelse.	 De	 lär	 sig	 skilja	 mellan	 skriftspråkliga	 och	
talspråkliga	uttryckssätt	och	att	känna	 igen	huvudsats	och	bisats	och	de	centrala	satsdelarna	(subjekt	och	
predikat)	i	en	sats	och	att	använda	denna	kunskap	då	de	producerar	texter.		

I4	 Att	 förstå	 språk,	 litteratur	 och	 kultur:	 Inom	 detta	 delområde	 arbetar	 eleverna	 med	 det	 talade	 och	
skrivna	språket	och	dess	strukturer,	med	kulturell	mångfald	samt	med	litteratur	och	kultur.	De	undersöker	
språkets	 variation	 enligt	 situation	 och	 textinnehåll	 och	 funderar	 över	 olika	 betydelser	 i	 ord,	 texter	 och	
talesätt.	De	undersöker	relationer	mellan	texter	 i	multimodala	sammanhang.	Därtill	bekantar	sig	eleverna	
med	övriga	språk	och	kulturer	 i	Finland	och	med	de	nordiska	grannspråken	och	nordisk	kultur.	De	möter	
moderna	 kulturformer	 som	 berör	 barnens	 värld.	 Det	 lokala	 kultur-	 och	 medieutbudet,	 till	 exempel	
bibliotek,	film,	teater	och	museer	utnyttjas	i	undervisningen.	Eleverna	reflekterar	över	olika	mediekulturella	
uttryck	 och	 diskuterar	 mediernas	 roll	 i	 sin	 vardag.	 De	 medverkar	 i	 skolans	 kulturevenemang	 och	 i	
planeringen	av	dessa.	 	Eleverna	uppmuntras	till	att	aktivt	och	mångsidigt	använda	bibliotekstjänster,	hitta	
intressant	läsning	och	att	läsa	och	skriva	på	fritiden.	Inom	litteraturundervisningen	läser	eleverna	finländsk,	
svensk,	nordisk	och	annan	internationell	barn-	och	ungdomslitteratur	inom	olika	genrer	och	de	diskuterar	
och	bearbetar	teman	och	frågor	som	litteraturläsningen	väcker.	

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet		

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta		

Att	kommunicera	 	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 i	
förmågan	 att	 uttrycka	 sin	
åsikt	 och	 delta	 konstruktivt	 i	
olika	
kommunikationssituationer	
	

I1	 Förmåga	att	kommunicera	
i	 olika	 kommunikations-
miljöer	

Eleven	kan	uttrycka	sina	tankar	
och	 åsikter	 i	 välbekanta	
kommunikationssituationer.	

M2	 stödja	 eleven	 att	 i	 sin	
kommunikation	ta	hänsyn	till	
mottagarens	 behov	 och	 de	
egna	 språkvalens	 betydelse	
vid	kommunikation	i	grupp	

I1	 Förmåga	 att	 beakta	 andra	
i	 en	 kommunikations-
situation	

Eleven	 kan	 använda	 sig	 av	 sin	
röst	 och	 kan	 rikta	 sitt	 budskap	
och	 ta	 kontakt	 i	 olika	
kommunikationssituationer	
samt	 modifiera	 sin	
kommunikation	 efter	 behov	
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och	ta	andra	i	betraktande.	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
använda	 sin	 kreativitet	 och	
uttrycka	sig	mångsidigt	i	olika	
kommunikationssituationer,	
även	genom	drama	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
mångsidiga	 retoriska	
uttrycksmedel	

Eleven	 kan	 ge	 uttryck	 för	 sina	
idéer	 och	 tankar	 i	 grupp,	 kan	
hålla	 en	 kort	 förberedd	
presentation	 eller	 ett	
diskussionsinlägg	 och	 deltar	 i	
dramaverksamhet.	

M4	 sporra	 eleven	 att	 stärka	
sitt	 självförtroende	 som	
kommunikatör	och	viljan	och	
förmågan	 att	 delta	 i	 olika	
typer	 av	 kommunikations-
situationer,	 även	
multimediala		

I1	 Hur	 eleven	 utvecklat	 sina	
kommunikations-
färdigheter	
	

Eleven	 kan	 ta	 emot	 och	 ge	
respons	på	sin	egen	och	andras	
kommunikation.	
	

Att	tolka	texter	 	 	 	
M5	 stödja	 eleven	 i	 att	
vidareutveckla	 sin	
grundläggande	 läsfärdighet	
till	 ett	 flytande	 läsande,	
utveckla	 strategier	 för	
läsförståelse	 samt	 stödja	
eleven	 i	 att	 observera	 och	
utvärdera	sitt	eget	läsande	

I2	 Förmåga	 att	 använda	
grundläggande	 strategier	
för	läsförståelse	

Eleven	 läser	 många	 olika	 slag	
av	texter	flytande,	använder	sig	
av	 grundläggande	 lässtrategier	
samt	 iakttar	och	utvärderar	 sin	
egen	läsfärdighet	
	

M6	 stödja	 eleven	 i	 att	
utveckla	 elevens	 färdighet	
att	 analysera,	 tolka	 och	
utvärdera	 texter	 av	 flera	
olika	 slag,	 bredda	 elevens	
ord-	 och	 begreppsförråd	
samt	stödja	tänkandet	

	I2	 Läsförståelse	 och	
textanalytisk	förmåga	

Eleven	 känner	 igen	 vissa	
typiska	 språkliga	 och	 textuella	
drag	i	berättande,	beskrivande,	
instruerande	 och	 enkla	
argumenterande	 texter.	 Eleven	
kan	 använda	 textanalys	 för	 att	
utveckla	 sitt	 ord-	 och	
begreppsförråd.	

M7	 handleda	 eleven	 i	 att	
söka	 information,	 använda	
många	 olika	 slag	 av	
informationskällor	 och	
bedöma	 informationens	
tillförlitlighet	

I2	 Färdighet	 i	
informationssökning	 och	
källkritik	
	
	

Eleven	 använder	 olika	 medier	
och	 textmiljöer	 samt	 lämpliga	
strategier	 vid	
informationssökning	 och	 kan	 i	
någon	 mån	 bedöma	 källors	
tillförlitlighet.	

M8	stödja	eleven	i	att	öka	sin	
litteraturkunskap	 och	 att	
utveckla	 sitt	 intresse	 för	
barn-	 och	 ungdomslitteratur	
och	 medietexter	 samt	 ge	
möjlighet	 till	 positiva	
läsupplevelser	 som	 eleven	
kan	 dela	 med	 sig	 av	 bland	
annat	i	multimediala	miljöer	

I2	 Kunskap	om	 litteratur	och	
texter	 för	 barn	 och	 unga	
och	 förmåga	att	dela	med	
sig	av	sina	läsupplevelser	

Eleven	 känner	 i	 någon	mån	 till	
barn-	 och	 ungdomslitteratur,	
medietexter	 och	 andra	 texter	
och	 kan	 dela	 med	 sig	 av	 sina	
läserfarenheter,	 även	 i	
multimediala	miljöer.	

Att	producera	texter	 	 	 	
M9	 uppmuntra	 eleven	 att	
uttrycka	 upplevelser,	 tankar	
och	 åsikter	 och	 stärka	
elevens	 positiva	 bild	 av	 sig	

I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	
tankar	och	erfarenheter	

Eleven	 uttrycker	 sina	
erfarenheter	 och	 tankar	 med	
hjälp	av	texter.	
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själv	som	textproducent	
M10	 uppmuntra	 och	
handleda	 eleven	 i	 att	 återge	
och	 redogöra	 för	 sina	 tankar	
och	att	öva	sig	att	producera	
berättande,	 beskrivande,	
instruerande	 och	 enkla	
argumenterande	texter,	även	
i	multimediala	lärmiljöer	

I3	 Förmåga	 att	 verbalisera	
sina	 tankar	 och	 använda	
olika	textgenrer	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
handledning	använda	sig	av	det	
språk	 som	 är	 typiskt	 för	
berättande,	 beskrivande	 och	
enkla	argumenterande	texter.	
Eleven	 behärskar	
styckeindelning	 och	
rubriksättning	 och	 kan	
reflektera	över	sina	ordval.	

M11	 stödja	 eleven	 att	
vidareutveckla	 sin	 förmåga	
att	 skriva	 flytande	 för	 hand	
och	 digitalt	 och	 stärka	
färdigheterna	 i	 rättstavning	
och	 de	 grundläggande	
strukturerna	i	skriftspråket	

I3	 Skrivfärdighet	 och	
grundläggande	 kunskap	
om	 menings-	 och	
satsbyggnad	
	
	
	
	
	

Eleven	 skriver	 flytande	 och	
läsligt	 för	 hand	 och	 har	 den	
digitala	 kompetens	 som	
skolarbetet	 kräver,	 känner	 till	
normerna	 för	 grundläggande	
rättstavning	 och	 skriftspråkets	
strukturer	 och	 kan	 använda	
dem	vid	textproduktion.	

M12	 sporra	 eleven	 att	 lära	
sig	 textproduktionsprocesser	
och	 förmåga	 att	 utvärdera	
sina	 egna	 texter,	 erbjuda	
möjligheter	 att	 ta	 emot	 och	
ge	 konstruktiv	 respons,	 lära	
eleven	 att	 ta	 hänsyn	 till	
textmottagaren	 och	 att	
tillämpa	 etiska	 regler,	
sekretess	 och	 normer	 för	
upphovsrätt	på	internet	

I3	 Förmåga	 att	 strukturera	
texter	 och	 kommunicera	
på	ett	etiskt	lämpligt	sätt		

Eleven	 känner	 till	 och	 kan	
beskriva	 grundläggande	
textproduktionsprocesser,	 kan	
utvärdera	 sina	 egna	 texter,	
producera	 texter	 stegvis	 både	
individuellt	 och	 tillsammans	
med	 andra	 och	 kan	 ge	 och	 ta	
emot	respons.	Eleven	kan	ange	
sina	 källor	 samt	 känner	 till	
normerna	 för	 upphovsrätt	 på	
nätet.		

Att	 förstå	 språk,	 litteratur	
och	kultur	

	 	 	

M13	 stödja	 eleven	 i	 att	
utveckla	 språklig	
medvetenhet,	 väcka	 elevens	
intresse	 för	 att	 undersöka	
språket	 och	 dess	 olika	
varianter	 samt	 ge	 eleven	
möjligheter	 att	 använda	
begrepp	 som	 beskriver	
språket	 och	 språkliga	
strukturer	

I4	 Förmåga	 att	 göra	 en	
språkanalys	 och	 behärska	
språkliga	begrepp	

Eleven	 kan	 göra	 iakttagelser	
om	 språkliga	 drag	 i	 texter	 och	
använder	sig	av	språkanalytiska	
begrepp	 vid	 muntlig	 och	
skriftlig	textanalys.	

M14	 sporra	 eleven	 att	 vidga	
sin	 textvärld	 och	 läsa	
litteratur	 som	 är	 riktad	 till	
barn	 och	 unga	 och	
uppmuntra	 eleven	 att	 läsa	
och	 reflektera	 kring	 sina	
läsupplevelser	samt	att	aktivt	
använda	sig	av	bibliotek	

I4	 Litteraturkunskap	
	
	

Eleven	 läser	 de	 barn-	 och	
ungdomsböcker	 man	 har	
kommit	 överens	 om	 och	
diskuterar	och	delar	med	sig	av	
sina	läsupplevelser.			
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M15	stärka	elevens	språkliga	
och	 kulturella	 identitet(er),	
handleda	 eleven	 att	 lära	
känna	 och	 värdesätta	 olika	
kulturer	 och	 språk,	 väcka	
elevens	 intresse	 för	 de	
nordiska	 grannspråken	 och	
erbjuda	 eleven	 möjlighet	 att	
bekanta	 sig	 med	 ett	
mångsidigt	 medie-	 och	
kulturutbud	 och	 att	 själv	
medverka	 i	
kulturproduktioner	

I4	 Kunskap	 om	 kultur	 och	
förmåga	 att	 reflektera	
över	 språklig	 och	 kulturell	
identitet	

Eleven	 har	 kunskap	 om	 sin	
egen	 och	 andras	 språk	 och	
kultur	 och	 kan	 beskriva	 och	
reflektera	 över	 likheter	 och	
skillnader	 mellan	 olika	 språk	
och	kulturer.	Eleven	medverkar	
i	 och	 planerar	 egna	
framträdanden.	
	

	

Modersmål	och	litteratur	i	åk	6	

I	 årskurs	 6	 har	 undervisningen	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 uttrycks-	 och	
kommunikationsförmåga,	 läs-	 och	 skrivfärdigheter	 samt	 läs-	 och	 skrivstrategier	 och	 att	 vidga	 elevernas	
textvärld.	 Eleven	 ska	 handledas	 att	 på	 ett	 ändamålsenligt,	 tryggt	 och	 ansvarsfullt	 sätt	 ta	 del	 av	 allt	mer	
mångsidiga	 kommunikationssituationer,	 även	multimediala,	 samt	 att	 tolka,	 producera	 och	 analysera	 allt	
mer	multimodala	texter	som	en	del	av	förmågan	att	lära	sig.	Samtidigt	som	eleven	utvecklar	sina	språkliga	
färdigheter	och	reflekterar	över	betydelser	i	texter	utökas	kunskapen	om	språk,	litteratur,	medier	och	övrig	
kultur.	 Målet	 för	 undervisningen	 är	 att	 väcka	 elevens	 intresse	 och	 ge	 redskap	 för	 att	 göra	 språkliga	
iakttagelser,	utveckla	ett	läsintresse	och	för	att	uttrycka	sig	på	olika	sätt.	Undervisningen	ska	även	erbjuda	
läs-	och	språkupplevelser.		

Vid	 övergången	 från	 åk	 5	 till	 6	 är	 det	 viktigt	 att	 klasslärarens	 kunskaper	 och	 erfarenheter	 av	 elevernas	
bakgrund,	 modersmål,	 färdigheter,	 specialbehov	 och	motsvarande	 överförs	 till	 ämneslärarna	 i	 åk	 6.	 Det	
skall	 även	 ske	 en	 fortlöpande	 samverkan	mellan	 lärare	 i	 olika	 årskurser,	 där	 informationsutbytet	 sker	 åt	
båda	hållen	under	kollegiala	möten,	föräldramöten,	och	–samtal.	

Svenska	samskolan	 i	Tammerfors	 lägger	 särskild	vikt	vid	 skolans	undervisningsspråk.	Ansvaret	 för	elevens	
behärskning	av	skolspråket	finns	i	samtliga	skolämnen	och	hos	elevens	vårdnadshavare.	Läsning	av	böcker	
betonas,	 likaså	 läsförståelse	och	muntlig	 framställning.	En	närmare	beskrivning	av	metoder	 för	att	 stärka	
skolspråket	 finns	 i	 skolans	 språkstrategi	 Samverkan	 som	 är	 tillgänglig	 på	 skolans	 hemsida.	 En	 av	
målsättningarna	med	strategin	är	en	balanserad	flerspråkighet.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	6		
	
Målet	 är	 en	 språkligt	 stimulerande	och	 social	 lärmiljö,	 där	 elevernas	 åsikter	 värdesätts	 och	där	 det	 finns	
möjlighet	 att	 undersöka	 och	 producera	 texter	 individuellt	 och	 gemensamt,	 också	 med	 hjälp	 av	
kommunikationsteknik.	Varierande	texter	och	böcker	som	eleverna	själva	valt	och	som	intresserar	dem	ska	
användas	i	undervisningen.	Elevernas	läsupplevelser	ska	breddas.	Lärmiljön	i	modersmål	ska	även	innefatta	
kultur-	och	medieutbudet	utanför	skolan.	Arbetssätten	ska	väljas	så	att	eleverna	har	möjlighet	att	arbeta	
tillsammans	och	dela	med	 sig	 av	 erfarenheter	och	 så	 att	 de	olika	 innehållsområdena	 integreras	naturligt	
med	varandra.	Undervisningen	ska	integreras	med	hjälp	av	process-	och	projektarbete.	De	kommunikativa	
färdigheterna	och	färdigheterna	i	drama	fördjupas	både	med	hjälp	av	övningar	i	kommunikation	och	drama	
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och	 genom	 att	 framträda	 för	 andra.	 Drama	 och	 litteraturundervisning	 ska	 integreras	 i	 undervisningen	 i	
andra	läroämnen.		

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	6		
	
Målet	är	att	 stödja	elevens	 språkliga	utveckling,	utveckla	 flytande	 läs-	och	 skrivfärdigheter	 samt	 fördjupa	
läsfärdigheten	och	läsförståelsen.	Eleven	ska	stödjas	att	utvidga	sitt	ordförråd,	tillägna	sig	begrepp,	klä	sina	
tankar	i	ord	och	utveckla	sina	kommunikativa	färdigheter.	Varje	elev	ska	uppmuntras	att	läsa	litteratur	och	
andra	 texter	 i	enlighet	med	sin	 färdighetsnivå	och	handledas	att	 tillämpa	 läsförståelsestrategier,	utveckla	
lämpliga	 studiestrategier	 och	 identifiera	 sina	 styrkor.	 Eleven	 ska	 ges	 både	modeller	 och	 gemensamt	 och	
individuellt	stöd	för	att	utveckla	rättstavningsförmågan	samt	förmågan	att	producera	och	bygga	upp	texter.	
Också	språkligt	begåvade	elever	ska	utmanas	att	läsa	och	att	ställa	upp	mål	och	hitta	arbetssätt	som	lämpar	
sig	för	dem.	Texterna	och	arbetssätten	väljs	med	syfte	att	uppnå	jämlikhet	bland	eleverna	och	jämställdhet	
mellan	könen.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	6	

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

Eleven	ska	öva	sig	att	utvärdera	egna	och	andras	arbeten,	presentationer	och	alster.	Mångsidig,	analytisk	
bedömning	 som	 stödjer	 lärandet	 hjälper	 eleven	 att	 bli	 medveten	 om	 sina	 kunskaper,	 färdigheter	 och	
arbetsprocesser	och	ger	eleven	verktyg	att	utveckla	dem.	Ett	viktigt	mål	är	att	eleven	läser	frivilligt,	vilket	
stöds	och	bedöms	i	relation	till	respektive	elevs	läs-	och	skrivfärdigheter.	

Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	 i	 läroämnet	modermål	och	 litteratur	genom	att	
bedöma	elevernas	kunskaper	 i	 relation	till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	
för	 läsårsbetyget	 i	 årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 ifrågavarande	
lärokurs.	Bedömningen	i	årskurs	6	ska	fokusera	på	grundläggande	färdigheter	inom	de	olika	målområdena	i	
modersmål	och	litteratur	och	de	arbetsprocesser	och	lärstrategier	som	de	bygger	på.	

SVENSKA	OCH	LITTERATUR	

Läroämnets	uppdrag	samt	målen	för	 lärmiljöer	och	arbetssätt,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	
bedömning	av	lärandet,	som	är	inskrivna	under	rubriken	Modersmål	och	litteratur,	gäller	för	alla	lärokurser	
inom	läroämnet	modersmål	och	litteratur,	alltså	även	för	lärokursen	svenska	och	litteratur.	

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Svenska	språket	är	det	ena	av	Finlands	två	nationalspråk	och	lärokursen	i	svenska	och	litteratur	undervisas	i	
samma	omfattning	och	med	samma	mål	och	innehåll	som	lärokursen	finska	och	litteratur,	dock	med	vissa	
mindre	 avvikelser	 som	 beror	 på	 språkliga	 och	 kulturella	 särdrag.	 Läroämnets	 centrala	 kulturbärande	
uppdrag	 i	 de	 svenska	 skolorna	 i	 Finland	 är	 även	 viktigt	 att	 betona.	 Elevernas	 skolspråk	 och	
språkmedvetenhet	ska	kontinuerligt	stödjas,	parallellt	med	att	flerspråkighet	ska	användas	som	en	resurs.	
Elevernas	 varierande	 språkbakgrund	 ska	uppmärksammas	och	beaktas	 i	 undervisningen	 i	modersmål	och	
litteratur	och	även	i	alla	övriga	läroämnen.		
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I	 årskurs	 6	 är	 det	 specifika	 uppdraget	 för	 undervisningen	 i	 svenska	 och	 litteratur	 att	 befästa	 elevens	
kommunikativa	 färdigheter,	 förmåga	 att	 lär	 sig,	 läsintresse	 och	 en	 flytande	 läs-	 och	 skrivfärdighet.	 I	
funktionella	 sammanhang,	då	eleverna	 tolkar	och	producerar	 texter,	övar	de	 sig	 även	 i	 att	 laborera	med	
språkliga	 strukturer	 och	 litteratur	 ur	 olika	 perspektiv.	 Eleverna	 läser	 allt	 längre	 texter	 och	 hela	 verk	 och	
delar	med	sig	av	sina	läserfarenheter.	
	
Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera		 	 	
M1	handleda	eleven	i	förmågan	att	uttrycka	sin	åsikt	och	
delta	konstruktivt	i	olika	kommunikationssituationer		

I1	 K1,	K2,	K7	

M2	stödja	eleven	att	i	sin	kommunikation	ta	hänsyn	till	
mottagarens	behov	och	de	egna	språkvalens	betydelse	vid	
kommunikation	i	grupp	

I1	 K1,	K2,	K3,	K7	

M3	uppmuntra	eleven	att	använda	sin	kreativitet	och	
uttrycka	sig	mångsidigt	i	olika	kommunikationssituationer,	
även	genom	drama	

I1	 K1,	K2,	K4,	K7	

M4	sporra	eleven	att	stärka	sitt	självförtroende	som	
kommunikatör	och	viljan	och	sin	förmåga	att	delta	i	olika	
typer	av	kommunikationssituationer,	även	multimediala		

I1	 K1,	K2,	K3,	K4	

Att	tolka	texter		 	 	
M5	stödja	eleven	i	att	vidareutveckla	sin	grundläggande	
läsfärdighet	till	ett	flytande	läsande,	utveckla	strategier	för	
läsförståelse	samt	stödja	eleven	i	att	observera	och	
utvärdera	sitt	eget	läsande		

I2	 K1,	K4,	K5	

M6	stödja	eleven	i	att	utveckla	elevens	färdighet	att	
analysera,	tolka	och	utvärdera	texter	av	flera	olika	slag,	
bredda	elevens	ord-	och	begreppsförråd	samt	stödja	
tänkandet	

I2	 K1,	K2,	K4,	K5	

M7	handleda	eleven	att	söka	information,	använda	många	
olika	slag	av	informationskällor	och	bedöma	informationens	
tillförlitlighet	

I2	 K1,	K4,	K5	

M8	stödja	eleven	i	att	öka	sin	litteraturkunskap	och	att	
utveckla	sitt	intresse	för	barn-	och	ungdomslitteratur	och	
medietexter	samt	ge	möjlighet	till	positiva	läsupplevelser	
som	eleven	kan	dela	med	sig	av	bland	annat	i	multimediala	
miljöer	

I2	 K1,	K4,	K5	

Att	producera	texter		 	 	
M9	uppmuntra	eleven	att	uttrycka	upplevelser,	tankar	och	
åsikter	och	stärka	elevens	positiva	bild	av	sig	själv	som	
textproducent	

I3	 K1,	K2,	K4,	K7	
	

M10	uppmuntra	och	handleda	eleven	i	att	återge	och	
redogöra	för	sina	tankar	och	att	öva	sig	att	producera	

I3	 K1,	K4,	K5,	K7	
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berättande,	beskrivande,	instruerande	och	enkla	
argumenterande	texter,	även	i	multimediala	lärmiljöer	
M11	stödja	eleven	att	vidareutveckla	sin	förmåga	att	skriva	
flytande	för	hand	och	digitalt	och	stärka	färdigheterna	i	
rättstavning	och	de	grundläggande	strukturerna	i	
skriftspråket	

I3	 K1,	K4,	K5	

M12	sporra	eleven	att	lära	sig	textproduktionsprocesser	och	
förmåga	att	utvärdera	sina	egna	texter,	erbjuda	möjligheter	
att	ta	emot	och	ge	konstruktiv	respons	samt	lära	eleven	att	
ta	hänsyn	till	textmottagaren	och	att	tillämpa	etiska	regler,	
sekretess	och	normer	för	upphovsrätt	på	internet	

I3	 K2,	K4,	K5,	K6	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M13	stödja	eleven	i	att	utveckla	språklig	medvetenhet,	
väcka	elevens	intresse	för	att	undersöka	språket	och	dess	
olika	varianter	samt	ge	eleven	möjligheter	att	använda	
begrepp	som	beskriver	språket	och	språkliga	strukturer	

I4	 K1,	K2,	K4		

M14	sporra	eleven	att	vidga	sin	textvärld	och	läsa	litteratur	
som	är	riktad	till	barn	och	unga	och	uppmuntra	eleven	att	
läsa	och	reflektera	kring	sina	läsupplevelser	samt	att	aktivt	
använda	sig	av	bibliotek	

I4	 	K2,	K4,	K5,	K7	
	

M15	stärka	elevens	språkliga	och	kulturella	identitet(er),	
handleda	eleven	att	lära	känna	och	värdesätta	olika	kulturer	
och	språk,	väcka	elevens	intresse	för	de	nordiska	
grannspråken	och	erbjuda	eleven	möjlighet	att	bekanta	sig	
med	ett	mångsidigt	medie-	och	kulturutbud	och	att	själv	
medverka	i	kulturproduktioner	

I4	 K2,	K4,	K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	6	
	
I1	Att	kommunicera:	 I	årskurs	6	övar	sig	eleverna	 i	att	 i	olika	kommunikationssituationer	dela	med	sig	av	
sina	tankar,	erfarenheter	och	åsikter	och	övar	sig	att	ta	och	ge	konstruktiv	respons	som	kommunikatörer	i	
olika	kommunikationsmiljöer.	Eleverna	observerar	sitt	eget	sätt	att	kommunicera	och	tränar	sig	till	exempel	
i	att	visa	respekt,	kommunicera	målinriktat,	uttrycka	sina	egna	åsikter	och	motivera	dessa	samtidigt	som	de	
lyssnar	 till	 andra.	 De	 övar	 sig	 i	 att	 fungera	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikations-	 och	 rollsituationer	 och	 att	
använda	sig	av	retoriska	verktyg	och	drama	som	kommunikationsverktyg	då	man	behandlar	 litteratur	och	
aktuella	 teman.	 Eleverna	 får	 möjlighet	 att	 medverka	 i	 kulturproduktioner	 i	 skolan	 och	 i	 planeringen	 av	
dessa.	 Varje	 elev	 producerar	 ett	 längre	 självständigt	 föredrag	 i	 klassen	 med	 hjälp	 av	 ett	
presentationsprogram.	

I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	 lär	sig	tillämpa	 lässtrategier	och	kognitiva	strategier	(tankestrategier)	som	är	
lämpliga	 för	 olika	 situationer.	 De	 övar	 sig	 att	 läsa	 flytande	 olika	 slag	 av	 texter,	 såsom	 skönlitteratur,	
faktatexter	 och	 medietexter	 som	 kombinerar	 ord	 och	 bild.	 De	 observerar	 och	 utvärderar	 sin	 egen	
läsfärdighet.	 Eleverna	 fördjupar	 sin	 textanalytiska	 förmåga	 genom	 att	 laborera	med	 och	 jämföra	många	
olika	 slag	 av	 texter.	 De	 övar	 sig	 att	 förklara,	 jämföra	 och	 reflektera	 över	 ord,	 synonymer,	 metaforer,	
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ordspråk	 och	 talesätt	 och	 olika	 begrepp.	 Eleverna	 lär	 sig	 identifiera	 de	 typiska	 språkliga	 och	 textuella	
dragen	i	berättande,	beskrivande,	instruerande	och	argumenterande	texter.		

Eleverna	tolkar	och	laborerar	med	texter	genom	att	använda	sig	av	sin	kunskap	om	språkliga	strukturer	och	
klassificerar	ord	enligt	form	och	innehåll	(ordklasser).			

Tillsammans	läser	de	och	lyssnar	till	barn-	och	ungdomslitteratur	som	de	själva	är	med	och	väljer.	De	övar	
sig	att	använda	även	nya	begrepp	såsom	berättare,	motiv	och	tematik	när	de	tolkar	skönlitteratur.	Eleverna	
får	handledning	i	att	förklara,	jämföra	och	reflektera	över	innebörden	i	ord	och	begrepp.	De	utvärderar	sin	
egen	läsförståelse	och	vidgar	sina	kunskaper	genom	de	texter	de	läser.	De	söker	information	i	olika	källor	
och	skaffar	sig	nya	kunskaper	genom	att	läsa.	De	använder	skolbiblioteket	och	andra	bibliotekstjänster	och	
övar	sig	i	att	bedöma	texters	och	källors	tillförlitlighet.			

I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 producerar	 både	 fiktiva	 texter	 och	 faktatexter	multimodalt,	 utgående	
från	egna	upplevelser,	 tankar	och	 iakttagelser	och	 från	andras	 texter.	De	 reflekterar	över	 skrivandets	 idé	
och	hur	texters	syften	syns	i	de	språkliga	val	man	gör.	Eleverna	skriver	textade	bokstäver	för	hand	och	övar	
sig	att	skriva	obehindrat	digitalt.		Eleverna	undersöker	språkliga	drag	och	textuppbyggnad	i	olika	texter	och	
lär	sig	att	använda	rubriker,	textstrukturer	och	styckeindelning	i	berättande,	beskrivande,	instruerande	och	
argumenterande	 texter	 som	 de	 själva	 producerar.	 Medvetenheten	 om	 språkets	 uppbyggnad	 utvecklas	
genom	övningar	i	språkanalys	av	de	texter	eleverna	själva	skriver.	

Tillsammans	undersöker	de	språkstrukturer	och	meningsbyggnad:	stavningsregler,	skiljetecken,	ordklasser,	
böjningsformer,	 huvudsatser	 och	 bisatser.	 Språkliga	 element	 i	 svenska	 språket	 jämförs	med	 andra	 språk	
som	är	bekanta	för	eleverna.	

Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 texter	 steg	 för	 steg	 från	 idé	 till	 planering,	 utkast,	 skrivande,	 respons,	
bearbetning,	finslipning	och	publicering.		De	övar	sig	i	grundläggande	rättskrivning	och	undersöker	valet	av	
ordval,	 uttryck	 och	 ordföljd	 i	 relation	 till	 textens	 betydelse.	 De	 lär	 sig	 skilja	 mellan	 skriftspråkliga	 och	
talspråkliga	uttryckssätt	och	att	känna	 igen	huvudsats	och	bisats	och	de	centrala	satsdelarna	(subjekt	och	
predikat)	i	en	sats	och	att	använda	denna	kunskap	då	de	producerar	texter.		

I4	 Att	 förstå	 språk,	 litteratur	 och	 kultur:	 Inom	 detta	 delområde	 arbetar	 eleverna	 med	 det	 talade	 och	
skrivna	språket	och	dess	strukturer,	med	kulturell	mångfald	samt	med	litteratur	och	kultur.	De	undersöker	
språkets	 variation	 enligt	 situation	 och	 textinnehåll	 och	 funderar	 över	 olika	 betydelser	 i	 ord,	 texter	 och	
talesätt.	De	undersöker	relationer	mellan	texter	 i	multimodala	sammanhang.	Därtill	bekantar	sig	eleverna	
med	övriga	språk	och	kulturer	 i	Finland	och	med	de	nordiska	grannspråken	och	nordisk	kultur.	De	möter	
moderna	 kulturformer	 som	 berör	 barnens	 värld.	 Det	 lokala	 kultur-	 och	 medieutbudet,	 till	 exempel	
bibliotek,	film,	teater	och	museer	utnyttjas	i	undervisningen.	Eleverna	reflekterar	över	olika	mediekulturella	
uttryck	 och	 diskuterar	 mediernas	 roll	 i	 sin	 vardag.	 De	 medverkar	 i	 skolans	 kulturevenemang	 och	 i	
planeringen	av	dessa.	 	Eleverna	uppmuntras	till	att	aktivt	och	mångsidigt	använda	bibliotekstjänster,	hitta	
intressant	läsning	och	att	läsa	och	skriva	på	fritiden.	Inom	litteraturundervisningen	läser	eleverna	finländsk,	
svensk,	nordisk	och	annan	internationell	barn-	och	ungdomslitteratur	inom	olika	genrer	och	de	diskuterar	
och	bearbetar	teman	och	frågor	som	litteraturläsningen	väcker.	

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen		 Kunskapskrav	för	goda		
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i	läroämnet		 kunskaper/vitsordet	åtta		
Att	kommunicera	 	 	 	
M1	handleda	eleven	i	
förmågan	att	uttrycka	sin	
åsikt	och	delta	konstruktivt	i	
olika	
kommunikationssituationer	
	

I1	 Förmåga	att	kommunicera	
i	olika	kommunikations-
miljöer	

Eleven	kan	uttrycka	sina	tankar	
och	åsikter	i	välbekanta	
kommunikationssituationer.	

M2	stödja	eleven	att	i	sin	
kommunikation	ta	hänsyn	till	
mottagarens	behov	och	de	
egna	språkvalens	betydelse	
vid	kommunikation	i	grupp	

I1	 Förmåga	att	beakta	andra	
i	en	kommunikations-
situation	

Eleven	kan	använda	sig	av	sin	
röst	och	kan	rikta	sitt	budskap	
och	ta	kontakt	i	olika	
kommunikationssituationer	
samt	modifiera	sin	
kommunikation	efter	behov	
och	ta	andra	i	betraktande.	

M3	uppmuntra	eleven	att	
använda	sin	kreativitet	och	
uttrycka	sig	mångsidigt	i	olika	
kommunikationssituationer,	
även	genom	drama	

I1	 Förmåga	att	använda	
mångsidiga	retoriska	
uttrycksmedel,	föredrag	
med	hjälp	av	
presentationsprogram	

Eleven	kan	ge	uttryck	för	sina	
idéer	och	tankar	i	grupp,	kan	
hålla	en	kort	förberedd	
presentation	eller	ett	
diskussionsinlägg	och	deltar	i	
dramaverksamhet.	

M4	sporra	eleven	att	stärka	
sitt	självförtroende	som	
kommunikatör	och	viljan	och	
förmågan	att	delta	i	olika	
typer	av	kommunikations-
situationer,	även	
multimediala		

I1	 Hur	eleven	utvecklat	sina	
kommunikations-
färdigheter	i	samtal	och	
debatter	
	

Eleven	kan	ta	emot	och	ge	
respons	på	sin	egen	och	andras	
kommunikation.	
	

Att	tolka	texter	 	 	 	
M5	stödja	eleven	i	att	
vidareutveckla	sin	
grundläggande	läsfärdighet	
till	ett	flytande	läsande,	
utveckla	strategier	för	
läsförståelse	samt	stödja	
eleven	i	att	observera	och	
utvärdera	sitt	eget	läsande	

I2	 Förmåga	att	använda	
grundläggande	strategier	
för	läsförståelse	

Eleven	läser	många	olika	slag	
av	texter	flytande,	använder	sig	
av	grundläggande	lässtrategier	
samt	iakttar	och	utvärderar	sin	
egen	läsfärdighet	
	

M6	stödja	eleven	i	att	
utveckla	elevens	färdighet	
att	analysera,	tolka	och	
utvärdera	texter	av	flera	
olika	slag,	bredda	elevens	
ord-	och	begreppsförråd	
samt	stödja	tänkandet	

	I2	 Läsförståelse	och	
textanalytisk	förmåga	

Eleven	känner	igen	vissa	
typiska	språkliga	och	textuella	
drag	i	berättande,	beskrivande,	
instruerande	och	enkla	
argumenterande	texter.	Eleven	
kan	använda	textanalys	för	att	
utveckla	sitt	ord-	och	
begreppsförråd.	

M7	handleda	eleven	i	att	
söka	information,	använda	
många	olika	slag	av	
informationskällor	och	
bedöma	informationens	
tillförlitlighet	

I2	 Färdighet	i	
informationssökning	och	
källkritik	
	
	

Eleven	använder	olika	medier	
och	textmiljöer	samt	lämpliga	
strategier	vid	
informationssökning	och	kan	i	
någon	mån	bedöma	källors	
tillförlitlighet.	
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M8	stödja	eleven	i	att	öka	sin	
litteraturkunskap	och	att	
utveckla	sitt	intresse	för	
barn-	och	ungdomslitteratur	
och	medietexter	samt	ge	
möjlighet	till	positiva	
läsupplevelser	som	eleven	
kan	dela	med	sig	av	bland	
annat	i	multimediala	miljöer	

I2	 Kunskap	om	litteratur	och	
texter	för	barn	och	unga	
och	förmåga	att	dela	med	
sig	av	sina	läsupplevelser	

Eleven	känner	i	någon	mån	till	
barn-	och	ungdomslitteratur,	
medietexter	och	andra	texter	
och	kan	dela	med	sig	av	sina	
läserfarenheter,	även	i	
multimediala	miljöer.	

Att	producera	texter	 	 	 	
M9	uppmuntra	eleven	att	
uttrycka	upplevelser,	tankar	
och	åsikter	och	stärka	
elevens	positiva	bild	av	sig	
själv	som	textproducent	

I3	 Förmåga	att	uttrycka	
tankar	och	erfarenheter	

Eleven	uttrycker	sina	
erfarenheter	och	tankar	med	
hjälp	av	texter.	
	

M10	uppmuntra	och	
handleda	eleven	i	att	återge	
och	redogöra	för	sina	tankar	
och	att	öva	sig	att	producera	
berättande,	beskrivande,	
instruerande	och	enkla	
argumenterande	texter,	även	
i	multimediala	lärmiljöer	

I3	 Förmåga	att	verbalisera	
sina	tankar	och	använda	
olika	textgenrer	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
handledning	använda	sig	av	det	
språk	som	är	typiskt	för	
berättande,	beskrivande	och	
enkla	argumenterande	texter.	
Eleven	behärskar	
styckeindelning	och	
rubriksättning	och	kan	
reflektera	över	sina	ordval.	

M11	stödja	eleven	att	
vidareutveckla	sin	förmåga	
att	skriva	flytande	för	hand	
och	digitalt	och	stärka	
färdigheterna	i	rättstavning	
och	de	grundläggande	
strukturerna	i	skriftspråket	

I3	 Skrivfärdighet	och	
grundläggande	kunskap	
om	menings-	och	
satsbyggnad	
	
	
	
	
	

Eleven	skriver	flytande	och	
läsligt	för	hand	och	har	den	
digitala	kompetens	som	
skolarbetet	kräver,	känner	till	
normerna	för	grundläggande	
rättstavning	och	skriftspråkets	
strukturer	och	kan	använda	
dem	vid	textproduktion.	

M12	sporra	eleven	att	lära	
sig	textproduktionsprocesser	
och	förmåga	att	utvärdera	
sina	egna	texter,	erbjuda	
möjligheter	att	ta	emot	och	
ge	konstruktiv	respons,	lära	
eleven	att	ta	hänsyn	till	
textmottagaren	och	att	
tillämpa	etiska	regler,	
sekretess	och	normer	för	
upphovsrätt	på	internet	

I3	 Förmåga	att	strukturera	
texter	och	kommunicera	
på	ett	etiskt	lämpligt	sätt		

Eleven	känner	till	och	kan	
beskriva	grundläggande	
textproduktionsprocesser,	kan	
utvärdera	sina	egna	texter,	
producera	texter	stegvis	både	
individuellt	och	tillsammans	
med	andra	och	kan	ge	och	ta	
emot	respons.	Eleven	kan	ange	
sina	källor	samt	känner	till	
normerna	för	upphovsrätt	på	
nätet.		

Att	förstå	språk,	litteratur	
och	kultur	

	 	 	

M13	stödja	eleven	i	att	
utveckla	språklig	
medvetenhet,	väcka	elevens	
intresse	för	att	undersöka	
språket	och	dess	olika	

I4	 Förmåga	att	göra	en	
språkanalys	och	behärska	
språkliga	begrepp	

Eleven	kan	göra	iakttagelser	
om	språkliga	drag	i	texter	och	
använder	sig	av	språkanalytiska	
begrepp	vid	muntlig	och	
skriftlig	textanalys.	
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varianter	samt	ge	eleven	
möjligheter	att	använda	
begrepp	som	beskriver	
språket	och	språkliga	
strukturer	
M14	sporra	eleven	att	vidga	
sin	textvärld	och	läsa	
litteratur	som	är	riktad	till	
barn	och	unga	och	
uppmuntra	eleven	att	läsa	
och	reflektera	kring	sina	
läsupplevelser	samt	att	aktivt	
använda	sig	av	bibliotek	

I4	 Litteraturkunskap	
	
	

Eleven	läser	de	barn-	och	
ungdomsböcker	man	har	
kommit	överens	om	och	
diskuterar	och	delar	med	sig	av	
sina	läsupplevelser.			

M15	stärka	elevens	språkliga	
och	kulturella	identitet(er),	
handleda	eleven	att	lära	
känna	och	värdesätta	olika	
kulturer	och	språk,	väcka	
elevens	intresse	för	de	
nordiska	grannspråken	och	
erbjuda	eleven	möjlighet	att	
bekanta	sig	med	ett	
mångsidigt	medie-	och	
kulturutbud	och	att	själv	
medverka	i	
kulturproduktioner	

I4	 Kunskap	om	kultur	och	
förmåga	att	reflektera	
över	språklig	och	kulturell	
identitet	

Eleven	har	kunskap	om	sin	
egen	och	andras	språk	och	
kultur	och	kan	beskriva	och	
reflektera	över	likheter	och	
skillnader	mellan	olika	språk	
och	kulturer.	Eleven	medverkar	
i	och	planerar	egna	
framträdanden.	
	

	

MODERSMÅL	FÖR	ELEVER	MED	ANNAT	MODERSMÅL	

	
Med	 stöd	 av	 12	 §	 i	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 kan	 undervisning	 i	 modersmålet	 enligt	
utbildningsanordnarens	 utbud	 och	 vårdnadshavarens	 val	 ges	 förutom	 i	 finska,	 svenska,	 samiska,	 romani	
eller	 teckenspråk	 också	 i	 ett	 annat	 språk	 som	 är	 elevens	 modersmål.	 I	 det	 fallet	 undervisas	 nämnda	
modersmål	 enligt	 det	 timantal	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 som	 fastställs	 i	 8	 §	 i	 statsrådets	 förordning	
422/2012.	 Läroplanen	 utarbetas	 och	 den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	
lärokursen	svenska	och	litteratur	eller	finska	och	litteratur.	Utbildningsanordnaren	eller	skolan	utarbetar	en	
språkspecifik	 läroplan	 utgående	 från	 grunderna.	 Den	 språkspecifika	 läroplanen	 kan	 också	 utarbetas	
gemensamt	 av	 flera	 utbildningsanordnare.	 Läroplanen	 ska	 utarbetas	med	 hänsyn	 till	 elevernas	 språkliga	
och	 kulturella	 bakgrund	 samt	 i	 vilken	 omfattning	 omgivningen	 stödjer	 utvecklingen	 av	 elevens	 eget	
modersmål.		

	
SVENSKA	SOM	ANDRASPRÅK	OCH	LITTERATUR		

I	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 är	 uppdraget,	 målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	
handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärandet	de	samma	som	i	läroämnet	modersmål	
och	litteratur.		
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Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Enligt	 förordningen	 om	 timfördelning	 kan	 invandrare	 i	 stället	 för	 att	 följa	 lärokursen	 i	 modersmål	 och	
litteratur,	 som	 bestäms	 av	 skolans	 undervisningsspråk,	 helt	 eller	 delvis	 undervisas	 i	 svenska	 eller	 finska	
enligt	en	lärokurs	som	är	speciellt	inriktad	för	invandrare8.	Syftet	med	denna	lärokurs	är	att	stödja	barnens	
och	 de	 ungas	 utveckling	 till	 fullvärdiga	 medlemmar	 i	 språkgemenskapen	 och	 ge	 dem	 språkliga	
förutsättningar	för	fortsatta	studier.	Undervisningen	eftersträvar	att	utveckla	elevernas	multilitteracitet	för	
att	 de	 ska	 kunna	 söka	 information	 och	 förstå,	 producera,	 bedöma	 och	 analysera	 olika	 slags	 talade	 och	
skrivna	texter	på	svenska	i	daglig	kommunikation,	i	skolarbetet	och	i	samhället.	Undervisningen	ska	stödja	
utvecklingen	 av	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskaperna	 samt	 språk	 som	 används	 inom	 olika	
kunskapsområden.		

Det	 särskilda	uppdraget	 i	 lärokursen	 svenska	 som	andraspråk	och	 litteratur	 är	 att	 stödja	 utvecklingen	 av	
flerspråkighet	 hos	 eleverna	 samt	 väcka	 intresse	 och	 erbjuda	 redskap	 för	 att	 utveckla	 språkkunskaperna	
under	hela	livet.	Undervisningen	i	svenska	som	andraspråk	ska	i	samarbete	med	hemmen,	undervisningen	i	
det	egna	modersmålet	och	de	övriga	 läroämnena	hjälpa	eleverna	att	bygga	upp	en	 språklig	och	kulturell	
identitet	i	ett	mångkulturellt	och	-medialt	samhälle.		

Kunskaper	 i	 svenska	 stödjer	 integreringen	 i	 det	 finländska	 samhället.	 Utgångspunkten	 för	 lärokursen	
svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 är	 att	 utnyttja	 sådana	 textgenrer	 och	 språksituationer	 som	 är	
relevanta	 och	 viktiga	 för	 att	 eleven	 ska	 kunna	 undersöka	 och	 analysera	 språkets	 former,	 betydelser	 och	
användning.	 Språkkunskapen	 ska	 utvecklas	 inom	 alla	 delområden:	 hörförståelse,	 tal,	 läsförståelse	 och	
skrivande.	 Förmågan	 att	 förstå	 och	 förmågan	 att	 producera	 ska	 utvecklas	 samtidigt.	 Elevernas	
språkkunskaper	ska	utvidgas	från	konkret	vardagsspråk	till	ett	språk	som	lämpar	sig	för	abstrakt	tänkande.	
Eleverna	ska	få	färdigheter	att	ge	språkligt	uttryck	åt	iakttagelser	och	företeelser	och	sina	personliga	tankar,	
känslor	 och	 åsikter	 på	 ett	 för	 situationen	 lämpligt	 sätt.	 I	 undervisningen	 ska	 de	 språk	 som	 eleverna	
behärskar	värdesättas	och	utnyttjas.	

En	elevs	behov	av	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	fastställs	gemensamt	av	de	lärare	som	
undervisar	eleven.	Elevens	vårdnadshavare	fattar	beslut	om	valet	av	lärokurs9.	Eftersom	undervisningen	ska	
ordnas	 enligt	 elevernas	 ålder	 och	 förutsättningar	 är	 det	 viktigt	 att	 valet	 av	 lärokurs	 gör	 det	 möjligt	 för	
eleven	 att	 få	 undervisning	 enligt	 den	 mest	 lämpliga	 lärokursen10.	 En	 elev	 kan	 studera	 enligt	 lärokursen	
svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 om	 elevens	modersmål	 inte	 är	 svenska,	 finska	 eller	 samiska	 eller	
eleven	 i	 övrigt	 har	 en	 flerspråkig	 bakgrund.	 Då	 behovet	 av	 lärokursen	 kartläggs	 ska	 också	 följande	
eventualiteter	tas	i	betraktande	

- elevens	baskunskaper	i	svenska	är	bristfälliga	inom	ett	eller	flera	delområden	av	språkkunskaperna	
och	räcker	inte	ännu	till	för	att	eleven	ska	kunna	delta	i	den	dagliga	interaktionen	och	det	dagliga	
skolarbetet	som	en	jämlik	medlem	i	skolgemenskapen,	eller	

- elevens	kunskaper	i	svenska	räcker	inte	ännu	till	för	studier	enligt	lärokursen	svenska	och	litteratur.	
		

																																																													
8	Statsrådets	förordning	422/2012	
9	Lag	om	grundläggande	utbildning	628/1998,	30	§	
10	Lag	om	grundläggande	utbildning	628/1998,	3	§	
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En	 elev	 som	 studerar	 enligt	 lärokursen	 svenska	 som	andraspråk	 och	 litteratur	 får	 undervisning	 i	 svenska	
som	andraspråk	antingen	helt	eller	delvis	i	stället	för	undervisning	i	svenska	och	litteratur.	Undervisningen	
läggs	upp	utgående	från	elevens	behov	att	lära	sig	och	det	skede	av	språkutvecklingen	eleven	befinner	sig	i.	
Om	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 valts	 för	 en	 elev	 ska	 elevens	 utveckling	 och	
prestationer	 bedömas	 enligt	målen	 och	 kriterierna	 för	 lärokursen	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	
oberoende	av	i	vilken	undervisningsgrupp	undervisningen	ordnas.	Det	är	viktigt	att	eleven	tar	del	av	samma	
texter	 och	 textgenrer	 som	de	 övriga	 eleverna	 i	 samma	 årskurs.	Om	en	 elev	 flyttat	 till	 Finland	mitt	 i	 den	
grundläggande	utbildningen	är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	elevens	språkkunskaper	och	tidigare	kunskaper	
och	 färdigheter	då	målsättningarna	och	 innehållet	 i	 undervisningen	 fastställs.	Vid	behov	görs	en	plan	 för	
elevens	 lärande.	 Olika	 lärmiljöer	 som	 stödjer	 mångsidig	 utveckling	 av	 språkkunskaperna	 ska	 målinriktat	
användas	i	undervisningen,	både	i	skolan	och	utanför	skolan.	Det	är	möjligt	att	övergå	till	att	läsa	svenska	
enligt	 lärokursen	 svenska	och	 litteratur,	 om	eleven	har	 tillräckliga	 förutsättningar	 för	 att	 lära	 sig	 svenska	
enligt	målsättningarna	för	den	lärokursen.	

I	årskurserna	3–6	är	det	särskilda	målet	att	stödja	utvecklingen	av	elevernas	svenska	språk	samt	att	värna	
om	att	elevernas	läs-	och	skrivfärdigheter	vidareutvecklas	och	blir	mångsidigare.	Undervisningen	ska	beakta	
elevernas	språkfärdigheter	och	styrkor.	Då	eleverna	tolkar	och	producerar	texter	handleds	de	samtidigt	i	att	
observera	språkliga	drag	och	litterära	medel.	Repertoaren	vidgas	gradvis	till	 längre	texter	och	eleverna	lär	
sig	olika	sätt	att	dela	med	sig	av	sina	läsupplevelser.			

Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	 stärka	 sin	 uttrycksförmåga	 och	
förmåga	att	uttrycka	sina	åsikter	samt	 lära	eleven	att	agera	
konstruktivt	 i	 kommunikationssituationer	 i	 skolan	 och	 i	
vardagen		

I1	 K1,	K2,	K4	

M2	motivera	 eleven	 att	 stärka	 förmågan	 att	 kommunicera	
öga	 mot	 öga	 samt	 färdigheterna	 att	 lyssna	 på	 och	 förstå	
lärarens	kommunikation	och	annan	muntlig	kommunikation	

I1	 K1,	K2,	K4	

M3	handleda	eleven	att	uttrycka	sig	mångsidigt	både	verbalt	
och	icke-verbalt,	att	utnyttja	sin	kreativitet	och	att	ta	hänsyn	
till	andra		

I1	 K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 en	 flytande	 läsförmåga	
samt	 att	 använda	 kunskap	om	 textgenrer	 i	 textanalys	 och	 i	
bedömningen	av	informationens	tillförlitlighet,	både	på	egen	
hand	och	tillsammans	med	andra	

I2	 K1,	K4	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 tolka	
skrivna	 och	 talade	 texter	 genom	 att	 utnyttja	 lässtrategier	
ändamålsenligt	i	olika	situationer	

I2	 K2,	K4	

M6	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 dra	
slutsatser	om	en	texts	betydelser	samt	att	vidga	repertoaren	

I2	 K1,	K2,	K4	
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av	ord	och	begrepp		
Att	producera	texter	 	 	
M7	 motivera	 eleven	 att	 utveckla	 förmågan	 att	 producera	
olika	 slags	 texter	 som	 behövs	 i	 vardagen	 och	 i	 skolan	 för	
hand	 och	 digitalt,	 både	 individuellt	 och	 tillsammans	 med	
andra	

I3	 K1,	K4,	K5	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 fördjupa	 förmågan	 att	 planera	 och	
producera	 texter	 både	 självständigt	 och	 tillsammans	 med	
andra	 samt	att	 lära	 eleven	att	 göra	mångsidigt	bruk	 av	ord	
och	strukturer	som	behövs	vid	textproduktion		

I3	 K1,	K2,	K4	

M9	handleda	eleven	att	analysera	och	bedöma	egna	 texter	
samt	att	utveckla	färdigheterna	att	ge	och	ta	emot	respons	

I3	 K1,	K2,	K4	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	 handleda	 eleven	 att	 stärka	 sin	 språkmedvetenhet	 och	
att	 iaktta	 situationsbundna	 variationer	 i	 språkbruket,	
egenskaper	hos	olika	språk	och	lagbundenheter	i	svenskt	tal-	
och	skriftspråk		

I4	 K2,	K4	

M11	motivera	eleven	att	mångsidigt	 stifta	bekantskap	med	
litteratur	och	kultur,	att	uppmuntra	eleven	att	läsa	litteratur	
skriven	 för	 barn	 och	 unga	 och	 att	 dela	 med	 sig	 av	 sina	
läsupplevelser	och	att	bli	en	aktiv	biblioteksanvändare	

I4	 K2	

M12	 handleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 den	 kulturella	
mångfalden	 i	 skolan	 och	 i	 den	 övriga	 omgivningen,	 stödja	
elevens	 flerspråkiga	 och	 multikulturella	 identitet	 samt	
uppmuntra	 eleven	 att	 utnyttja	 och	 utveckla	 sin	
språkrepertoar	

I4	 K2,	K4	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	

M13	motivera	 eleven	 att	 stärka	 en	 positiv	 uppfattning	 om	
sig	 själv	 och	 sitt	 sätt	 att	 använda	 och	 lära	 sig	 språk	 samt	
uppmuntra	eleven	att	ställa	upp	mål	för	lärandet	

I5	 K1,	K2,	K7	

M14	handleda	eleven	att	lägga	märke	till	hur	språk	används	i	
olika	läroämnen	

I5	 K4,	K7	

M15	uppmuntra	eleven	att	utveckla	kunskaper	och	språkliga	
medel	 för	 självstyrt	arbete,	 informationssökning	och	 för	att	
kunna	strukturera	information	självständigt	och	tillsammans	
med	andra	

I5	 K1,	K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	i	årskurs	
3–6	
	
Eleverna	 lär	 sig	 språk-	 och	 kommunikationsfärdigheter	 och	 utvecklar	 sin	 förmåga	 att	 arbeta	med	 texter	
genom	att	använda	språk	i	olika	situationer	och	arbeta	mångsidigt	med	språk.	Innehållet	i	undervisningen	
väljs	så	att	eleverna	får	möjlighet	att	vidga	de	färdigheter	som	har	en	anknytning	till	 språk,	 litteratur	och	
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övrig	 kultur	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt.	 Undervisningens	 innehåll	 ska	 stödja	 målsättningarna	 och	 utnyttja	
elevernas	erfarenheter	och	lokala	möjligheter.	Innehållet	ska	formas	till	helheter	för	de	olika	årskurserna.						
	
I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 övar	 tillsammans	 att	 berätta,	 uttrycka	 och	 beskriva	 åsikter	 utgående	 från	
olika	ämnesområden	och	texter.	Eleverna	handleds	att	uttrycka	sig	mångsidigt	och	att	utnyttja	drama	som	
ett	 arbetssätt.	 Eleverna	undersöker	och	använder	 språket	 som	en	del	 av	den	dagliga	 verksamheten	med	
fokus	på	situationsbundna	fraser	och	uttryck,	tidsuttryck	i	berättelser,	modalitet,	jämförande	beskrivningar	
samt	indirekt	anföring	och	hur	man	hänvisar	till	någon	annans	tal.	Eleverna	ges	träning	i	att	uttala,	 lyssna	
och	 lära	 sig	 av	 det	 hörda.	 Eleverna	 deltar	 i	 att	 planera	 och	 genomföra	 den	 egna	 klassens	 och	 skolans	
interaktiva	och	kulturella	verksamhet.		
	
I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	tränar	att	läsa	skönlitteratur	och	olika	fakta-	och	medietexter	flytande	samt	att	
utnyttja	för	situationen	och	ändamålet	lämpliga	lässtrategier.	Undervisningen	ska	främja	kännedomen	om	
olika	 textgenrer	och	 litterära	 grundbegrepp.	Eleverna	 lär	 sig	 att	 känna	 igen	 språkliga	och	 textuella	drag	 i	
berättande,	 beskrivande,	 instruerande	 och	 enkla	 argumenterande	 texter.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 urskilja	
åsikter,	värderingar	och	informationskällor	i	texter	och	att	bedöma	informationens	tillförlitlighet.	Eleverna	
övar	att	uppfatta	delarna	 i	 en	mening	 (sats,	 förhållandet	mellan	huvudord	och	bestämning,	 satsdel)	 som	
stöd	 för	 läsförståelsen.	 Eleverna	 klassificerar	 ord	 utgående	 från	 betydelse	 och	 form.	 Eleverna	 reflekterar	
över	hur	ordböjning	påverkar	betydelsen	och	lär	sig	hur	man	böjer	verb	i	olika	tidsformer.	Eleverna	tränar	
att	 beskriva,	 jämföra	 och	 reflektera	 över	 betydelser	 och	 hierarkier	 hos	 ord,	 synonymer,	 språkliga	 bilder,	
talesätt	och	begrepp.	Eleverna	ges	också	träning	i	att	ge	akt	på	hur	person	och	tid	uttrycks	i	en	text.	Ord-	
och	begreppsförrådet	vidgas.		
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	tränar	att	skriva	flytande,	grunderna	i	att	producera	och	behandla	texter	
samt	behärskning	av	språknormer.	Eleverna	tränar	både	individuellt	och	tillsammans	med	andra.	Eleverna	
producerar	 för	 åldern	 lämpliga	 berättande,	 beskrivande,	 instruerande	 och	 enkla	 argumenterande	 texter	
och	 tränar	 samtidigt	 ordförråd,	 fraseologi	 och	 språkliga	 strukturer.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	
skrivprocessens	faser	och	bearbetar	texter	utifrån	respons.		
	
I4	 Att	 förstå	 språk,	 litteratur	 och	 kultur:	 Eleverna	 undersöker	 hur	 olika	 situationer	 och	 ämnen	 skapar	
variationer	 i	 språket	 genom	 att	 iaktta	 kommunikationssituationer	 i	 skolan	 och	 på	 fritiden	 samt	 hur	
variationer	 kommer	 till	 uttryck	 i	 olika	 typer	 av	 talade	 och	 skrivna	 texter.	 Eleverna	 reflekterar	 över	
betydelser	hos	ord,	fraser	och	texter	och	bekantar	sig	samtidigt	med	olika	sätt	att	klassificera	dem.	Eleverna	
bekantar	 sig	med	kännetecken	 för	 svenskt	 tal-	 och	 skriftspråk.	 Eleverna	 lär	 sig	 centrala	 lagbundenheter	 i	
språket	 (ordklasser	 och	 satser,	 böjning	 av	 substantiv	 och	 verb,	 sammansättning	och	 avledning)	 och	olika	
sätt	 att	 skapa	 betydelser.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 skön-	 och	 faktalitteratur,	 filmer	 och	 medietexter	
riktade	 till	 barn	 och	 unga	 och	 stiftar	 samtidigt	 bekantskap	 med	 biblioteket	 som	 en	 resurs.	 Eleverna	
bekantar	sig	också	med	nya	och	gamla	arter	av	olika	kulturtraditioner	som	har	anknytning	till	barnens	och	
de	ungas	värld.	
	
I5	Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	 lärande:	Eleverna	lär	sig	att	dela	upp	läs-,	skriv-,	 lyssnande-	och	
talprocesser	 i	 mindre	 delar	 och	 att	 träna	 delfärdigheter	 samt	 olika	 skriv-	 och	 lyssnartekniker.	 Eleverna	
tränar	att	känna	igen	och	använda	viktiga	begrepp	och	uttryck	i	olika	läroämnen.	I	undervisningen	används	
digitala	verktyg	för	att	lära	eleverna	att	söka	information	inom	olika	kunskapsområden	och	för	att	eleverna	
ska	 lära	sig	utvärdera	sitt	 lärande	 i	 förhållande	 till	målen	 för	undervisningen.	Eleverna	vägleds	att	handla	
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etiskt	med	respekt	 för	upphovsrätt	och	 integritet.	 I	undervisningen	stärks	elevernas	 förmåga	att	använda	
sitt	eget	modersmål	som	ett	stöd	för	allt	lärande.	

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	lärokursen	svenska	som	andraspråk	och	litteratur	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Att	kommunicera	 	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	
stärka	 sin	 uttrycksförmåga	
och	 förmåga	 att	 uttrycka	
sina	 åsikter	 samt	 lära	
eleven	 att	 agera	
konstruktivt	 i	
kommunikationssituationer	
i	skolan	och	i	vardagen	

I1	 Kommunikativa	färdigheter	
och	uttrycksförmåga		

Eleven	 deltar	 i	 olika	
kommunikationssituationer,	
utnyttjar	 sina	 språkkunskaper	 och	
kan	 diskutera	 och	 arbeta	
utgående	 från	 olika	 teman	 och	
texter.		
	

M2	 motivera	 eleven	 att	
stärka	 förmågan	 att	
kommunicera	öga	mot	öga	
samt	 färdigheterna	 att	
lyssna	 på	 och	 förstå	
lärarens	 kommunikation	
och	 annan	 muntlig	
kommunikation	

I1	 Förmåga	 att	 förstå	 texter	
och	 interagera	 i	
kommunikationssituationer	

Eleven	 förstår	 lärarens	
kommunikation	 och	 annat	 tal	 då	
en	 situation	 eller	 ett	 ämne	 är	
bekant	 eller	 då	 läraren	 ger	
handledning.	 Eleven	 kan	 agera	
ansikte	 mot	 ansikte	 i	
kommunikationssituationer.			

M3	 handleda	 eleven	 att	
uttrycka	 sig	 mångsidigt	
både	 verbalt	 och	 icke-
verbalt,	 att	 utnyttja	 sin	
kreativitet	 och	 att	 ta	
hänsyn	till	andra	

I1	 Förmåga	 att	 använda	 olika	
uttryckssätt	 i	
kommunikationssituationer	

Eleven	 uttrycker	 sig	 mångsidigt	
genom	 att	 använda	 olika	
uttryckssätt	och	kan	 ta	hänsyn	 till	
sin	samtalspart.		

Att	tolka	texter	 	 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 en	 flytande	
läsförmåga	 samt	 att	
använda	 kunskap	 om	
textgenrer	 i	 textanalys	 och	
i	 bedömningen	 av	
informationens	
tillförlitlighet,	 både	 på	
egen	hand	och	tillsammans	
med	andra	

I2	 Förmåga	 att	 läsa	 flytande	
samt	 förmåga	 att	 använda	
kunskaper	 om	 textgenrer	 i	
tolkningen	av	texter	

Eleven	 läser	 olika	 texter	 flytande.	
Eleven	 känner	 igen	 en	 berättelse,	
en	 faktatext	 och	 en	 värderande	
text	 och	 tränar	 tillämpning	 av	
kunskap	 om	 genretypiska	 drag	 i	
tolkningen	 och	 bedömningen	 av	
texter.		

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 förmåga	 att	
tolka	 skrivna	 och	 talade	
texter	 genom	 att	 utnyttja	

I2	 Förmåga	att	tolka	texter		 Eleven	 deltar	 i	 olika	 situationer	
där	 språk	 används	 och	 har	 en	
förmåga	 att	 tolka	 skrivna	 och	
talade	texter.	
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lässtrategier	
ändamålsenligt	 i	 olika	
situationer	
M6	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 förmåga	 att	
dra	 slutsatser	 om	 en	 texts	
betydelser	 samt	 att	 vidga	
repertoaren	 av	 ord	 och	
begrepp	

I2	 Hur	 ord-	 och	
begreppsrepertoaren	
vidgats	 samt	 förmåga	 att	
dra	 slutsatser	 om	 en	 texts	
betydelser	
	

Eleven	har	en	relativt	stor	ord-	och	
begreppsrepertoar	 och	 kan	
identifiera	 textbetydelser	 som	
kräver	slutledning.	

Att	producera	texter	 	 	 	
M7	 motivera	 eleven	 att	
utveckla	 förmågan	 att	
producera	olika	slags	texter	
som	behövs	i	vardagen	och	
i	 skolan	 för	 hand	 och	med	
tangentbord,	 både	
individuellt	 och	
tillsammans	med	andra	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kunskaper	 om	 textgenrer	 i	
produktionen	 av	 texter,	
förmåga	att	skriva	för	hand	
och	med	tangentbord	
	
	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
använda	 språk	 som	 kännetecknar	
berättande,	beskrivande	och	enkla	
argumenterande	 texter.	 Eleven	
kan	 skriva	 svenska	 för	 hand	 och	
har	 tillägnat	 sig	 färdigheter	 att	
skriva	med	hjälp	av	tangentbord.	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	
fördjupa	 förmågan	 att	
planera	 och	 producera	
texter	 både	 självständigt	
och	tillsammans	med	andra	
samt	 att	 lära	 eleven	 att	
göra	 mångsidigt	 bruk	 av	
ord	 och	 strukturer	 som	
behövs	vid	textproduktion	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	
	
	

Eleven	 kan	 skriva	 hela	 texter	 och	
uppvisar	 kännedom	 om	
rättskrivning	 i	 sina	 texter.	 Eleven	
behärskar	 rubriksättning,	
styckeindelning	 och	 fäster	
uppmärksamhet	vid	ordval.		

M9	 handleda	 eleven	 att	
analysera	 och	 bedöma	
egna	 texter	 samt	 att	
utveckla	 färdigheterna	 att	
ge	och	ta	emot	respons	

I3	 Förmåga	att		
bedöma	 texter	 och	 att	 ge	
och	ta	emot	respons	
	

Eleven	 kan	 bedöma	 sina	 egna	
texter,	 är	 medveten	 om	 styrkor	
och	 utvecklingsbehov	 i	 sitt	
skrivande	och	kan	ge	och	ta	emot	
respons.		

Att	 förstå	 språk,	 litteratur	
och	kultur	

	 	 	

M10	 handleda	 eleven	 att	
stärka	 sin	
språkmedvetenhet	 och	 att	
iaktta	 situationsbundna	
variationer	 i	 språkbruket,	
egenskaper	hos	olika	språk	
och	 lagbundenheter	 i	
svenskt	tal-	och	skriftspråk	

I4	 Förmåga	att	observera	och	
jämföra	 olika	 drag	 i	 språk	
och	språkbruk	
	
	

Eleven	 känner	 igen	
lagbundenheter	 i	 språket	 och	 kan	
med	 hjälp	 av	 gängse	 begrepp	
beskriva	 hur	 språket	 varierar	 i	
olika	 situationer.	 Eleven	 kan	 ge	
exempel	 på	 språk	 och	 dialekter	 i	
sin	omgivning.			
	

M11	 motivera	 eleven	 att	
mångsidigt	 stifta	
bekantskap	 med	 litteratur	

I4	 Kännedom	 om	 litteratur	
och	kultur	
	

Eleven	 läser	 barn-	 och	
ungdomslitteratur	 och	 kan	 delta	 i	
diskussioner	 om	 sina	
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och	 kultur,	 att	 uppmuntra	
eleven	 att	 läsa	 litteratur	
skriven	 för	 barn	 och	 unga	
och	att	dela	med	sig	av	sina	
läsupplevelser	 och	 att	 bli	
en	 aktiv	
biblioteksanvändare	

läsupplevelser	och	om	övrig	barn-	
och	ungdomskultur.				

M12	 handleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 den	
kulturella	 mångfalden	 i	
skolan	 och	 i	 den	 övriga	
omgivningen,	 stödja	
elevens	 flerspråkiga	 och	
multikulturella	 identitet	
samt	uppmuntra	eleven	att	
utnyttja	 och	 utveckla	 sin	
språkrepertoar	

I4	 Förmåga	att	reflektera	över	
kulturell	mångfald	

Eleven	 kan	 beskriva	
flerspråkigheten	 och	 den	
kulturella	mångfalden	i	sitt	eget	liv	
och	i	sin	omgivning.	
	
	

Att	 använda	 språket	 som	
stöd	för	allt	lärande	

	 	 	

M13	 motivera	 eleven	 att	
stärka	 en	 positiv	
uppfattning	 om	 sig	 själv	
och	 sitt	 sätt	 att	 använda	
och	 lära	 sig	 språk	 samt	
uppmuntra	 eleven	 att	
ställa	upp	mål	för	lärandet	

I5	 Förmåga	att	ställa	upp	mål	
för	lärandet	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
ställa	upp	mål	för	lärandet.			

M14	 handleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 hur	 språk	
används	i	olika	läroämnen	

I5	 Förmåga	 att	 observera	
språket	i	olika	läroämnen	

Eleven	 läser	 med	 hjälp	 av	 stöd	
texter	 eller	 delar	 av	 texter	 som	
används	i	olika	läroämnen	och	kan	
beskriva	hur	de	är	uppbyggda.		

M15	uppmuntra	eleven	att	
utveckla	 kunskaper	 och	
språkliga	 medel	 för	
självstyrt	 arbete,	
informationssökning	 och	
för	 att	 kunna	 strukturera	
information	 självständigt	
och	tillsammans	med	andra	

I5	 Förmåga	 att	 bygga	 upp	 en	
text	och	söka	information	

Eleven	 kan	 söka	 information	 om	
ett	 visst	 ämne	 och	 producera	 en	
strukturerad	muntlig	 eller	 skriftlig	
presentation	 av	 ämnet	
självständigt	 eller	 i	 grupp.	 Eleven	
kan	 under	 handledning	 välja	 ett	
sätt	 att	 söka	 information	 som	 är	
lämpligt	 med	 tanke	 på	
sammanhanget	och	ämnet.		

	

SVENSKA	FÖR	SAMISKTALANDE	

Lärokursen	svenska	för	samisktalande	är	avsedd	för	elever	som	studerar	samiska	och	 litteratur.	Målet	för	
undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	en	högklassig	tvåspråkighet	och	ge	dem	förutsättningar	
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att	uppnå	sådan	språkkunskap	i	bägge	språken	som	förutsätts	för	fortsatta	studier	och	för	att	fungera	som	
jämbördiga	medlemmar	i	den	svenska	och	den	samiska	gemenskapen.	Den	lokala	läroplanen	utarbetas	och	
den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	 lärokursen	 svenska	 och	 litteratur.	
Läroplanen	utarbetas	med	hänsyn	till	elevernas	språkliga	och	kulturella	bakgrund	samt	i	vilken	omfattning	
familjen	och	den	övriga	omgivningen	stödjer	utvecklingen	av	elevens	kunskaper	i	svenska.	

	
FINSKA	FÖR	SAMISKTALANDE	(SUOMI	SAAMENKIELISILLE)	

Suomi	 saamenkielisille	 -oppimäärä	 on	 tarkoitettu	 niille	 oppilaille,	 jotka	 opiskelevat	 saamen	 kieltä	 ja	
kirjallisuutta.	Opetuksen	tavoitteena	on	oppilaan	korkeatasoiseen	kaksikielisyyteen	kasvamisen	tukeminen	
ja	 edellytysten	 luominen	 sille,	 että	 oppilas	 voi	 saavuttaa	 jatko-opinnoissa	 vaadittavan	 kielitaidon	
molemmilla	kielillä	sekä	toimia	tasavertaisena	jäsenenä	suomen-	ja	saamenkielisessä	yhteisössä.	Paikallinen	
opetussuunnitelma	 laaditaan	 ja	 opetuksen	 tavoitetaso	 määritellään	 tällöin	 suomen	 kieli	 ja	 kirjallisuus	 -
oppimäärää	 soveltaen.	 Opetussuunnitelman	 laadinnassa	 otetaan	 huomioon	 oppilaiden	 kielellinen	 ja	
kulttuurinen	 tausta	 sekä	 perheen	 ja	 muun	 ympäristön	 tarjoaman	 tuen	 määrä	 oppilaan	 suomen	 kielen	
kehittymiselle.	

	
SVENSKA	FÖR	TECKENSPRÅKIGA	

Lärokursen	 svenska	 för	 teckenspråkiga	 är	 avsedd	 för	 elever	 som	 studerar	 teckenspråk	 och	 litteratur	 i	
svenska	skolor.	Målet	för	undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	en	högklassig	tvåspråkighet	och	
ge	dem	förutsättningar	att	uppnå	sådan	språkkunskap	i	bägge	språken	som	förutsätts	för	fortsatta	studier	
och	för	att	fungera	som	jämbördiga	medlemmar	i	den	svenska	och	den	teckenspråkiga	gemenskapen.	Den	
lokala	 läroplanen	 utarbetas	 och	 den	 eftersträvade	 nivån	 för	 undervisningen	 fastställs	 utgående	 från	
lärokursen	 svenska	 och	 litteratur	 och/eller	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur.	 Eleven	 bedöms	 också	
enligt	den	lärokurs	som	utgör	grund	för	lärokursen	svenska	för	teckenspråkiga.	Läroplanen	utarbetas	med	
beaktande	av	elevernas	språkliga	och	kulturella	bakgrund	samt	i	vilken	omfattning	familjen	och	den	övriga	
omgivningen	stödjer	utvecklingen	av	elevens	kunskaper	i	svenska.	

	
FINSKA	FÖR	TECKENSPRÅKIGA	(SUOMI	VIITTOMAKIELISILLE)	

Suomi	 viittomakielisille	 -oppimäärä	 on	 tarkoitettu	 niille	 oppilaille,	 jotka	 opiskelevat	 viittomakieltä	 ja	
kirjallisuutta	 suomenkielisissä	 kouluissa.	 Opetuksen	 tavoitteena	 on	 oppilaan	 korkeatasoiseen	
kaksikielisyyteen	 kasvamisen	 tukeminen	 ja	 edellytysten	 luominen	 sille,	 että	 oppilas	 voi	 saavuttaa	 jatko-
opinnoissa	 vaadittavan	 kielitaidon	 molemmilla	 kielillä	 sekä	 toimia	 tasavertaisena	 jäsenenä	 suomen-	 ja	
viittomakielisessä	 yhteisössä.	 Paikallinen	 opetussuunnitelma	 laaditaan	 ja	 opetuksen	 tavoitetaso	
määritellään	suomen	kieli	 ja	kirjallisuus	 ja/tai	 suomi	 toisena	kielenä	 ja	kirjallisuus	 -oppimäärää	soveltaen.	
Tällöin	 myös	 oppilaan	 arviointi	 määräytyy	 sen	 mukaan,	 kumman	 oppimäärän	 pohjalta	 suomi	
viittomakielisille	 -oppimäärä	 on	 laadittu.	 Opetussuunnitelman	 laadinnassa	 otetaan	 huomioon	 oppilaiden	
kielellinen	 ja	 kulttuurinen	 tausta	 sekä	 perheen	 ja	 muun	 ympäristön	 tarjoaman	 tuen	 määrä	 oppilaan	
suomen	kielen	kehittymiselle.	
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14.4.2	DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET			
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

	
	
LÄROKURSER	 I	 DET	 ANDRA	 INHEMSKA	 SPRÅKET	 OCH	 FRÄMMANDE	 SPRÅK		
	
Elevernas	studieprogram	innehåller	minst	en	lång	och	en	medellång	lärokurs	i	språk.	Av	dessa	ska	det	ena	
vara	det	andra	inhemska	språket	(finska	eller	svenska)	och	det	andra	något	främmande	språk	eller	samiska.	
Långa	 lärokurser	 innebär	 A-lärokurser	 samt	 modersmålsinriktade	 lärokurser	 i	 finska	 och	 svenska.	 B1-
lärokurserna	är	medellånga	lärokurser.	Dessutom	kan	utbildningsanordnaren	erbjuda	olika	långa	lärokurser	
i	andra	språk	som	valfria	och	frivilliga	språkstudier.	

För	 läroämnet	 det	 andra	 inhemska	 språket	 har	 det	 inom	 dessa	 grunder	 fastställts	 sex	 lärokurser:	 lång	
lärokurs	 (A-lärokurs)	 i	 finska	 och	 svenska	 och	 i	 modersmålsinriktad	 finska	 och	 svenska	 samt	 medellång	
lärokurs	(B1-lärokurs)	i	finska	och	svenska.		

I	läroämnet	främmande	språk	har	det	fastställts	sju	olika	lärokurser:	lång	lärokurs	(A-lärokurs)	i	engelska,	i	
annat	 främmande	 språk	 och	 i	 samiska,	 medellång	 lärokurs	 (B1-lärokurs)	 i	 främmande	 språk	 samt	 kort	
lärokurs	(B2-lärokurs)	i	främmande	språk,	samiska	och	latin.	

Beskrivningar	 av	 lärokursen	 i	 främmande	 språk	 kan	 tillämpas	 på	 alla	 språk	 som	 inte	 har	 språkspecifik	
lärokursbeskrivning.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 språkspecifika	
tillämpningar.	 För	 engelska	 språket	 utarbetas	 endast	 A-lärokurs.	 Vid	 behov	 kan	 man	 lokalt	 utarbeta	 en	
lärokursbeskrivning	 för	 engelska	 som	 B1-	 eller	 B2-språk	 genom	 att	 använda	 lärokurserna	 B1	 och	 B2	 för	
främmande	 språk	 som	 modell.	 Den	 kunskapsnivå	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 fastställs	 i	 grunderna	
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lämpar	 sig	 för	 europeiska	 språk	 som	 använder	 ett	 skriftsystem	 som	 grundar	 sig	 på	 alfabetet.	 För	 andra	
språk	 låter	 utbildnings-anordnaren	 utarbeta	 en	 läroplan	 som	 följer	 dessa	 grunder	 i	 tillämpliga	 delar.	
	

DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET	FINSKA/SVENSKA	

Läroämnets	uppdrag			

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	

Undervisningen	 i	 det	 andra	 inhemska	 språket	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogiken	 och	 fostran	 till	
språkmedvetenhet.	Den	ska	väcka	elevernas	 intresse	 för	den	språkliga	och	kulturella	mångfalden	 i	 skolan	
och	den	omgivande	världen	och	uppmuntra	dem	att	kommunicera	i	autentiska	språkmiljöer.	Eleverna	ska	
lära	 sig	 värdesätta	andra	 språk,	människorna	 som	 talar	dem	och	olika	kulturer.	 Jämställdheten	 i	 språkval	
och	språkstudier	förstärks	genom	att	man	på	varierande	och	intressanta	sätt	informerar	om	valmöjligheter	i	
språken,	genom	att	man	uppmuntrar	eleverna	att	oberoende	av	kön	fatta	beslut	om	språkval	utgående	från	
sina	individuella	intressen,	genom	att	man	behandlar	teman	mångsidigt	och	ur	olika	synvinklar	och	genom	
att	man	använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Studierna	 i	det	andra	 inhemska	språket	ska	förbereda	eleverna	för	planmässigt	och	kreativt	arbete	 i	olika	
sammansättningar.	 Eleverna	 och	 elevgrupperna	 ska	 också	 ges	 möjligheter	 att	 bilda	 nätverk	 och	
kommunicera	 med	 finskspråkiga	 elever	 och	 grupper.	 Digitala	 verktyg	 erbjuder	 en	 naturlig	 möjlighet	 att	
genomföra	 språkundervisningen	 i	 autentiska	 situationer	 och	 utifrån	 elevernas	 kommunikationsbehov.	
Undervisningen	ska	också	ge	färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	 som	eleverna	använder	på	 fritiden.	Eleverna	uppmuntras	att	 söka	 information	på	de	 språk	 som	de	
behärskar.	
	
FINSKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	4–6		

I	årskurs	4–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Årsveckotimmarna	 i	 A2-språket	 fördelas	 på	 de	 olika	 årskurserna	 utan	 etappmål	 mellan	 årskurs	 6	 och	
årskurs	7.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6			
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Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	uppmuntra	eleven	att	 lägga	märke	 till	 finskan	och	dess	
kulturella	mångfald	 i	omgivningen,	väcka	 intresse	 för	 finska	
och	 motivera	 hen	 att	 värdesätta	 svenskans	 och	 finskans	
ställning	som	nationalspråk	

I1	 K2	

M2	 motivera	 eleven	 att	 värdesätta	 sin	 egen	 språkliga	 och	
kulturella	 bakgrund	 och	 den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	 i	 världen	 samt	 att	 bemöta	 människor	
fördomsfritt		

I1	 K2	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	skiljer	olika	språk	åt	samt	stödja	hen	att	utveckla	
språklig	nyfikenhet	och	medvetenhet	

I1	 K1,	K4	

M4	handleda	eleven	att	hitta	finskspråkigt	material	 I1	 K4,	K5	
Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	 målen	 för	 undervisningen	 och	
skapa	 en	 tillåtande	 studieatmosfär	 som	 stöder	 och	
uppmuntrar	eleverna	att	lära	sig	och	lära	av	varandra	

I2	 K1,	K7	

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

I2	 K5,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M7	ordna	tillfällen	där	eleven	med	hjälp	av	olika	medier	får	
träna	muntlig	och	skriftlig	kommunikation		

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

M8	 handleda	 eleven	 i	 att	 använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K2,	K4	

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

I3	 K2,	K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M11	ge	eleven	många	möjligheter	att	öva	 sig	 i	 att	 tala	och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	4–6		

I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 bekanta	 sig	 med	 talad	 finska	 i	 klassen,	 skolan	 eller	
omgivningen.	 Att	 fundera	 över	 sin	 egen	 språkliga	 och	 kulturella	 bakgrund.	 Att	 inhämta	 kunskap	 och	
diskutera	om	Finlands	nationalspråk	och	minoritetsspråk	och	deras	betydelse	för	 individen	och	samhället.	
Att	lyssna	på	olika	former	av	talad	finska	och	bekanta	sig	med	olika	former	av	skriven	finska.	Att	diskutera	
och	fundera	över	hur	man	kan	kommunicera	om	man	endast	har	ringa	kunskaper	i	ett	språk.	Att	träna	artigt	
språkbruk	i	olika	kommunikationssituationer.	
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I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	tillsammans	lära	sig	planera	arbetet,	att	ge	och	ta	emot	respons	och	att	
ta	 ansvar.	 Att	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	märke	 till	 finskan	 runt	 omkring	 sig.	 Att	 lära	 sig	 effektiva	 sätt	 att	
studera	 språk,	 som	 t.ex.	 att	 använda	 nya	 ord	 och	 strukturer	 i	 olika	 egna	 sammanhang,	 att	 öva	 sig	 i	
studieteknik	 och	 att	 lära	 sig	 härleda	 ords	 betydelse	 ur	 en	 kontext.	 Att	 vänja	 sig	 vid	 att	 utvärdera	 sina	
språkkunskaper	t.ex.	genom	att	använda	den	Europeiska	språkportfolion.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	lära	sig	att	lyssna,	tala,	läsa	och	skriva	på	finska	och	att	behandla	olika	teman	som	bl.a.	jag	själv,	
min	 familj,	 mina	 vänner,	 skolan,	 fritidsintressen	 och	 fritidssysslor	 och	 om	 livet	 i	 finskspråkiga	 miljöer.	
Teman	 ska	 också	 väljas	 tillsammans.	 Innehållet	 väljs	 med	 beaktande	 av	 elevernas	 dagliga	 omgivning,	
intressen	och	aktualitet	och	utgående	från	perspektivet	 jag,	vi	och	vårt	samhälle.	Att	använda	språket	för	
olika	syften,	som	t.ex.	att	hälsa,	be	om	hjälp	eller	uttrycka	en	åsikt.	Att	 lära	sig	ordförråd	och	strukturer	 i	
samband	med	olika	typer	av	texter,	som	t.ex.	kortare	berättelser,	skådespel,	intervjuer	och	sångtexter.	Att	
erbjuda	eleven	möjlighet	att	öva	sig	i	att	använda	finska	också	i	språkligt	mer	krävande	situationer.	Att	lära	
sig	 hitta	 finskspråkigt	material	 i	 omgivningen,	 på	 nätet,	 i	 bibliotek	 osv.	 Att	 träna	 uttal,	 betoning	 av	 ord,	
satsbetoning,	talrytm	och	intonation.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	4–6		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	som	möjligt	för	eleverna.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
sina	 attityder.	 Olika	 lärmiljöer,	 medier	 och	 digitala	 verktyg	 ska	 mångsidigt	 användas	 i	 undervisningen.	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 den	
Europeiska	 språkportfolion	 eller	 motsvarande	 verktyg.	 Med	 hjälp	 av	 olika	 nätverk	 får	 eleverna	 också	
bekanta	 sig	med	 flerspråkigheten	 och	 den	 kulturella	mångfalden	 i	 närmiljön	 eller	 samhället.	Målspråket	
finska	används	alltid	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	4–6		

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	 från	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	4–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
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Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	finska	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	i	
relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 A-lärokursen	 i	 finska.	 För	 att	 studierna	 ska	
framskrida	 är	 det	 viktigt	 att	 bedömningen	 sker	 på	 många	 olika	 sätt	 och	 att	 den	 beaktar	 alla	 mål.	
Bedömningen	 ska	 rikta	 sig	 till	 samtliga	 innehåll.	 Bedömningen	 av	 delområdena	 ska	 grunda	 sig	 på	 den	
Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.		
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	A-lärokursen	i	finska		

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	uppmuntra	eleven	att	
lägga	 märke	 till	 finskan	
och	 dess	 kulturella	
mångfald	 i	 omgivningen,	
väcka	 intresse	 för	 finska	
och	 motivera	 hen	 att	
värdesätta	 svenskans	 och	
finskans	 ställning	 som	
nationalspråk	

I1	 Förmåga	 att	 gestalta	 den	
språkliga	miljön	

Eleven	kan	nämna	orsaker	 till	 varför	
man	 talar	 svenska	 och	 finska	 i	
Finland.	

M2	 motivera	 eleven	 att	
värdesätta	 sin	 egen	
språkliga	 och	 kulturella	
bakgrund	 och	 att	 bemöta	
människor	fördomsfritt		

I1	 	 Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	 Eleven	 handleds	
att	som	en	del	av	självbedömningen	
reflektera	 över	 sina	 egna	
erfarenheter		

M3	 vägleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 vad	 som	
förenar	 respektive	 skiljer	
olika	språk	åt	 samt	stödja	
hen	 att	 utveckla	 språklig	
nyfikenhet	 och	
medvetenhet	

I1	 Språklig	medvetenhet	
	

Eleven	 uppfattar	 likheter	 och	
olikheter	i	t.ex.	strukturer,	ordförråd	
och	 betydelser	 mellan	 finskan	 och	
modersmålet	 eller	 andra	 språk	 hen	
kan.	

M4	 handleda	 eleven	 att	
hitta	 finskspråkigt	
material	

I1	 Förmåga	 att	 iaktta	 finska	
språket	i	omgivningen	

Eleven	 kan	 beskriva	 i	 vilka	
sammanhang	man	kan	läsa	och	höra	
finska.	

Färdigheter	 för	
språkstudier	

	 	 	

M5	 tillsammans	 gå	
igenom	 målen	 för	
undervisningen	och	 skapa	
en	 tillåtande	
studieatmosfär	 som	
stöder	 och	 uppmuntrar	
eleverna	 att	 lära	 sig	 och	
lära	av	varandra	

I2	 Kännedom	 om	 målen	 för	
undervisningen	 och	 om	
hur	 man	 arbetar	 som	
grupp	

Eleven	 kan	 beskriva	 målen	 för	
undervisningen	 och	 deltar	 i	
gemensamma	arbetsuppgifter.	

M6	handleda	eleven	att	ta	
ansvar	 för	 sina	

I2	 Förmåga	 att	 ställa	 upp	
mål	 för	 sina	 språkstudier	

Eleven	 ställer	 upp	 mål	 för	 sina	
språkstudier,	 övar	 sig	 i	 olika	 sätt	 att	
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språkstudier	 och	 modigt	
öva	 sina	 kunskaper	 i	
finska,	också	med	hjälp	av	
digitala	 verktyg,	 samt	 att	
få	 insikt	 i	 vilket	 sätt	 att	
lära	 sig	 språk	 som	 bäst	
passar	var	och	en		

och	 att	 hitta	 väl	
fungerande	
studiemetoder	

lära	 sig	 språk	 också	 med	 hjälp	 av	
digitala	 verktyg	 och	 utvecklar	 och	
utvärderar	sina	kunskaper.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	
kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A2.1	

M7	 ordna	 tillfällen	 där	
eleven	med	hjälp	 av	olika	
medier	 får	 träna	 muntlig	
och	 skriftlig	
kommunikation	

I3	 Förmåga	 att	
kommunicera	 i	 olika	
situationer	

Eleven	 kan	 utbyta	 tankar	 eller	
information	i	bekanta	och	vardagliga	
situationer	och	 stundtals	hålla	 igång	
en	konversation.	

M8	 handleda	 eleven	 i	 att	
använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	
	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 deltar	 i	 allt	 högre	 grad	 i	
kommunikation.	 Använder	 mera	
sällan	 nonverbala	 uttryck.	 Måste	
ganska	 ofta	 be	 samtalspartnern	
upprepa	eller	förtydliga.	Kan	i	någon	
mån	 utnyttja	 samtalspartnerns	
uttryck	i	sin	egen	kommunikation.	

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

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk		

Eleven	 klarar	 av	 korta	 sociala	
situationer.	 Kan	 använda	 de	
vanligaste	 artiga	 hälsnings-	 och	
tilltalsfraserna	 samt	 artigt	 framföra	
till	 exempel	 önskemål,	 invitationer,	
förslag	 och	 ursäkter	 och	 besvara	
sådana.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter		

	 	 Kunskapsnivå	A2.1	

M10	 uppmuntra	 eleven	
att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	
sin	 åldersgrupp	 lämpliga	
och	 intressanta	 muntliga	
och	skriftliga	texter	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 texter	 som	 innehåller	
enkla,	bekanta	ord	och	uttryck	samt	
tydligt	 tal.	 Förstår	 det	 centrala	
innehållet	 i	 korta,	 enkla	 budskap	
som	 intresserar	 hen	 och	
grundtankarna	 i	 en	 förutsägbar	 text	
som	innehåller	ett	bekant	ordförråd.	
Klarar	mycket	enkel	slutledning	med	
hjälp	av	kontexten.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M11	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	
att	 tala	 och	 skriva	 i	 för	
åldern	 lämpliga	
situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 uttal	
och	 vid	 strukturer	 som	är	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 behärskar	 en	 begränsad	
mängd	 korta,	 inövade	 uttryck,	 det	
mest	 centrala	 ordförrådet	 och	
grundläggande	 satsstrukturer.	 Kan	
med	 hjälp	 av	 ett	 begränsat	
uttrycksförråd	berätta	om	vardagliga	
och	för	hen	viktiga	saker	samt	skriva	
enkla	meddelanden.	Uttalar	 inövade	
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relevanta	 för	 textens	
innehåll		

uttryck	begripligt.	

	

SVENSKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3-6	(RUOTSIN	KIELI,	A-OPPIMÄÄRÄ	VUOSILUOKILLA	3-6)	

Vuosiluokilla	 3	 –	 6	 kaikilla	 oppilailla	 on	 äidinkielen	 lisäksi	 opetusta	 vähintään	 kahdessa	muussa	 kielessä:	
yhteisessä	 A1-kielessä	 sekä	 B1-	 kielessä	 ja	 mahdollisesti	 myös	 A2-kielessä,	 joka	 on	 A-kielen	 valinnainen	
oppimäärä.	

A2-kielen	vuosiviikkotuntien	jakamisessa	eri	vuosiluokille	ei	ole	6.	vuosiluokan	nivelvaihetta.		
	
Ruotsin	kielen	A-oppimäärän	opetuksen	tavoitteet	vuosiluokilla	3-6	
		
Opetuksen	tavoitteet	
	

Tavoitteisiin	
liittyvät	
sisältöalueet	

Laaja-alainen	
osaaminen	

Kasvu	kulttuuriseen	moninaisuuteen	ja	kielitietoisuuteen	 	 	
T1	kannustaa	oppilasta	kiinnostumaan	 lähiympäristön,	Suomen	 ja	
Pohjoismaiden	 kielellisestä	 ja	 kulttuurisesta	 runsaudesta	 sekä	
suomen	ja	ruotsin	asemasta	kansalliskielinä			

S1	 L2	

T2	 motivoida	 oppilasta	 arvostamaan	 omaa	 kieli-	 ja	
kulttuuritaustaansa	 sekä	 maailman	 kielellistä	 ja	 kulttuurista	
moninaisuutta	 ja	 kohtaamaan	 ihmisiä	 ilman	 arvottavia	 ennakko-
oletuksia.	

S1	 L2	

T3	 ohjata	 oppilasta	 havaitsemaan	 kieliä	 yhdistäviä	 ja	 erottavia	
ilmiöitä	 sekä	 tukea	 oppilaan	 kielellisen	 uteliaisuuden	 ja	
päättelykyvyn	kehittymistä	

S1	 L1,	L4	

T4	ohjata	oppilasta	löytämään	ruotsinkielistä	aineistoa	 S1	 L4,	L5	
Kielenopiskelutaidot	 	 	
T5	 tutustua	 yhdessä	 opetuksen	 tavoitteisiin	 ja	 luoda	 salliva	
opiskeluilmapiiri,	 jossa	 tärkeintä	 on	 viestin	 välittyminen	 sekä	
kannustava	yhdessä	oppiminen	

S2	 L1,	L7	

T6	ohjata	oppilasta	ottamaan	vastuuta	omasta	kielenopiskelustaan	
ja	kannustaa	oppilasta	harjaannuttamaan	kielitaitoaan	rohkeasti	ja	
myös	tieto-	ja	viestintäteknologiaa	käyttäen	sekä	kokeilla,	millaiset	
tavat	oppia	kieliä	sopivat	kullekin	parhaiten		

S2	 L5,	L6	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	toimia	vuorovaikutuksessa	 	 	
T7	 järjestää	 oppilaille	 tilaisuuksia	 harjoitella	 eri	 viestintäkanavia	
käyttäen	suullista	ja	kirjallista	viestintää	ja	vuorovaikutusta		

S3	 L2,	L4,	L5,	L7	

T8	tukea	oppilasta	kielellisten	viestintästrategioiden	käytössä	 S3	 L2,	L4	
T9	 auttaa	 oppilasta	 laajentamaan	 kohteliaaseen	 kielenkäyttöön	
kuuluvien	ilmausten	tuntemustaan	

S3	 L2,	L4	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tulkita	tekstejä	 	 	
T10	rohkaista	oppilaita	tulkitsemaan	ikätasolleen	sopivia	ja	itseään	
kiinnostavia	puhuttuja	ja	kirjoitettuja	tekstejä	

S3	 L4	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tuottaa	tekstejä	 	 	
T11	 tarjota	 oppilaalle	 runsaasti	 tilaisuuksia	 harjoitella	 ikätasolle	
sopivaa	 pienimuotoista	 puhumista	 ja	 kirjoittamista	 kiinnittäen	
huomiota	 myös	 ääntämiseen	 ja	 tekstin	 sisällön	 kannalta	

S3	 L3,	L4,	L5,	L7	
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oleellisimpiin	rakenteisiin	
	
	
Ruotsin	kielen	A-oppimäärän	tavoitteisiin	liittyvät	keskeiset	sisältöalueet	vuosiluokilla	3-6		
	
S1	 Kasvu	 kulttuuriseen	 moninaisuuteen	 ja	 kielitietoisuuteen:	 Tutustutaan	 ruotsin	 ja	 muiden	
pohjoismaisten	 kielten	 ja	 kulttuurien	 piirteisiin	 ja	 sukulaisuussuhteisiin.	 Vertaillaan	 suomenruotsin	 ja	
ruotsinruotsin	eroja.	Pohditaan	omaa	kieli-	ja	kulttuuritaustaa.	
Hankitaan	tietoa	ja	keskustellaan	Suomen	kansalliskielistä	ja	vähemmistökielistä	sekä	niiden	merkityksestä	
yksilölle	 ja	 yhteisölle.	 Kuunnellaan	 eri	 kieliä,	 katsellaan	 eri	 tapoja	 kirjoittaa,	 tehdään	 havaintoja	 sanojen	
lainautumisesta	 kielestä	 toiseen.	 Pohditaan,	 miten	 voi	 toimia,	 jos	 osaa	 kieltä	 vain	 vähän.	 Harjoitellaan	
arvostavaa	kielenkäyttöä	vuorovaikutustilanteissa.	
	
S2	 Kielenopiskelutaidot:	Opetellaan	 suunnittelemaan	 toimintaa	 yhdessä,	 antamaan	 ja	 ottamaan	 vastaan	
palautetta	 ja	 ottamaan	 vastuuta.	 Ohjataan	 oppilaita	 huomaamaan	 ruotsin	 kieli	 ympärillään.	 Opetellaan	
tehokkaita	kielenopiskelutapoja,	kuten	uusien	sanojen	ja	rakenteiden	aktiivista	käyttöä	omissa	ilmaisuissa,	
muistiinpainamiskeinoja	 ja	 tuntemattoman	 sanan	merkityksen	 päättelemistä	 asiayhteydestä.	 Totutellaan	
arvioimaan	omaa	kielitaitoa	esimerkiksi	Eurooppalaista	kielisalkkua	käyttäen.		
	

S3	 Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	 toimia	 vuorovaikutuksessa,	 taito	 tulkita	 tekstejä,	 taito	 tuottaa	 tekstejä:	
Opetellaan	 kuulemaan,	 puhumaan,	 lukemaan	 ja	 kirjoittamaan	 ruotsia	 monenlaisista	 aiheista.	 Keskeisiä	
aiheita	 ovat	 minä	 itse,	 perheeni,	 ystäväni,	 koulu,	 harrastukset	 ja	 vapaa-ajan	 vietto	 sekä	 elämä	
ruotsinkielisessä	 ympäristössä.	 Lisäksi	 valitaan	 aiheita	 yhdessä.	 Sisältöjen	 valinnassa	 lähtökohtana	 on	
oppilaiden	jokapäiväinen	elämänpiiri,	kiinnostuksen	kohteet	sekä	ajankohtaisuus,	näkökulmana	minä	ja	me	
Suomessa	 ja	 Ruotsissa.	 Valitaan	 erilaisia	 kielenkäyttötarkoituksia,	 kuten	 esimerkiksi	 tervehtiminen,	 avun	
pyytäminen	 tai	mielipiteen	 ilmaiseminen.	Sanastoa	 ja	 rakenteita	opetellaan	monenlaisten	 tekstien,	 kuten	
pienten	 tarinoiden,	 näytelmien,	 haastattelujen	 ja	 sanoitusten	 yhteydessä.	 Tarjotaan	 mahdollisuuksia	
harjoitella	vaativampia	kielenkäyttötilanteita.	Opetellaan	löytämään	ruotsinkielistä	aineistoa	ympäristöstä,	
verkosta,	 kirjastosta,	 jne.	 Opetellaan	 ruotsin	 kielen	 tärkeimmät	 suomen	 kielestä	 poikkeavat	 foneettiset	
merkit	ja	niiden	ääntäminen.	

Ruotsin	kielen	A-oppimäärän	oppimisympäristöihin	ja	työtapoihin	liittyvät	tavoitteet	vuosiluokalla	3-6		
	
Tavoitteena	 on,	 että	 kielenkäyttö	 olisi	 mahdollisimman	 asianmukaista,	 luonnollista	 ja	 oppilaille	
merkityksellistä.	 Työskentelyssä	 korostuu	 pari-	 ja	 pienryhmätyö	 sekä	 yhdessä	 oppiminen	 erityyppisissä	
oppimisympäristöissä.	Monikielisyys-	 ja	 kielikasvatuksen	 tavoitteiden	 saavuttamiseksi	 tarvitaan	opettajien	
yhteistyötä.	Leikin,	laulun,	pelillisyyden	ja	draaman	avulla	oppilaat	saavat	mahdollisuuden	kokeilla	kasvavaa	
kielitaitoaan	 ja	 käsitellä	 myös	 asenteita.	 Opetuksessa	 käytetään	 monipuolisesti	 eri	 viestintäkanavia	 ja	 -
välineitä.	Oppilaita	ohjataan	aktiiviseen	toimijuuteen	ja	itsenäiseen	vastuun	ottoon	omasta	oppimisestaan	
Eurooppalaisen	 kielisalkun	 tai	 vastaavan	 työvälineen	 avulla.	 Oppilaat	 tutustuvat	 ympäröivän	 yhteisön	
monikielisyyteen	 ja	 -kulttuurisuuteen	 kotikansainvälisyyden	 avulla.	Heille	 tarjotaan	myös	mahdollisuuksia	
harjoitella	kansainvälistä	yhteydenpitoa.	Ruotsin	kieltä	käytetään	aina	kun	se	on	mahdollista.	
	
Ohjaus,	eriyttäminen	ja	tuki	ruotsin	kielen	A-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6		
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Oppilaita	ohjataan	käyttämään	kielitaitoaan	 rohkeasti.	Runsas	viestinnällinen	harjoittelu	 tukee	oppilaiden	
kielitaidon	 kehittymistä.	 Oppilaita	 kannustetaan	 opiskelemaan	 myös	 muita	 koulun	 tarjoamia	 kieliä.	
Oppilaille,	 joilla	 on	 kieliin	 liittyviä	 oppimisvaikeuksia,	 tarjotaan	 tukea.	 Opetus	 suunnitellaan	 niin,	 että	 se	
tarjoaa	haasteita	myös	muita	nopeammin	edistyville	tai	ruotsin	kieltä	entuudestaan	osaaville	oppilaille.	

Oppilaan	oppimisen	arviointi	ruotsin	kielen	A-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6	
	
Arviointi	ja	palaute	on	luonteeltaan	oppimista	ohjaavaa	ja	kannustavaa.	Se	antaa	oppilaille	mahdollisuuden	
tulla	 tietoisiksi	 omista	 taidoistaan,	 kehittää	 niitä	 ja	 painottaa	 itselleen	 luontevia	 ilmaisumuotoja.	
Monipuolinen	 arviointi	 tarjoaa	 mahdollisuuksia	 osoittaa	 osaamistaan	 myös	 oppilaille,	 joilla	 on	 kieleen	
liittyviä	 oppimisvaikeuksia	 tai	 joilla	 on	 muulla	 tavoin	 kielellisesti	 erilaiset	 lähtökohdat.	 Arvioinnissa	
välineenä	voidaan	käyttää	esimerkiksi	Eurooppalaista	kielisalkkua.	
	
Ruotsin	 kielen	 sanallista	 arviota	 tai	 arvosanaa	antaessaan	opettaja	 arvioi	 oppilaiden	osaamista	 suhteessa	
paikallisessa	 opetussuunnitelmassa	 asetettuihin	 tavoitteisiin.	 Määritellessään	 osaamisen	 tasoa	 6.	
vuosiluokan	 lukuvuositodistusta	 varten	 opettaja	 käyttää	 ruotsin	 kielen	 A-oppimäärän	 valtakunnallisia	
arviointikriteereitä.	 	 Opinnoissa	 edistymisen	 kannalta	 on	 keskeistä,	 että	 oppimista	 arvioidaan	 monin	 eri	
tavoin	 ja	 se	 kohdistuu	 kaikkiin	 tavoitteisiin.	 Arvioinnissa	 otetaan	 huomioon	 kaikki	 kielitaidon	 osa-alueet.	
Niiden	 arviointi	 perustuu	 Eurooppalaiseen	 viitekehykseen	 ja	 sen	 pohjalta	 laadittuun	 suomalaiseen	
sovellukseen.		
	
Ruotsin	 kielen	 A-oppimäärän	 arviointikriteerit	 6.	 vuosiluokan	 päätteeksi	 hyvää	 osaamista	 kuvaavaa		
sanallista	arviota/arvosanaa	kahdeksan	varten		

Opetuksen	tavoite	 Sisältö-
alueet	

Arvioinnin	 kohteet	
oppiaineessa	

Hyvä/arvosanan	 kahdeksan		
osaaminen	

Kasvu	 kulttuuriseen	
moninaisuuteen	 ja	
kielitietoisuuteen	

	 	 	

T1	 kannustaa	 oppilasta	
kiinnostumaan	
lähiympäristön,	 Suomen	 ja	
Pohjoismaiden	 kielellisestä	 ja	
kulttuurisesta	 runsaudesta	
sekä	 suomen	 ja	 ruotsin	
asemasta	kansalliskielinä			

S1	 Kielellisen	ympäristön	
hahmottaminen	

Oppilas	 osaa	 kertoa	 syitä,	 miksi	
Suomessa	puhutaan	ruotsia	ja	kuvailla	
Pohjoismaiden	 kielellistä	
moninaisuutta		

T2	 motivoida	 oppilasta	
arvostamaan	 omaa	 kieli-	 ja	
kulttuuritaustaansa	 sekä	
maailman	 kielellistä	 ja	
kulttuurista	moninaisuutta	
ja	 kohtaamaan	 ihmisiä	 ilman	
arvottavia	ennakko-oletuksia		

S1	 	 Ei	 käytetä	 arvosanan	 muodostamisen	
perusteena.	 Oppilasta	 ohjataan	
pohtimaan	 kokemuksiaan	 osana	
itsearviointia.		

T3	 ohjata	 oppilasta	
havaitsemaan	kieliä	yhdistäviä	
ja	erottavia	ilmiöitä	sekä	tukea	
oppilaan	 kielellisen	
uteliaisuuden	ja	päättelykyvyn	
kehittymistä	

S1	 Kielellinen	päättely	 Oppilas	osaa	 tehdä	havaintoja	 ruotsin	
kielen	 ja	 äidinkielensä	 tai	 muun	
osaamansa	 kielen	 rakenteellisista,	
sanastollisista	 tai	 muista	 eroista	 ja	
yhtäläisyyksistä.	
	



170	
	

T4	ohjata	oppilasta	löytämään	
ruotsinkielistä	aineistoa	

S1	 Ruotsin	 kielen	
havaitseminen	
ympäristössä	

Oppilas	 osaa	 kertoa,	 missä	 ruotsin	
kieltä	voi	nähdä	tai	kuulla.	

Kielenopiskelutaidot	 	 	 	
T5	 tutustua	 yhdessä	
opetuksen	 tavoitteisiin	 ja	
luoda	 salliva	 opiskeluilmapiiri,	
jossa	 tärkeintä	 on	 viestin	
välittyminen	 sekä	 kannustava	
yhdessä	oppiminen	

S2	 Tietoisuus	
tavoitteista	 ja	
toiminta	ryhmässä	

Oppilas	 osaa	 kuvata	 opiskelun	
tavoitteita	 ja	 osallistuu	 ryhmän	
yhteisten	tehtävien	tekoon.	

T6	 ohjata	 oppilasta	 ottamaan	
vastuuta	 omasta	
kielenopiskelustaan	 ja	
kannustaa	 oppilasta	
harjaannuttamaan	
kielitaitoaan	rohkeasti	ja	myös	
tieto-	 ja	 viestintäteknologiaa	
käyttäen	 sekä	 kokeilla,	
millaiset	 tavat	 oppia	 kieliä	
sopivat	kullekin	parhaiten		

S2	 Omien	
kielenopiskelutavoitt
eiden	 asettaminen	 ja	
hyvien	
opiskelutottumusten	
löytäminen		

Oppilas	 asettaa	 tavoitteita	
kielenopiskelulleen,	 harjoittelee	
erilaisia	 tapoja	 opiskella	 kieliä	
käyttäen	 myös	 tieto-	 ja	
viestintäteknologiaa,	 harjaannuttaa	 ja	
arvioi	taitojaan		

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	
toimia	vuorovaikutuksessa	

	 	 Taitotaso	A1.3	
T7	–	T9	

T7	 järjestää	 oppilaalle	
tilaisuuksia	 harjoitella	 eri	
viestintäkanavia	 käyttäen	
suullista	ja	kirjallista	viestintää	
ja	vuorovaikutusta		

S3	 Vuorovaikutus	
erilaisissa	tilanteissa	

Oppilas	 selviytyy	 monista	
rutiininomaisista	 viestintätilanteista	
tukeutuen	joskus	viestintäkumppaniin.				

T8	 tukea	 oppilasta	 kielellisten	
viestintästrategioiden	
käytössä	

S3	 Viestintästrategioide
n	käyttö	

Oppilas	 osallistuu	 viestintään,	 mutta	
tarvitsee	 vielä	 usein	 apukeinoja.	
Oppilas	 osaa	 reagoida	 suppein	
sanallisin	ilmauksin,	pienin	elein	(esim.	
nyökkäämällä),	 äännähdyksin,	 tai	
muunlaisella	 minimipalautteella.	
Oppilas	joutuu	pyytämään	selvennystä	
tai	toistoa	hyvin	usein.	

T9	 auttaa	 oppilasta	
laajentamaan	 kohteliaaseen	
kielenkäyttöön	 kuuluvien	
ilmausten	tuntemustaan	

S3	 Viestinnän	
kulttuurinen	sopivuus		

Oppilas	 osaa	 käyttää	 yleisimpiä	
kohteliaaseen	kielenkäyttöön	kuuluvia	
ilmauksia	 monissa	 rutiininomaisissa	
sosiaalisissa	tilanteissa.				

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	
tulkita	tekstejä	

	 	 Taitotaso	A1.3	

T10	 rohkaista	 oppilasta	
tulkitsemaan	 ikätasolleen	
sopivia	 ja	 itseään	 kiinnostavia	
puhuttuja	 ja	 kirjoitettuja	
tekstejä		

S3	 Tekstien	
tulkintataidot	

Oppilas	 ymmärtää	 yksinkertaista,	
tuttua	 sanastoa	 ja	 ilmaisuja	 sisältävää	
kirjoitettua	 tekstiä	 ja	 hidasta	 puhetta	
asiayhteyden	 tukemana.	 Oppilas	
pystyy	 löytämään	 tarvitsemansa	
yksinkertaisen	 tiedon	 lyhyestä	
tekstistä.	

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	
tuottaa	tekstejä	

	 	 Taitotaso	A1.2	

T11	 tarjota	 oppilaalle	 S3	 Tekstien	 Oppilas	 pystyy	 kertomaan	 joistakin	
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runsaasti	 tilaisuuksia	
harjoitella	 ikätasolle	 sopivaa	
pienimuotoista	 puhumista	 ja	
kirjoittamista	 kiinnittäen	
huomiota	 myös	 ääntämiseen	
ja	 tekstin	 sisällön	 kannalta	
oleellisimpiin	rakenteisiin	

tuottamistaidot	 tutuista	 ja	 itselleen	 tärkeistä	 asioista	
käyttäen	 suppeaa	 ilmaisuvarastoa	 ja	
kirjoittaa	 muutaman	 lyhyen	 lauseen	
harjoitelluista	aiheista.	Oppilas	ääntää	
useimmat	 harjoitellut	 ilmaisut	
ymmärrettävästi.	 Oppilas	 hallitsee	
hyvin	 suppean	 perussanaston	 ja	
muutaman	 tilannesidonnaisen	
ilmauksen	 sekä	 peruskieliopin	
aineksia.	

	

FINSKA,	MODERSMÅLSINRIKTAD	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6		

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

I	den	modersmålsinriktade	lärokursen	i	finska	ges	de	tvåspråkiga	eleverna	möjlighet	att	reflektera	över	och	
fördjupa	 sig	 i	 finska	 språket	 och	 den	 finska	 kulturens	 särdrag.	 Den	 modersmålsinriktade	 lärokursen	 är	
ämnad	för	elever	som	lever	i	en	tvåspråkig	hemmiljö	och	som	i	tidig	ålder	kommit	i	kontakt	med	den	finska	
kulturen.	

Den	modersmålsinriktade	lärokursen	undervisas	som	A1-språk	eller	som	A2-språk.	Undervisningen	i	A1-	och	
A2-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	har	samma	mål.	Årsveckotimmarna	i	A2-språket	fördelas	på	de	
olika	årskurserna	utan	etappmål	mellan	årskurs	6	och	årskurs	7.	
	
Målen	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	3–6	
		
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	uppmuntra	eleven	att	lägga	märke	till	och	intressera	sig	
för	 mångfalden	 och	 utbudet	 av	 finskspråkigt	 material	 som	
stödjer	 det	 egna	 lärandet	 och	 att	 hjälpa	 eleven	 att	 bli	
förtrogen	 med	 karaktäristiska	 drag	 i	 den	 finskspråkiga	
kulturen	

I1	 K2	

M2	 motivera	 eleven	 att	 värdesätta	 sin	 egen	 och	 andras	
språkliga	 och	 kulturella	 bakgrund,	 svenskans	 och	 finskans	
ställning	 som	 nationalspråk	 samt	 att	 bemöta	 människor		
fördomsfritt	

I1	 K2	

M3	vägleda	eleven	att	lägga	märke	till	likheter	och	olikheter	
i	 språk	och	väcka	hens	nyfikenhet	 för	 sin	 två/flerspråkighet	
och	sin	dubbla	kulturbakgrund	

I1	 K1,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M4	 tillsammans	 gå	 igenom	 målen	 för	 undervisningen	 och	
skapa	 en	 tillåtande	 studieatmosfär,	 som	 stöder	 och	
uppmuntrar	eleverna	att	lära	sig	och	lära	av	varandra	

I2	 K1,	K7	

M5	handleda	eleven	att	också	med	hjälp	av	digitala	verktyg	
ta	 ansvar	 för	 sina	 språkstudier	 och	 mångsidigt	 och	 aktivt	
använda	 sina	 kunskaper	 i	 både	 finska	 och	 svenska	 t.ex.	

I2	 K6	
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genom	att	söka	information	på	båda	språken	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera		 	 	
M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 diskutera	 och	 debattera	 ämnen	
som	 lämpligen	 angår	 och	 intresserar	 hens	 åldersgrupp	 i	
relation	till	livserfarenheten	

I3	 K2,	K4	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 visa	 initiativförmåga	 i	
kommunikationssituationer	 och	 att	 utveckla	 språkliga	
kompensationsstrategier,	 t.ex.	 i	 samband	med	 nya	 ord	 och	
begrepp	

I3	 K2,	K4	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 känna	 igen	 kulturella	 drag	 i	
interaktionen	 på	målspråket	 finska	 och	 på	 svenska	 och	 att	
stödja	hens	växande	förmåga	i	interkulturell	kommunikation	

I3	 K2	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M9	 erbjuda	 eleven	 möjlighet	 att	 med	 hjälp	 av	 olika	 källor	
lyssna	på,	 läsa	och	med	hjälp	av	 läs-	och	 lärstrategier	 tolka	
för	hen	betydelsefulla	lättbegripliga	texter	på	standardspråk		

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M10	handleda	eleven	att	producera	texter	som	hänför	sig	till	
hens	 vardag	 och	 att	 med	 hjälp	 av	 strukturer	 på	 en	
grundläggande	och	något	mer	krävande	språkfärdighetsnivå	
öva	 sig	 att	 producera,	 dela	 och	 publicera	 redan	 tolkade	
texter	

I3	 K4	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	3–6		

I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	Att	 bekanta	 sig	 med	 olika	 varianter	 av	 talad	 och	 skriven	
finska	 i	 klassen,	 skolan	eller	omgivningen	och	att	 jämföra	 finska	och	 svenska	 texter.	Att	 fundera	över	 sin	
egen	 tvåspråkiga	 kulturidentitet.	 Att	 inhämta	 kunskap	 och	 diskutera	 om	 Finlands	 nationalspråk	 och	
minoritetsspråk	och	deras	betydelse	för	individen	och	samhället.	Att	fästa	uppmärksamhet	vid	vad	som	är	
gemensamt	 för	 alla	 språk	 inklusive	 finska	 och	 svenska	 och	 hur	 man	 kan	 utnyttja	 och	 utveckla	 den	
språkkunskap	man	har.	Att	träna	artigt	språkbruk	i	olika	kommunikationssituationer.	
	
I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	tillsammans	lära	sig	planera	arbetet,	att	ge	och	ta	emot	respons	och	att	
ta	ansvar.	Att	uppmuntra	eleverna	att	 lägga	märke	till	och	utnyttja	det	finska	språket	i	omgivningen	(t.ex.	
via	medier,	nätet)	 för	att	utveckla	sina	kunskaper	 i	 finska.	Att	utveckla	effektiva	 lärstrategier	 i	språk,	t.ex.	
att	 aktivt	 ta	 i	 bruk	 nya	 ord	 eller	 strukturer	 i	 sitt	 eget	 sätt	 att	 uttrycka	 sig,	 öva	 sig	 att	 använda	 olika	
minnesstrategier	och	härleda	nya	ords	betydelse	på	basen	av	kontexten.	Att	vänja	sig	vid	att	utvärdera	sina	
språkkunskaper,	t.ex.	med	hjälp	av	den	Europeiska	språkportfolion.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	lära	sig	att	lyssna,	tala,	läsa	och	skriva	på	finska	och	att	behandla	olika	teman	som	bl.a.	jag	själv,	
min	 familj,	 mina	 vänner,	 skolan,	 fritidsintressen	 och	 fritidssysslor	 och	 om	 livet	 i	 finskspråkiga	 miljöer.	
Teman	 ska	också	 väljas	 tillsammans.	 Innehållet	 ska	 väljas	utifrån	 intresse	och	aktualitet	och	perspektivet	
jag,	 vi	 och	 vårt	 samhälle.	 Att	 använda	 språket	 för	 olika	 syften.	 Att	 lära	 sig	 ordförråd	 och	 strukturer	 i	
samband	med	olika	typer	av	texter	och	att	genom	text-	och	ämnesval	främja	elevernas	språkliga	utveckling	
med	 beaktande	 av	 elevernas	 tvåspråkiga	 bakgrund	 och	 dubbla	 kulturarv.	 Att	 lära	 sig	 hitta	 finskspråkigt	
material	 i	 omgivningen,	 på	 nätet,	 i	 bibliotek	 osv.	 Att	 ge	 eleverna	 möjlighet	 att	 träna	 mera	 krävande	
språksituationer.	
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Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	3–6		

Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
sina	 attityder.	 Olika	 lärmiljöer,	 medier	 och	 digitala	 verktyg	 ska	 mångsidigt	 användas	 i	 undervisningen.	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 den	
Europeiska	 språkportfolion	 eller	 motsvarande	 verktyg.	 Med	 hjälp	 av	 olika	 nätverk	 får	 eleverna	 också	
bekanta	 sig	med	 flerspråkigheten	 och	 den	 kulturella	mångfalden	 i	 närmiljön	 eller	 samhället.	Målspråket	
finska	används	alltid	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	3–6		
	
Eleverna	 ska	uppmuntras	 att	mångsidigt	 använda	 sina	 språkkunskaper,	utvidga	 sitt	ordförråd,	 tillägna	 sig	
begrepp,	klä	 sina	 tankar	 i	ord	och	utveckla	sina	kommunikativa	 färdigheter.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	
läsa	 litteratur	 och	 andra	 texter	 i	 enlighet	 med	 sin	 färdighetsnivå	 och	 handledas	 att	 tillämpa	
läsförståelsestrategier,	 utveckla	 lämpliga	 studiestrategier	 och	 identifiera	 sina	 styrkor.	 Kommunikativa	
övningar	stödjer	utvecklingen	av	elevens	språkkunskaper.	Elever	som	har	 inlärningssvårigheter	 i	språk	ska	
ges	stöd.	Undervisningen	planeras	så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	
snabbt.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	4–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
	
Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	finska	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	i	
relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 A-lärokursen	 i	modersmålsinriktad	 finska.	 För	 att	
studierna	ska	framskrida	är	det	viktigt	att	bedömningen	sker	på	många	olika	sätt	och	att	den	beaktar	alla	
mål.	Bedömningen	ska	rikta	sig	till	samtliga	innehåll.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	på	den	
Europeiska	 referensramen	och	den	 finländska	 referensram	som	utarbetats	utgående	 från	den.	Man	bör	 i	
bedömningen	speciellt	ta	hänsyn	till	att	referensramen	är	anpassad	för	språkundervisningen	i	främmande	
språk	och	att	elever	som	undervisas	enligt	den	modersmålsinriktade	lärokursen	har	relativt	goda	muntliga	
kunskaper	 i	 finska	 redan	 vid	 skolstarten,	medan	 elevens	 kunskaper	 i	 de	 övriga	 delområdena	 kan	 variera	
stort.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	 	 	 	
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språkmedvetenhet	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 och	
intressera	 sig	 för	
mångfalden	och	utbudet	av	
finskspråkigt	 material	 som	
stödjer	 det	 egna	 lärandet	
och	att	hjälpa	eleven	att	bli	
förtrogen	 med	
karaktäristiska	 drag	 i	 den	
finskspråkiga	kulturen	

I1	 Förmåga	 att	 gestalta	 den	
språkliga	miljön	

Eleven	 kan	 beskriva	
karaktäristiska	 drag	 inom	 den	
finskspråkiga	 kulturen	 och	
berätta	var	hen	kan	finna	för	hen	
intressant	finskspråkigt	material.	

M2	att	motivera	eleven	att	
värdesätta	 sin	 egen	 och	
andras	 språkliga	 och	
kulturella	 bakgrund,	
svenskans	 och	 finskans	
ställning	som	nationalspråk	
samt	 att	 bemöta	
människor	fördomsfritt		

I1	 	 Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	 Eleven	
handleds	 att	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen	reflektera	över	
sina	egna	erfarenheter.	

M3	 vägleda	 eleven	 att	
lägga	märke	till	likheter	och	
olikheter	 i	 språk	 och	 väcka	
hens	 nyfikenhet	 för	 sin	
två/flerspråkighet	 och	 sin	
dubbla	kulturbakgrund	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 uppfattar	 likheter	 och	
olikheter	 i	 t.ex.	 strukturer,	
ordförråd	 och	 betydelser	 mellan	
finskan	 och	 modersmålet	 eller	
andra	språk	hen	kan.	

Färdigheter	 för	 språk-
studier	

	 	 	

M4	 tillsammans	gå	 igenom	
målen	 för	 undervisningen	
och	 skapa	 en	 tillåtande	
studieatmosfär	 som	 stöder	
och	 uppmuntrar	 eleverna	
att	 lära	 sig	 och	 lära	 av	
varandra	

I2	 Kännedom	 om	 målen	 för	
undervisningen	och	om	hur	
man	arbetar	som	grupp	

Eleven	 kan	 beskriva	 målen	 för	
undervisningen	 och	 deltar	 i	
gemensamma	arbetsuppgifter.	

M5	 handleda	 eleven	 att	
också	med	hjälp	av	digitala	
verktyg	 ta	 ansvar	 för	 sina	
språkstudier	 och	
mångsidigt	 och	 aktivt	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
både	 finska	 och	 svenska	
t.ex.	 genom	 att	 söka	
information	 på	 båda	
språken	

I2	 Förmåga	att	 ställa	upp	mål	
för	 sina	 språkstudier	 och	
att	 hitta	 väl	 fungerande	
studiemetoder	

Eleven	 ställer	 upp	 mål	 för	 sina	
språkstudier,	 övar	 sig	 i	 olika	 sätt	
att	lära	sig	språk	också	med	hjälp	
av	 digitala	 verktyg,	 utvecklar	 och	
utvärderar	 sina	 kunskaper	 och	
finner	 finskspråkigt	 material	 som	
stödjer	det	egna	lärandet.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
diskutera	 och	 debattera	
ämnen	 som	 lämpligen	
angår	 och	 intresserar	 hens	
åldersgrupp	 i	 relation	 till	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	 kan	 relativt	 obehindrat	
kommunicera,	 delta	 i	
diskussioner	 och	 uttrycka	 sina	
åsikter	 i	 vardagliga	
kommunikationssituationer.	
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livserfarenheten	
M7	 uppmuntra	 eleven	 att	
visa	 initiativförmåga	 i	
kommunikationssituationer	
och	 att	 utveckla	 språkliga	
kompensationsstrategier,	
t.ex.	 i	 samband	 med	 nya	
ord	och	begrepp	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 kan	 i	 någon	 mån	 ta	
initiativ	 i	 olika	 skeden	 av	 en	
kommunikationssituation	 och	
försäkra	 sig	 om	 att	
samtalspartnern	 har	 förstått	
budskapet.	 Kan	 omskriva	 eller	
byta	 ut	 obekanta	 ord	 eller	
omformulera	 sitt	 budskap.	 Kan	
diskutera	betydelsen	av	obekanta	
uttryck.	

M8	hjälpa	eleven	att	känna	
igen	 kulturella	 drag	 i	
interaktionen	 på	
målspråket	 finska	 och	 på	
svenska	och	att	stödja	hens	
växande	 förmåga	 i	
interkulturell	
kommunikation	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	visar	att	hen	behärskar	de	
viktigaste	 artighetskutymerna.	
Eleven	 kan	 i	 sin	 kommunikation	
ta	 hänsyn	 till	 några	 viktiga	
kulturellt	betingade	aspekter.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter		

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	

M9	 erbjuda	 eleven	
möjlighet	 att	med	 hjälp	 av	
olika	 källor	 lyssna	 på,	 läsa	
och	 med	 hjälp	 av	 läs-	 och	
lärstrategier	 tolka	 för	 hen	
betydelsefulla	
lättbegripliga	 texter	 på	
standardspråk	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 det	 väsentliga	 och	
vissa	detaljer	 i	 tydligt	och	relativt	
långsamt	 allmänspråkligt	 tal	 eller	
i	lättfattlig	skriven	text.	Förstår	tal	
eller	 skriven	 text	 som	 bygger	 på	
gemensam	 erfarenhet	 eller	
allmän	 kunskap.	 Urskiljer	 även	
oförberedd	 det	 centrala	
innehållet,	 nyckelord	 och	 viktiga	
detaljer.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.2	

M10	 handleda	 eleven	 att	
producera	 texter	 som	
hänför	 sig	 till	 hens	 vardag	
och	 att	 med	 hjälp	 av	
strukturer	 på	 en	
grundläggande	 och	 något	
mer	 krävande	
språkfärdighetsnivå	 öva	 sig	
att	 producera,	 dela	 och	
publicera	 redan	 tolkade	
texter	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	 det	
väsentliga	 och	 även	 för	 vissa	
detaljer	 angående	 vardagliga	
ämnen,	 verkliga	eller	 fiktiva,	 som	
intresserar	 hen.	 Använder	 sig	 av	
ett	 ganska	 omfattande	 ordförråd	
och	 olika	 strukturer	 samt	 en	 del	
allmänna	 fraser	 och	 idiom.	 Kan	
tillämpa	 flera	 grundläggande	
uttalsregler	 också	 i	 andra	 än	
inövade	uttryck.	
	

	

SVENSKA,	 MODERSMÅLSINRIKTAD	 A-LÄROKURS	 I	 ÅRSKURS	 3–6	 (RUOTSIN	 KIELI,	 ÄIDINKIELENOMAINEN	
RUOTSI,	A-OPPIMÄÄRÄ	VUOSILUOKILLA	3-6)	
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Vuosiluokilla	 3-6	 kaikilla	 oppilailla	 on	 äidinkielen	 lisäksi	 opetusta	 vähintään	 kahdessa	 muussa	 kielessä:	
yhteisessä	 A1-kielessä	 sekä	 B1-	 kielessä	 ja	 mahdollisesti	 myös	 A2-kielessä,	 joka	 on	 A-kielen	 valinnainen	
oppimäärä.			

	Äidinkielenomaisessa	 ruotsin	 kielen	 opetuksessa	 kaksikieliset	 oppilaat	 saavat	 mahdollisuuden	 pohtia	 ja	
syventää	ruotsin	kielen	taitoaan	ja	ruotsinkielisen	kulttuurin	erityispiirteiden	tuntemustaan.		

Äidinkielenomaisen	 ruotsin	 kielen	 opetus	 toteutetaan	 A1-	 tai	 A2-	 kielen	 opetuksena	 ja	 samoin	
vähimmäistuntimäärin	kuin	A1-	ja	A2-	kieli.	A2-kielen	vuosiviikkotuntien	jakamisessa	eri	vuosiluokille	ei	ole	
6.	vuosiluokan	nivelvaihetta.	
	
Äidinkielenomainen	ruotsi,	A-oppimäärän	opetuksen	tavoitteet	vuosiluokilla	3-6	
		
Opetuksen	tavoitteet	
	

Tavoitteisiin	
liittyvät	
sisältöalueet	

Laaja-alainen	
osaaminen	

Kasvu	kulttuuriseen	moninaisuuteen	ja	kielitietoisuuteen	 	 	
T1	 kannustaa	 oppilasta	 kiinnostumaan	 Suomen	 ja	 Pohjoismaiden	
kielellisestä	 ja	 kulttuurisesta	 runsaudesta,	 auttaa	 oppilasta	
löytämään	 omaa	 oppimistaan	 tukevaa	 ruotsinkielistä	 materiaalia	
sekä	 ohjata	 oppilasta	 kiinnittämään	 huomiota	 ruotsinkielisen	
kulttuurin	erityispiirteisiin		

S1	 L2	

T2	 motivoida	 oppilasta	 arvostamaan	 omaa	 kieli-	 ja	
kulttuuritaustaansa,	 suomen	 ja	 ruotsin	 asemaa	 kansalliskielinä	 ja	
kohtaamaan	ihmisiä	ilman	arvottavia	ennakko-oletuksia		

S1	 L2	

T3	 ohjata	 oppilasta	 havaitsemaan	 kieliä	 yhdistäviä	 ja	 erottavia	
ilmiöitä	 sekä	 herättää	 oppilaan	 uteliaisuus	 omaa	 kaksi-	 tai	
monikielisyyttään	ja	kaksikulttuurisuuttaan	kohtaan	

S1	 L1,	L4	

Kielenopiskelutaidot	 	 	
T4	 tutustua	 yhdessä	 opetuksen	 tavoitteisiin	 ja	 luoda	 salliva	
opiskeluilmapiiri,	 jossa	 tärkeintä	 on	 viestin	 välittyminen	 sekä	
kannustava	yhdessä	oppiminen	

S2	 L1,	L7	

T5	ohjata	oppilasta	ottamaan	vastuuta	omasta	kielenopiskelustaan	
myös	tieto-	ja	viestintäteknologiaa	käyttäen	ja	kannustaa	oppilasta	
harjaannuttamaan	 kielitaitoaan	 monipuolisesti	 ja	 aktiivisesti	
esimerkiksi	etsimällä	itseään	kiinnostavaa	ruotsinkielistä	aineistoa		

S2	 L6	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	toimia	vuorovaikutuksessa	 	 	
T6	 rohkaista	oppilasta	osallistumaan	keskusteluihin	monenlaisista	
oppilaan	 ikätasolle	 ja	 elämänkokemukseen	 sopivista	 aiheista,	
joissa	käsitellään	myös	mielipiteitä	

S3	 L2,	L4	

T7	 tukea	 oppilaan	 aloitteellisuutta	 viestinnässä,	
kompensaatiokeinojen	 käytössä	 ja	 merkitysneuvottelun	
käymisessä	

S3	 L2,	L4	

T8	 auttaa	 oppilasta	 tunnistamaan	 viestinnän	 kulttuurisia	 piirteitä	
ja	tukea	oppilaan	rakentavaa	kulttuurienvälistä	viestintää	

S3	 L2	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tulkita	tekstejä	 	 	
T9	 tarjota	 oppilaalle	 mahdollisuuksia	 kuulla	 ja	 lukea	monenlaisia	
itselleen	 merkityksellisiä	 yleiskielisiä	 ja	 yleistajuisia	 tekstejä	
erilaisista	lähteistä	sekä	tulkita	niitä	käyttäen	erilaisia	strategioita	

S3	 L4	
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Kehittyvä	kielitaito,	taito	tuottaa	tekstejä	 	 	
T10	 ohjata	 oppilasta	 tuottamaan	 jokapäiväiseen	 elämään	 liittyviä	
tekstejä	 ja	 opettelemaan	 myös	 tulkittavien	 tekstien	 käyttämistä	
tuottamiseen,	 jakamiseen	 ja	 julkaisemiseen,	perustason	 ja	hiukan	
vaativampienkin	rakenteiden	hallintaan	

S3	 L4	

	
Äidinkielenomainen	 ruotsi,	 A-oppimäärän	 opetuksen	 tavoitteisiin	 liittyvät	 keskeiset	 sisältöalueet	
vuosiluokilla	3-6		
	
S1	 Kasvu	 kulttuuriseen	 moninaisuuteen	 ja	 kielitietoisuuteen:	 Tutustutaan	 ruotsin	 ja	 muiden	
pohjoismaisten	 kielten	 ja	 kulttuurien	 piirteisiin	 ja	 sukulaisuussuhteisiin.	 Vertaillaan	 suomenruotsin	 ja	
ruotsinruotsin	 varianttien	 eroja.	 Pohditaan	 omaa	 kieli-	 ja	 kulttuuritaustaa.	 Pohditaan	 omaa	 kaksikielistä	
kulttuuri-identiteettiä.	 Hankitaan	 tietoa	 ja	 keskustellaan	 Suomen	 kansalliskielistä	 ja	 vähemmistökielistä	
sekä	 niiden	 merkityksestä	 yksilölle	 ja	 yhteisölle.	 Kiinnitetään	 huomiota	 siihen,	 mikä	 on	 yhteistä	 kaikille	
kielille	ja	miten	voi	käyttää	ja	kehittää	omaa	kielitaitoaan.	Harjoitellaan	arvostavaa	kielenkäyttöä	erilaisissa	
vuorovaikutustilanteissa.	
	
S2	 Kielenopiskelutaidot:	Opetellaan	 suunnittelemaan	 toimintaa	 yhdessä,	 antamaan	 ja	 ottamaan	 vastaan	
palautetta	 ja	 ottamaan	 vastuuta.	 Ohjataan	 oppilaita	 huomaamaan	 ruotsin	 kieli	 ympärillään	 (esim.	
tiedotusvälineet,	 netti)	 hyödyntämään	 sitä	 ja	 kehittämään	 omaa	 ruotsin	 taitoaan	 sen	 avulla.	 Opetellaan	
tehokkaita	kielenopiskelutapoja,	kuten	uusien	sanojen	ja	rakenteiden	aktiivista	käyttöä	omissa	ilmaisuissa,	
muistiinpainamiskeinoja,	 tuntemattoman	 sanan	 merkityksen	 päättelemistä	 asiayhteydestä.	 Totutellaan	
arvioimaan	omaa	kielitaitoa	esimerkiksi	Eurooppalaista	kielisalkkua	käyttäen.	
	

S3	 Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	 toimia	 vuorovaikutuksessa,	 taito	 tulkita	 tekstejä,	 taito	 tuottaa	 tekstejä:	
Opetellaan	 kuulemaan,	 puhumaan,	 lukemaan	 ja	 kirjoittamaan	 ruotsia	 monenlaisista	 aiheista.	 Keskeisiä	
aiheita	 ovat	 minä	 itse,	 perheeni,	 ystäväni,	 koulu,	 harrastukset	 ja	 vapaa-ajan	 vietto	 sekä	 elämä	
ruotsinkielisessä	 ympäristössä.	 Lisäksi	 valitaan	 aiheita	 yhdessä.	 Sisältöjen	 valinnassa	 lähtökohtana	 on	
kiinnostus	 ja	 ajankohtaisuus,	 näkökulmana	 minä	 ja	 me	 Suomessa	 ja	 Ruotsissa.	 Valitaan	 erilaisia	
kielenkäyttötarkoituksia.	 Sanastoa	 ja	 rakenteita	 opetellaan	 monenlaisten	 tekstien	 yhteydessä.	 Sisältöjen	
valinnassa	 edistetään	 oppilaiden	 kielitaidon	 kehittymistä	 ottaen	 huomioon	 oppilaiden	 kaksikielinen	 ja	
kaksikulttuurinen	tausta.	Opetellaan	löytämään	ruotsinkielistä	aineistoa	ympäristöstä,	verkosta,	kirjastosta,	
ja	niin	edelleen.	

Äidinkielenomainen	 ruotsi,	 A-oppimäärän	 oppimisympäristöihin	 ja	 työtapoihin	 liittyvät	 tavoitteet	
vuosiluokilla	3-6		
	
Tavoitteena	 on,	 että	 kielenkäyttö	 olisi	 mahdollisimman	 asianmukaista,	 luonnollista	 ja	 oppilaille	
merkityksellistä.	 Työskentelyssä	 korostuu	 pari-	 ja	 pienryhmätyö	 sekä	 yhdessä	 oppiminen	 erityyppisissä	
oppimisympäristöissä.	Monikielisyys-	 ja	 kielikasvatuksen	 tavoitteiden	 saavuttamiseksi	 tarvitaan	opettajien	
yhteistyötä.	Leikin,	laulun,	pelillisyyden	ja	draaman	avulla	oppilaat	saavat	mahdollisuuden	kokeilla	kasvavaa	
kielitaitoaan	 ja	 käsitellä	 myös	 asenteita.	 Opetuksessa	 käytetään	 monipuolisesti	 eri	 viestintäkanavia	 ja	 -
välineitä.	Oppilaita	ohjataan	aktiiviseen	toimijuuteen	ja	itsenäiseen	vastuun	ottoon	omasta	oppimisestaan	
Eurooppalaisen	 kielisalkun	 tai	 vastaavan	 työvälineen	 avulla.	 Oppilaat	 saavat	 tilaisuuksia	 tutustua	
pohjoismaisiin	verkostoihin.	Ruotsin	kieltä	käytetään	aina	kun	se	on	mahdollista.	
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Ohjaus,	eriyttäminen	ja	tuki	äidinkielenomainen	ruotsi,	A-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6		
	
Oppilaita	 ohjataan	 käyttämään	 kielitaitoaan	 monipuolisesti	 ja	 rohkeasti,	 laajentamaan	 sanavarastoaan,	
omaksumaan	 uusia	 käsitteitä,	 pukemaan	 ajatuksiaan	 sanoiksi	 ja	 kehittämään	 vuorovaikutustaitojaan.	
Oppilaita	kannustetaan	lukemaan	kirjallisuutta	ja	muita	omalle	kielitaidon	tasolleen	sopivia	tekstejä,	heitä	
ohjataan	 soveltamaan	 luetunymmärtämisstrategioita,	 käyttämään	 sopivia	 opiskelustrategioita	 ja	
tunnistamaan	 omia	 vahvuuksiaan.	 Viestinnällinen	 harjoittelu	 tukee	 oppilaiden	 kielitaidon	 kehittymistä.		
Oppilaille,	 joilla	 on	 kieliin	 liittyviä	 oppimisvaikeuksia,	 tarjotaan	 tukea.	 Opetus	 suunnitellaan	 niin,	 että	 se	
tarjoaa	haasteita	myös	nopeammin	edistyville.	

Oppilaan	oppimisen	arviointi	äidinkielenomainen	ruotsi,	A-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6		
	
Arviointi	on	luonteeltaan	kannustavaa	ja	antaa	oppilaille	mahdollisuuden	tulla	tietoisiksi	omista	taidoistaan,	
kehittää	 niitä	 ja	 painottaa	 itselleen	 luontevia	 ilmaisumuotoja	 tai	 osoittaa	 informaalin	 oppimisen	 kautta	
hankittua	osaamista.	Monipuolinen	arviointi	tarjoaa	mahdollisuuksia	osoittaa	osaamistaan	myös	oppilaille,	
joilla	 on	 kieleen	 liittyviä	 oppimisvaikeuksia	 tai	 joilla	 on	 muulla	 tavoin	 kielellisesti	 erilaiset	 lähtökohdat.	
Arvioinnissa	välineenä	voidaan	käyttää	esimerkiksi	Eurooppalaista	kielisalkkua.	
	
Ruotsin	 kielen	 sanallista	 arviota	 tai	 arvosanaa	antaessaan	opettaja	 arvioi	 oppilaiden	osaamista	 suhteessa	
paikallisessa	 opetussuunnitelmassa	 asetettuihin	 tavoitteisiin.	 Määritellessään	 osaamisen	 tasoa	 6.	
vuosiluokan	 lukuvuositodistusta	varten	opettaja	käyttää	ruotsin	kielen	valtakunnallisia	arviointikriteereitä.		
Opinnoissa	edistymisen	kannalta	on	keskeistä,	että	oppimista	arvioidaan	monin	eri	 tavoin	 ja	se	kohdistuu	
kaikkiin	 arvioitaviin	 tavoitteisiin.	 Arvioinnissa	 otetaan	 huomioon	 kaikki	 kielitaidon	 osa-alueet.	 Niiden	
arviointi	 perustuu	 Eurooppalaiseen	 viitekehykseen	 ja	 sen	 pohjalta	 laadittuun	 suomalaiseen	 sovellukseen.	
Arvioinnissa	otetaan	huomioon,	että	viitekehys	on	tarkoitettu	vieraiden	kielen	osaamisen	arviointiin	ja	että	
äidinkielenomaista	 oppimäärää	 opiskelevien	 oppilaiden	 ruotsin	 kielen	 suullinen	 taito	 on	 varsin	 hyvä	 jo	
koulun	alkaessa,	kun	taas	oppilaiden	taidot	muilla	kielitaidon	osa-alueilla	voivat	vaihdella	paljonkin.		
	
Äidinkielenomainen	 ruotsi,	 A-oppimäärän	 arviointikriteerit	 6.	 vuosiluokan	 päätteeksi	 hyvää	 osaamista		
kuvaavaa	sanallista	arviota/arvosanaa	kahdeksan	varten		

Opetuksen	tavoite	 Sisältö-
alueet	

Arvioinnin	 kohteet	
oppiaineessa	

Hyvä/arvosanan	kahdeksan	osaaminen	

Kasvu	 kulttuuriseen	
moninaisuuteen	 ja	
kielitietoisuuteen	

	 	 	

T1	 kannustaa	 oppilasta	
kiinnostumaan	Suomen	ja	
Pohjoismaiden	
kielellisestä	 ja	
kulttuurisesta	
runsaudesta,	 auttaa	
oppilasta	 löytämään	
omaa	 oppimistaan	
tukevaa	 ruotsinkielistä	
materiaalia	 sekä	 ohjata	
oppilasta	 kiinnittämään	

S1	 Kielellisen	
ympäristön	
hahmottaminen	

Oppilas	 osaa	 kuvailla	 Suomen	 ja	
Pohjoismaiden	 kielellistä	 ja	 kulttuurista	
moninaisuutta	 ja	 ruotsinkielisen	 kulttuurin	
erityispiirteitä.	 Oppilas	 osaa	 kertoa,	 mistä	
löytyy	 häntä	 kiinnostavaa	 ruotsinkielistä	
aineistoa.		
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huomiota	 ruotsinkielisen	
kulttuurin	
erityispiirteisiin.		
T2	 motivoida	 oppilasta	
arvostamaan	 omaa	 kieli-	
ja	 kulttuuritaustaansa,	
suomen	 ja	 ruotsin	
asemaa	 kansalliskielinä	 ja	
kohtaamaan	 ihmisiä	
ilman	 arvottavia	
ennakko-oletuksia		

S1	 	 Ei	 käytetä	 arvosanan	 muodostamisen	
perusteena.	Oppilasta	ohjataan	pohtimaan	
kokemuksiaan	osana	itsearviointia.		

T3	 ohjata	 oppilasta	
havaitsemaan	 kieliä	
yhdistäviä	 ja	 erottavia	
ilmiöitä	 sekä	 herättää	
oppilaan	 uteliaisuus	
omaa	 kaksi-	 tai	
monikielisyyttään	 ja	
kaksikulttuurisuuttaan	
kohtaan.	

S1	 Kielellinen	päättely	 Oppilas	 osaa	 tehdä	 havaintoja	 ruotsin	
kielen	ja	äidinkielensä	tai	muun	osaamansa	
kielen	 rakenteellisista,	 sanastollisista	 tai	
muista	eroista	ja	yhtäläisyyksistä.	
	

Kielenopiskelutaidot	 	 	 	
T4	 tutustua	 yhdessä	
opetuksen	 tavoitteisiin	 ja	
luoda	 salliva	
opiskeluilmapiiri,	 jossa	
tärkeintä	 on	 viestin	
välittyminen	 sekä	
kannustava	 yhdessä	
oppiminen	

S2	 Tietoisuus	
tavoitteista	 ja	
toiminta	ryhmässä	

Oppilas	osaa	kuvata	opiskelun	tavoitteita	ja	
suhtautuu	 myönteisesti	 ryhmän	 yhteisten	
tehtävien	tekoon.	
	

T5	 ohjata	 oppilasta	
ottamaan	 vastuuta	
omasta	
kielenopiskelustaan	 ja	
kannustaa	 oppilasta	
harjaannuttamaan	
kielitaitoaan	
monipuolisesti	 ja	
aktiivisesti	 esimerkiksi	
etsimällä	 itseään	
kiinnostavaa	
ruotsinkielistä	aineistoa		

S2	 Omien	
kielenopiskelutavoitt
eiden	 asettaminen	 ja	
hyvien	
opiskelutottumusten	
löytäminen		

Oppilas	 asettaa	 tavoitteita	
kielenopiskelulleen,	 harjoittelee	 erilaisia	
tapoja	 opiskella	 kieliä,	 huolehtii	
kotitehtävistään,	 harjaannuttaa	 ja	 arvioi	
taitojaan	 sekä	 löytää	 omaa	 oppimistaan	
edistävää	ruotsinkielistä	aineistoa.	

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	
toimia	 vuorovaikutus-
tilanteissa	

	 	 Taitotaso	B1.1	
T6	–	T8	

T6	 rohkaista	 oppilasta	
osallistumaan	
keskusteluihin	
monenlaisista	 oppilaan	
ikätasolle	 ja	
elämänkokemukseen	
sopivista	 aiheista,	 joissa	

S3	 Vuorovaikutus	
erilaisissa	tilanteissa	

Oppilas	 pystyy	 viestimään,	 osallistumaan	
keskusteluihin	 ja	 ilmaisemaan	
mielipiteitään	 melko	 vaivattomasti	
jokapäiväisissä	tilanteissa.				
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käsitellään	 myös	
mielipiteitä		
T7	 tukea	 oppilaan	
aloitteellisuutta	
viestinnässä,	
kompensaatiokeinojen	
käytössä	 ja	
merkitysneuvottelun	
käymisessä	

S3	 Viestintästrategioide
n	käyttö	

Oppilas	 pystyy	 jossain	 määrin	 olemaan	
aloitteellinen	 viestinnän	 eri	 vaiheissa	 ja	
osaa	 varmistaa,	 onko	 viestintäkumppani	
ymmärtänyt	 viestin.	 Oppilas	 osaa	 kiertää	
tai	 korvata	 tuntemattoman	 sanan	 tai	
muotoilla	 viestinsä	 uudelleen.	 Oppilas	
pystyy	 neuvottelemaan	 tuntemattomien	
ilmauksien	merkityksistä.	

T8	 auttaa	 oppilasta	
tunnistamaan	 viestinnän	
kulttuurisia	 piirteitä	 ja	
tukea	 oppilaan	
rakentavaa	
kulttuurienvälistä	
viestintää	

S3	 Viestinnän	
kulttuurinen	
sopivuus		

Oppilas	 osoittaa	 tuntevansa	 tärkeimmät	
kohteliaisuussäännöt.	 Oppilas	 pystyy	
ottamaan	vuorovaikutuksessaan	huomioon	
joitakin	 tärkeimpiä	 kulttuurisiin	
käytänteisiin	liittyviä	näkökohtia.	

Karttuva	 kielitaito,	 taito	
tulkita	tekstejä	

	 	 Taitotaso	B1.1	
	

T9	 tarjota	 oppilaalle	
mahdollisuuksia	 kuulla	 ja	
lukea	 monenlaisia	
itselleen	 merkityksellisiä	
yleiskielisiä	 ja	yleistajuisia	
tekstejä	 erilaisista	
lähteistä	sekä	tulkita	niitä	
käyttäen	 erilaisia	
strategioita		

S3	 Tekstien	
tulkintataidot	

Oppilas	 ymmärtää	 pääasiat	 ja	 joitakin	
yksityiskohtia	 selkeästä	 ja	 lähes	
normaalitempoisesta	 yleiskielisestä	
puheesta	 tai	 yleistajuisesta	 kirjoitetusta	
tekstistä.	 Oppilas	 ymmärtää	 yhteiseen	
kokemukseen	 tai	 yleistietoon	 perustuvaa	
puhetta	 tai	 kirjoitettua	 tekstiä.	 Oppilas	
löytää	 pääajatukset,	 avainsanat	 ja	 tärkeitä	
yksityiskohtia	myös	valmistautumatta.	

Karttuva	 kielitaito,	 taito	
tuottaa	tekstejä	

	 	 Taitotaso	A	2.2	

T10	 ohjata	 oppilasta	
tuottamaan	
jokapäiväiseen	 elämään	
liittyviä	 tekstejä	 ja	
opettelemaan	 myös	
tulkittavien	 tekstien	
käyttämistä	
tuottamiseen,	jakamiseen	
ja	 julkaisemiseen,	
perustason	 ja	 hiukan	
vaativampienkin	
rakenteiden	hallintaan		

S3	 Tekstien	
tuottamistaidot	

Oppilas	 osaa	 kuvata	 luettelomaisesti	
ikäkaudelleen	 tyypillisiä	 ja	 jokapäiväiseen	
elämään	 liittyviä	 asioita	 käyttäen	 tavallista	
sanastoa	 ja	 joitakin	 idiomaattisia	 ilmauksia	
sekä	perustason	rakenteita	ja	joskus	hiukan	
vaativampiakin.	
	

	

FINSKA,	B1-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6	

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Mål	för	undervisningen	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6	
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Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	hjälpa	eleven	att	forma	sin	uppfattning	om	det	inbördes	
sambandet	mellan	alla	språk	hen	studerar		

I1	 K1,	K2,	K4	

M2	 hjälpa	 eleven	 att	 se	 historiska	 och	 kulturella	
beröringspunkter	mellan	Finland	och	Sverige	och	att	bekanta	
sig	med	finskans	och	svenskans	ställning	som	nationalspråk	

I1	 K2	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M3	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	 också	 med	 hjälp	 av	 digitala	
verktyg	träna	sina	kommunikativa	färdigheter	i	en	tillåtande	
studieatmosfär,	 att	 ta	 ansvar	 för	 sina	 studier	 och	 att	
utvärdera	sina	kunskaper	

I2		 K1,	K3,	K5,		

M4	uppmuntra	eleven	att	se	kunskaper	i	finska	som	en	viktig	
del	 av	 livslångt	 lärande	 och	 utökade	 språkresurser	 och	
uppmuntra	hen	att	söka	och	utnyttja	finska	lärmiljöer	också	
utanför	skolan	

I2	 K3,	K5	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M5	 handleda	 eleven	 att	 mångsidigt	 träna	 huvudsakligen	
muntlig	kommunikation	

I3	 K4	

M6	uppmuntra	eleven	att	använda	olika,	också	non-verbala	
tillvägagångssätt	för	att	nå	fram	med	sitt	budskap	och	att	vid	
behov	 i	 en	 muntlig	 kommunikationssituation	 be	 om	
upprepning	eller	långsammare	tempo	

I3	 K4	

M7	handleda	eleven	att	öva	sig	i	olika	artighetsfraser	 I3	 K4	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M8	uppmuntra	eleven	att	med	hjälp	av	kontexten	få	insikt	i	
innehållet	 i	 tal	 eller	 text	 som	 är	 förutsägbara	 och	 för	
åldersgruppen	vanliga	eller	lämpliga		

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M9	 ge	 eleven	många	möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	 tala	 och	
skriva	i	mycket	enkla	och	för	åldern	relevanta	situationer		

I3	 K4	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6		
	
I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 analysera	 och	 jämföra	 de	 viktigaste	 likheterna	 och	
skillnaderna	mellan	 finska	 och	 andra	 språk	 som	 är	 bekanta	 från	 tidigare.	 Att	 t.ex.	 med	 hjälp	 av	 digitala	
verktyg	bekanta	sig	med	Finlands	och	Sveriges	gemensamma	historia	ur	språklig	synvinkel	och	med	några	
av	finskans	släktspråk.	
	
I2	 Färdigheter	 för	 språkstudier:	Att	 ställa	 upp	mål	 och	 planera	 arbetet	 gemensamt.	 Att	 ta	 reda	 på	 var	
kunskaper	i	finska	behövs	och	används.	Att	lära	sig	iaktta	hur	finskan	syns	i	olika	vardagliga	sammanhang.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	 lära	 sig	ordförråd	och	strukturer	 i	 samband	med	olika	 typer	av	 teman	som	bl.a.	 jag	 själv,	min	
familj,	mina	vänner,	skolan,	fritidsintressen	och	fritidssysslor.	Att	tillsammans	med	eleverna	välja	för	dem	
intressanta	 temaområden	 för	språkanvändningen.	 	Att	 lära	sig	de	viktigaste	 finska	 fonetiska	 tecknen	som	
avviker	 från	 svenskan	 eller	 något	 annat	 modersmål	 och	 kunna	 uttala	 dem	 naturligt.	 Att	 träna	 olika	
kommunikationssituationer.	
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Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	olika	nätverk	får	eleverna	också	bekanta	sig	med	
flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	närmiljön	eller	samhället.	Målspråket	finska	används	alltid	
när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6	
	
Eleverna	 ska	 i	 språkundervisningen	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	
kommunikativa	övningar	stödjer	utvecklingen	av	elevens	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	
att	 studera	 andra	 språk	 som	 skolan	 erbjuder.	 Elever	 som	 har	 inlärningssvårigheter	 i	 språk	 ska	 ges	 stöd.	
Undervisningen	 ska	 planeras	 så	 att	 den	 erbjuder	 tillräckliga	 utmaningar	 även	 för	 elever	 som	 avancerar	
snabbare	eller	kan	språket	från	tidigare.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	3–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.		
	
Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	finska	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	i	
relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 B1-lärokursen	 i	 finska.	 För	 att	 studierna	 ska	
framskrida	 är	 det	 viktigt	 att	 bedömningen	 sker	 på	 många	 olika	 sätt	 och	 att	 den	 beaktar	 alla	 mål.	
Bedömningen	 ska	 rikta	 sig	 till	 samtliga	 innehåll.	 Bedömningen	 av	 delområdena	 ska	 grunda	 sig	 på	 den	
Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.		
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	B1-lärokursen	i	finska	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	hjälpa	eleven	att	forma	sin	
uppfattning	 om	 det	 inbördes	
sambandet	 mellan	 alla	 språk	
hen	studerar	

I1	 Förmåga	 att	 uppfatta	
inbördes	 samband	 mellan	
olika	språk	

Eleven	har	 en	uppfattning	om	
finskans	 släktspråk	 och	 kan	
nämna	något	av	dessa	samt	ge	
exempel	på	finska	lånord.	
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M2	 hjälpa	 eleven	 att	 se	
historiska	 och	 kulturella	
beröringspunkter	 mellan	
Finland	 och	 Sverige	 och	 att	
bekanta	 sig	 med	 finskans	 och	
svenskans	 ställning	 som	
nationalspråk	

I1	 Kännedom	 om	 finskans	
ställning	 och	 betydelse	 i	
Finland	

Eleven	 kan	 nämna	 några	
orsaker	 till	 varför	 det	 talas	
finska	och	svenska	i	Finland.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M3	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	
också	 med	 hjälp	 av	 digitala	
verktyg	 träna	 sina	
kommunikativa	 färdigheter	 i	
en	 tillåtande	 studieatmosfär,	
att	 ta	 ansvar	 för	 sina	 studier	
och	 att	 utvärdera	 sina	
kunskaper	

I2	 Förmåga	 att	 agera	 i	
undervisningssituationen	
	

Eleven	tränar	sina	kunskaper	 i	
finska	 tillsammans	 med	
gruppen	 också	 med	 hjälp	 av	
digitala	verktyg,	 tar	ansvar	 för	
sina	 hemuppgifter	 och	 deltar	
på	 ett	 tillmötesgående	 sätt	 i	
arbetet	 i	 gruppen.	 Eleven	 kan	
utvärdera	 sina	 kunskaper	 i	
finska	relativt	realistiskt.	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 se	
kunskaper	 i	 finska	 som	 en	
viktig	 del	 av	 livslångt	 lärande	
och	utökade	språkresurser	och	
uppmuntra	 hen	 att	 söka	 och	
utnyttja	finska	lärmiljöer	också	
utanför	skolan	

I2	 Förmåga	 att	 fastställa	 i	
vilka	 sammanhang	 finska	
används	i	det	egna	livet	

Eleven	 kan	 nämna	 några	
sammanhang	 där	 finska	
används.	
	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	

M5	 handleda	 eleven	 att	
mångsidigt	 träna	
huvudsakligen	 muntlig	
kommunikation	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	 klarar	 sporadiskt	 av	
ofta	 återkommande	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	
men	 tar	 för	 det	 mesta	 ännu	
stöd	av	sin	samtalspartner.	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
använda	 olika,	 också	 non-
verbala	 tillvägagångssätt	 för	
att	 nå	 fram	med	 sitt	 budskap	
och	att	vid	behov	i	en	muntlig	
kommunikationssituation	 be	
om	 upprepning	 eller	
långsammare	tempo	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 använder	 sig	 av	 det	
mest	 centrala	 ord-	 och	
uttrycksförrådet	 i	 sin	
kommunikation.	 Behöver	
mycket	 hjälpmedel.	 Kan	 be	
samtalspartnern	 att	 upprepa	
eller	tala	långsammare.	

M7	 handleda	 eleven	 att	 öva	
sig	i	olika	artighetsfraser	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 några	 av	
de	 vanligaste	
artighetsfraserna	 på	 språket	 i	
rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter		

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	

M8	uppmuntra	eleven	att	med	
hjälp	 av	 kontexten	 få	 insikt	 i	
innehållet	 i	 tal	 eller	 text	 som	
är	 förutsägbara	 och	 för	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 skriven	 text	
bestående	 av	 några	 ord	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
inövade,	 bekanta	 ord	 och	
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åldersgruppen	 vanliga	 eller	
lämpliga	

uttryck.	 Kan	 urskilja	 enskilda	
fakta	i	en	text.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	producera	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.1	

M9	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	
tala	 och	 skriva	 i	mycket	 enkla	
och	 för	 åldern	 relevanta	
situationer	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	kan	uttrycka	sig	mycket	
kortfattat	 i	 tal	 med	 hjälp	 av	
inövade	 ord	 och	 inlärda	
standarduttryck.	Uttalar	några	
inövade	uttryck	begripligt.	Kan	
skriva	 några	 enskilda	 ord	 och	
uttryck.	

SVENSKA,	B1-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6	(RUOTSIN	KIELI,	B1-OPPIMÄÄRÄ	VUOSILUOKILLA	3-6)	

Vuosiluokilla	 3	 –	 6	 kaikilla	 oppilailla	 on	 äidinkielen	 lisäksi	 opetusta	 vähintään	 kahdessa	muussa	 kielessä:	
yhteisessä	 A1-kielessä	 sekä	 B1-	 kielessä	 ja	 mahdollisesti	 myös	 A2-kielessä,	 joka	 on	 A-kielen	 valinnainen	
oppimäärä.			

Ruotsin	kielen	B1-oppimäärän	opetuksen	tavoitteet	vuosiluokilla	3-6	
		
Opetuksen	tavoitteet	
	

Tavoitteisiin	
liittyvät	
sisältöalueet	

Laaja-alainen	
osaaminen	

Kasvu	kulttuuriseen	moninaisuuteen	ja	kielitietoisuuteen	 	 	
T1	auttaa	oppilasta	 jäsentämään	käsitystään	kaikkien	osaamiensa	
kielten	keskinäisestä	suhteesta		

S1	 L1,	L2,	L4	

T2	tutustuttaa	oppilas	suomen	ja	ruotsin	asemaan	kansalliskielinä	
sekä	ruotsin	kielen	vaikutukseen	suomen	kieleen	

S1	 L2	

Kieltenopiskelutaidot	 	 	
T3	 ohjata	 oppilasta	 harjaannuttamaan	 viestinnällisiä	 taitojaan	
sallivassa	opiskeluilmapiirissä	ja	myös	tieto-	ja	viestintäteknologiaa	
käyttäen	 sekä	 ottamaan	 vastuuta	 opiskelustaan	 ja	 arvioimaan	
osaamistaan	

S2	 L1,	L5,	L3	

T4	 rohkaista	 oppilasta	 näkemään	 ruotsin	 taito	 tärkeänä	 osana	
elinikäistä	 oppimista	 ja	 oman	 kielivarannon	 karttumista	 ja	
rohkaista	 ruotsinkielisten	 oppimisympäristöjen	 löytämiseen	 ja	
hyödyntämiseen	myös	koulun	ulkopuolella		

S2	 L3,	L5	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	toimia	vuorovaikutuksessa	 	 	
T5	 ohjata	 oppilasta	 harjoittelemaan	 erilaisia,	 erityisesti	 suullisia	
viestintätilanteita	

S3	 L4	

T6	 rohkaista	 oppilasta	 käyttämään	 viestinsä	 perille	 saamiseksi	
monenlaisia,	myös	 ei-kielellisiä	 keinoja	 ja	 pyytämään	 tarvittaessa	
toistoa	ja	hidastusta	

S3	 L4	

T7	 ohjata	 oppilasta	 harjoittelemaan	 erilaisia	 kohteliaisuuden	
ilmauksia	

S3	 L4	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tulkita	tekstejä	 	 	
T8	 rohkaista	 oppilasta	 ottamaan	 selvää	 tilanneyhteyden	 avulla	
helposti	 ennakoitavasta	 ja	 ikätasolleen	 sopivasta	 puheesta	 tai	
kirjoitetusta	tekstistä	

S3	 L4	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tuottaa	tekstejä	 	 	
T9	 tarjota	 oppilaalle	 runsaasti	 tilaisuuksia	 harjoitella	 ikätasolle	 S3	 L4	
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sopivaa	hyvin	pienimuotoista	puhumista	ja	kirjoittamista	
	
Ruotsin	kielen	B1-oppimäärän	tavoitteisiin	liittyvät	keskeiset	sisältöalueet	vuosiluokilla	3-6		
	
S1	Kasvu	kulttuuriseen	moninaisuuteen	 ja	kielitietoisuuteen:	Tarkastellaan	 ja	verrataan	 ruotsin	kielen	 ja	
entuudestaan	tuttujen	kielten	tärkeimpiä	yhtäläisyyksiä	ja	eroja.			
	
S2	 Kielenopiskelutaidot:	 Asetetaan	 tavoitteita	 ja	 suunnitellaan	 toimintaa	 yhdessä.	 Selvitetään,	 missä	
ruotsin	 taitoa	 tarvitaan	 ja	 missä	 sitä	 voi	 käyttää.	 Opetellaan	 huomaamaan,	 miten	 ruotsin	 kieli	 näkyy	
erilaisissa	arkisissa	yhteyksissä.		
	
S3	 Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	 toimia	 vuorovaikutuksessa,	 taito	 tulkita	 tekstejä,	 taito	 tuottaa	 tekstejä:	
Sanastoa	 ja	 rakenteita	opetellaan	monenlaisten	aihepiirien	 yhteydessä,	 kuten	minä	 itse,	 perheeni,	 koulu,	
harrastukset	ja	vapaa-ajan	vietto.	Lisäksi	valitaan	yhdessä	kiinnostavia	kielenkäytön	aihepiirejä.	Opetellaan	
ruotsin	 kielen	 tärkeimmät	 suomesta	 poikkeavat	 foneettiset	 merkit	 ja	 niiden	 luonteva	 ääntäminen.	
Harjoitellaan	erilaisia	vuorovaikutustilanteita.		

Ruotsin	kielen	B1-oppimäärän	oppimisympäristöihin	ja	työtapoihin	liittyvät	tavoitteet	vuosiluokalla	3-6		 	
	
Tavoitteena	 on,	 että	 kielenkäyttö	 olisi	 mahdollisimman	 asianmukaista,	 luonnollista	 ja	 oppilaille	
merkityksellistä.	 Työskentelyssä	 korostuu	 pari-	 ja	 pienryhmätyö	 sekä	 yhdessä	 oppiminen	 erityyppisissä	
oppimisympäristöissä.	Monikielisyys-	 ja	 kielikasvatuksen	 tavoitteiden	 saavuttamiseksi	 tarvitaan	opettajien	
yhteistyötä.	Leikin,	laulun,	pelillisyyden	ja	draaman	avulla	oppilaat	saavat	mahdollisuuden	kokeilla	kasvavaa	
kielitaitoaan	 ja	 käsitellä	 myös	 asenteita.	 Opetuksessa	 käytetään	 monipuolisesti	 eri	 viestintäkanavia	 ja	 -
välineitä.	Oppilaita	ohjataan	aktiiviseen	toimijuuteen	ja	itsenäiseen	vastuun	ottoon	omasta	oppimisestaan	
Eurooppalaisen	 kielisalkun	 tai	 vastaavan	 työvälineen	 avulla.	 Oppilaat	 tutustuvat	 ympäröivän	 yhteisön	
monikielisyyteen	 ja	 -kulttuurisuuteen	 kotikansainvälisyyden	 avulla.	Heille	 tarjotaan	myös	mahdollisuuksia	
harjoitella	kansainvälistä	yhteydenpitoa.	Ruotsin	kieltä	käytetään	aina	kun	se	on	mahdollista.	
	
Ohjaus,	eriyttäminen	ja	tuki	ruotsin	kielen	B1-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6		
	
Oppilaita	ohjataan	käyttämään	kielitaitoaan	 rohkeasti.	Runsas	viestinnällinen	harjoittelu	 tukee	oppilaiden	
kielitaidon	 kehittymistä.	 Oppilaita	 kannustetaan	 opiskelemaan	 myös	 muita	 koulun	 tarjoamia	 kieliä.	
Oppilaille,	 joilla	 on	 kieliin	 liittyviä	 oppimisvaikeuksia,	 tarjotaan	 tukea.	 Opetus	 suunnitellaan	 niin,	 että	 se	
tarjoaa	haasteita	myös	muita	nopeammin	edistyville	tai	ruotsin	kieltä	entuudestaan	osaaville	oppilaille.	

Oppilaan	oppimisen	arviointi	ruotsin	kielen	B1-oppimäärässä	vuosiluokilla	3-6		
	
Arviointi	ja	palaute	on	luonteeltaan	oppimista	ohjaavaa	ja	kannustavaa	ja	antaa	oppilaille	mahdollisuuden	
painottaa	 itselleen	 luontevia	 ilmaisumuotoja.	 Monipuolinen	 arviointi	 tarjoaa	 mahdollisuuksia	 osoittaa	
osaamistaan	 myös	 oppilaille,	 joilla	 on	 kieleen	 liittyviä	 oppimisvaikeuksia	 tai	 joilla	 on	 muulla	 tavoin	
kielellisesti	 erilaiset	 lähtökohdat.	 Arvioinnissa	 välineenä	 voidaan	 käyttää	 esimerkiksi	 Eurooppalaista	
kielisalkkua.	
	
Ruotsin	 kielen	 sanallista	 arviota	 tai	 arvosanaa	antaessaan	opettaja	 arvioi	 oppilaiden	osaamista	 suhteessa	
paikallisessa	 opetussuunnitelmassa	 asetettuihin	 tavoitteisiin.	 Määritellessään	 osaamisen	 tasoa	 6.	
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vuosiluokan	 lukuvuositodistusta	 varten	 opettaja	 käyttää	 ruotsin	 kielen	 B1-oppimäärän	 valtakunnallisia	
arviointikriteereitä.	 Opinnoissa	 edistymisen	 kannalta	 on	 keskeistä,	 että	 oppimista	 arvioidaan	 monin	 eri	
tavoin	myös	 itse-	 ja	 vertaisarvioinnin	 keinoin	 ja	 että	 arviointi	 kohdistuu	 kaikkiin	 arvioitaviin	 tavoitteisiin.	
Arvioinnissa	 otetaan	 huomioon	 kaikki	 kielitaidon	 osa-alueet.	 Niiden	 arviointi	 perustuu	 Eurooppalaiseen	
viitekehykseen	ja	sen	pohjalta	laadittuun	suomalaiseen	sovellukseen.		
	
	

	

Ruotsin	 kielen	 B1-oppimäärän	 arviointikriteerit	 6.	 vuosiluokan	 päätteeksi	 hyvää	 osaamista	 kuvaavaa	
sanallista	arviota	/arvosanaa	kahdeksan	varten		

Opetuksen	tavoite	 Sisältö-
alueet	

Arvioinnin	 kohteet	
oppiaineessa	

Hyvä/arvosanan	 kahdeksan	
osaaminen	

Kasvu	 kulttuuriseen	
moninaisuuteen	 ja	
kielitietoisuuteen	

	 	 	

T1	Auttaa	oppilasta	 jäsentämään	
käsitystään	 kaikkien	 osaamiensa	
kielten	keskinäisistä	suhteista		

S1	 Kielten	
keskinäissuhteiden	
hahmottaminen	

Oppilas	 osaa	 kuvata,	 mihin	
kielikuntiin	 hänen	 osaamansa	 ja	
opiskelemansa	kielet	kuuluvat.	

T2	tutustuttaa	oppilas	suomen	ja	
ruotsin	 asemaan	 kansalliskielinä	
sekä	 ruotsin	 kielen	 vaikutukseen	
suomen	kieleen	

S1	 Ruotsin	kielen	aseman	
ja	 merkityksen	
tunteminen	Suomessa	

Oppilas	osaa	nimetä	syitä,	 joiden	
vuoksi	 Suomessa	 käytetään	
ruotsia	 ja	 mainita	 ruotsista	
suomeen	lainautuneita	sanoja.	

Kielenopiskelutaidot	 	 	 	
T3ohjata	 oppilasta	
harjaannuttamaan	 viestinnällisiä	
taitojaan	 sallivassa	
opiskeluilmapiirissä	 ja	 tieto-	 ja	
viestintäteknologiaa	 käyttäen	
sekä	 ottamaan	 vastuuta	
opiskelustaan	 ja	 arvioimaan	
osaamistaan	

S2	 Toiminta	
opiskelutilanteessa	

Oppilas	 harjaannuttaa	 ruotsin	
taitoaan	ryhmässä	myös	 tieto-	 ja	
viestintäteknologiaa	 käyttäen,	
huolehtii	 kotitehtävistään	 sekä	
osallistuu	 ryhmän	 työskentelyyn	
myönteisellä	 tavalla.	 Oppilas	
osaa	 arvioida	 ruotsin	 taitonsa	
kehittymistä	 suhteellisen	
realistisesti.	

T4	 rohkaista	 oppilaita	 näkemään	
ruotsin	 taito	 tärkeänä	 osana	
elinikäistä	 oppimista	 ja	 oman	
kielivarannon	 karttumista	 ja	
rohkaista	 ruotsinkielisten	
oppimisympäristöjen	
löytämiseen	 ja	 hyödyntämiseen	
myös	koulun	ulkopuolella		

S2	 Ruotsin	 kielen	
käyttöalueiden	 ja	 –
mahdollisuuksien	
tunnistaminen	omassa	
elämässä	

Oppilas	 osaa	 mainita	 joitakin	
ruotsin	 kielen	 käyttöalueita	 ja	 -
mahdollisuuksia.	

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	 toimia	
vuorovaikutuksessa	

	 	 Taitotaso:	A1.2	

T5	 ohjata	 oppilasta	
harjoittelemaan	 erilaisia,	
erityisesti	 suullisia	
viestintätilanteita	

S3	 Vuorovaikutus	
erilaisissa	tilanteissa	

Oppilas	 selviytyy	 satunnaisesti	
yleisimmin	 toistuvista,	
rutiininomaisista	
viestintätilanteista	 tukeutuen	
vielä	 enimmäkseen	
viestintäkumppaniin.			
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T6	 rohkaista	 oppilasta	
käyttämään	 viestinsä	 perille	
saamiseksi	monenlaisia,	myös	ei-
kielellisiä	 keinoja	 ja	 pyytämään	
tarvittaessa	toistoa	ja	hidastusta	

S3	 Viestintästrategioiden	
käyttö	

Oppilas	 tukeutuu	 viestinnässään	
kaikkein	keskeisimpiin	sanoihin	ja	
ilmauksiin.	 Oppilas	 tarvitsee	
paljon	apukeinoja	 ja	osaa	pyytää	
toistamista	tai	hidastamista.	

T7	 ohjata	 oppilasta	
harjoittelemaan	 erilaisia	
kohteliaisuuden	ilmauksia	

S3	 Viestinnän	
kulttuurinen	sopivuus	

Oppilas	 osaa	 käyttää	 muutamia	
kaikkein	 yleisimpiä	 kielelle	
ominaisia	 kohteliaisuuden	
ilmauksia	 rutiininomaisissa	
sosiaalisissa	kontakteissa.		

Kehittyvä	 kielitaito,	 taito	 tulkita	
tekstejä	

	 	 Taitotaso	A1.2	

T8	 rohkaista	 oppilasta	 ottamaan	
selvää	 tilanneyhteyden	 avulla	
helposti	 ennakoitavasta	 ja	
ikätasolleen	 sopivasta	 puheesta	
tai	kirjoitetusta	tekstistä	

S3	 Tekstien	tulkintataidot	 Oppilas	 ymmärtää	 harjoiteltua,	
tuttua	 sanastoa	 ja	 ilmaisuja	
sisältävää	 muutaman	 sanan	
mittaista	 kirjoitettua	 tekstiä	 ja	
hidasta	 puhetta.	 Oppilas	
tunnistaa	 tekstistä	 yksittäisiä	
tietoja.	

Kehittyvä	kielitaito,	taito	tuottaa	
tekstejä	

	 	 Taitotaso	A1.1	

T9	 tarjota	 oppilaalle	 runsaasti	
tilaisuuksia	 harjoitella	 ikätasolle	
sopivaa	 hyvin	 pienimuotoista	
puhumista	ja	kirjoittamista	

S3	 Tekstien	
tuottamistaidot	

Oppilas	 osaa	 ilmaista	 itseään	
puheessa	 hyvin	 suppeasti	
käyttäen	 harjoiteltuja	 sanoja	 ja	
opeteltuja	 vakioilmaisuja.	
Oppilas	 ääntää	 joitakin	
harjoiteltuja	 ilmauksia	
ymmärrettävästi.	 Oppilas	 osaa	
kirjoittaa	 joitakin	 erillisiä	 sanoja	
ja	sanontoja.	

	

14.4.3	FRÄMMANDE	SPRÅK	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Målen	för	språkpedagogik	och	språkutveckling	och	möjligheterna	att	studera	det	andra	 inhemska	språket	
och	främmande	språk	finns	beskrivna	i	avsnittet	om	undervisningen	av	det	andra	inhemska	språket.	

Läroämnets	uppdrag		

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	

Språkundervisningen	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogiken	 och	 fostran	 till	 språkmedvetenhet.	 Den	 ska	 väcka	
elevernas	 intresse	 för	 den	 språkliga	 och	 kulturella	mångfalden	 i	 skolan	 och	 den	 omgivande	 världen	 och	
uppmuntra	 dem	 att	 kommunicera	 i	 autentiska	 miljöer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 värdesätta	 andra	 språk,	
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människorna	som	talar	dem	och	olika	kulturer.	Jämställdheten	i	språkval	och	språkstudier	förstärks	genom	
att	 man	 på	 varierande	 och	 intressanta	 sätt	 informerar	 om	 valmöjligheter	 i	 språken,	 genom	 att	 man	
uppmuntrar	 eleverna	 att	 oberoende	 av	 kön	 fatta	 beslut	 om	 språkval	 utgående	 från	 sina	 individuella	
intressen,	 genom	 att	 man	 behandlar	 teman	 mångsidigt	 och	 ur	 olika	 synvinklar	 och	 genom	 att	 man	
använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Språkstudierna	 ska	 förbereda	 eleverna	 för	 planmässigt	 och	 kreativt	 arbete	 i	 olika	 sammansättningar.	
Eleverna	och	elevgrupperna	ska	ges	möjligheter	att	bilda	nätverk	och	kommunicera	med	människor	också	
på	andra	håll	i	världen.	Digitala	verktyg	erbjuder	en	naturlig	möjlighet	att	genomföra	språkundervisningen	i	
autentiska	 situationer	 och	 utifrån	 elevernas	 kommunikationsbehov.	 Undervisningen	 ska	 också	 ge	
färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan	internationellt.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	 som	eleverna	använder	på	 fritiden.	Eleverna	uppmuntras	att	 söka	 information	på	de	 språk	 som	de	
behärskar.	
	

FRÄMMANDE	SPRÅK	ENGELSKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6		

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Undervisningen	i	A1-	och	A2-lärokursen	i	engelska	har	samma	mål.	Årsveckotimmarna	i	A2-språket	fördelas	
på	de	olika	årskurserna	utan	etappmål	mellan	årskurs	6	och	årskurs	7.	
	
Många	elever	använder	i	allt	högre	grad	engelska	på	sin	fritid.	Den	kunskap	som	eleverna	inhämtar	genom	
det	informella	lärandet	ska	beaktas	när	undervisningen	planeras	och	innehållet	väljs.		
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	3–6		

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	märke	 till	 den	 språkliga	 och	
kulturella	 mångfalden	 i	 den	 närmaste	 omgivningen	 och	 i	
världen	 samt	 engelskans	 ställning	 som	 ett	 globalt	
kommunikationsspråk		

I1	 K2	

M2	motivera	eleven	att	 värdesätta	 sin	egen	 språkliga	och	
kulturella	 bakgrund	 och	 den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	 i	 världen	 samt	 att	 bemöta	 människor	
fördomsfritt		

I1	 K1,	K2	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	skiljer	olika	språk	åt	samt	stödja	utvecklingen	av	

I1	 K1,	K2	
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hens	språkliga	slutledningsförmåga	
M4	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 att	 det	 finns	 gott	 om	
material	på	engelska	och	att	välja	 innehållsmässigt	och	till	
svårighetsgraden	 lämpligt	 material	 som	 stödjer	 det	 egna	
lärandet		

I1	 K2,	K3	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	målen	 för	 undervisningen	och	
skapa	en	tillåtande	studieatmosfär,	där	det	viktigaste	är	att	
budskapet	går	fram	och	att	uppmuntra	varandra	att	lära	sig	
tillsammans	

I2	 K1,	K3	

M6	 handleda	 eleven	 att	 ta	 ansvar	 för	 sina	 språkstudier,	
uppmuntra	hen	att	modigt	öva	 sina	kunskaper	 i	 engelska,	
också	med	hjälp	av	digitala	verktyg,	samt	att	pröva	sig	fram	
till	vilka	sätt	att	lära	sig	språk	som	passar	hen	bäst	

I2	 K1,	K4,	K5,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M7	handleda	eleven	att	öva	sig	i	att	kommunicera	på	olika	
sätt	 och	 i	 olika	 miljöer	 också	 genom	 att	 uppmuntra	 till	
fortsatt	interaktion	oberoende	av	avbrott	och	pauser	

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

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

I3	 K4	

M9	stödja	elevens	kulturellt	lämpliga	språkbruk	genom	att	
erbjuda	 möjligheter	 att	 mångsidigt	 öva	 sig	 i	 sociala	
situationer	

I3	 K2,	K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M10	 handleda	 eleven	 att	 med	 hjälp	 av	 olika	 läs-	 och	
hörförståelsestrategier	 sätta	 sig	 in	 i	 talade	 och	 skrivna	
texter	av	varierande	svårighetsgrad	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M11	erbjuda	eleven	möjligheter	att	producera	tal	och	skrift	
som	 berör	 en	 växande	 mängd	 temaområden	 och	 med	
beaktande	av	centrala	strukturer	och	grundregler	för	uttal	

I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	3–6		

I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 bekanta	 sig	 med	 språklig	 och	 kulturell	 mångfald	 och	
engelskans	utbredning	bl.a.	 på	 internet.	Att	 fundera	över	 sin	 egen	 språkliga	och	 kulturella	 bakgrund.	Att	
inhämta	 kunskap	 om	 språkets	 och	 kulturens	 betydelse	 för	 individen	 och	 samhället.	 Att	 träna	 artigt	
språkbruk	 i	 kommunikationssituationer.	 Att	 lyssna	 på	 olika	 språk,	 att	 se	 på	 olika	 sätt	 att	 skriva	 och	 att	
upptäcka	hur	ord	lånas	från	ett	språk	till	ett	annat.	Att	reflektera	över	hur	man	kan	göra	om	man	endast	har	
ringa	kunskaper	i	ett	språk.		

I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	tillsammans	lära	sig	planera	arbetet,	att	ge	och	ta	emot	respons	och	att	
ta	ansvar.	Att	lära	sig	effektiva	sätt	att	studera	språk,	t.ex.	att	aktivt	ta	i	bruk	nya	ord	eller	strukturer	i	sitt	
eget	 sätt	 att	 uttrycka	 sig,	 öva	 sig	 att	 använda	 olika	minnesstrategier	 och	 härleda	 nya	 ords	 betydelse	 på	
basen	av	kontexten.	Att	vänja	sig	vid	att	utvärdera	sina	språkkunskaper	t.ex.	med	hjälp	an	den	Europeiska	
språkportfolion.	

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	 lära	sig	att	 lyssna,	tala,	 läsa	och	skriva	på	engelska	och	att	behandla	olika	teman	som	bl.a.	 jag	
själv,	 min	 familj,	 mina	 vänner,	 skolan,	 fritidsintressen	 och	 fritidssysslor	 och	 om	 livet	 i	 engelskspråkiga	
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miljöer.	 Teman	 ska	 också	 väljas	 tillsammans.	 Innehållet	 väljs	 med	 beaktande	 av	 elevernas	 dagliga	
omgivning,	 intressen	och	aktualitet	och	utgående	från	perspektivet	 jag,	vi	och	vårt	samhälle.	Att	använda	
språket	 för	olika	syften,	som	t.ex.	att	hälsa,	be	om	hjälp	eller	uttrycka	en	åsikt.	Att	 lära	sig	ordförråd	och	
strukturer	 i	 samband	med	 olika	 typer	 av	 texter,	 som	 t.ex.	 kortare	 berättelser,	 skådespel,	 intervjuer	 och	
sångtexter.	 Att	 ge	 eleven	 möjlighet	 att	 träna	 mer	 krävande	 språksituationer.	 Att	 lära	 sig	 hitta	
engelskspråkigt	 material	 t.ex.	 i	 omgivningen,	 på	 nätet	 eller	 i	 bibliotek.	 Att	 välja	 texter	 och	 ämne	 med	
beaktande	av	engelskans	utbredning	och	ställning	som	globalt	kommunikationsspråk.	Att	 iaktta	och	flitigt	
träna	uttal,	 betoning	 av	 ord,	 satsbetoning,	 talrytm	och	 intonation.	Att	 öva	 sig	 att	 känna	 igen	 engelskans	
fonetiska	tecken.	

	
	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	3–6		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	 internationalisering	på	hemmaplan	ska	eleverna	
bekanta	sig	med	flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	
ges	möjligheter	att	öva	sig	att	kommunicera	internationellt.	Engelska	ska	alltid	användas	när	det	är	möjligt.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	3–6		

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	engelska	från	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	3–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 engelska	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 A-lärokursen	 i	 engelska.	 För	 att	
studierna	ska	framskrida	är	det	viktigt	att	bedömningen	sker	på	många	olika	sätt	och	att	den	beaktar	alla	
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mål.	Bedömningen	ska	rikta	sig	till	samtliga	innehåll.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	på	den	
Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.		
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	A-lärokursen	i	engelska	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 den	 språkliga	 och	
kulturella	 mångfalden	 i	 den	
närmaste	 omgivningen	 och	 i	
världen	 samt	 engelskans	
ställning	 som	 ett	 globalt	
kommunikationsspråk	

I1	 Förmåga	 att	 gestalta	 den	
språkliga	miljön	

Eleven	kan	i	huvuddrag	beskriva	
hurudana	språk	det	finns	 i	hens	
närmiljö,	 vilka	 språk	 det	 talas	
mest	 i	 världen	 och	 hur	 utbrett	
det	engelska	språket	är.	

M2	 motivera	 eleven	 att	
värdesätta	sin	egen	språkliga	
och	 kulturella	 bakgrund	 och	
den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	 i	 världen	 samt	
att	 bemöta	 människor	
fördomsfritt		

I1	 	 Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	
Eleven	handleds	att	 som	en	del	
av	 självbedömningen	 reflektera	
över	sina	egna	erfarenheter		

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	 skiljer	 olika	 språk	
åt	 samt	 stödja	 utvecklingen	
av	 hens	 språkliga	
slutledningsförmåga		

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 uppfattar	 likheter	 och	
olikheter	 i	 t.ex.	 strukturer,	
ordförråd	och	betydelser	mellan	
engelskan	 och	 modersmålet	
eller	andra	språk	hen	kan.	

M4	 handleda	 eleven	 att	
förstå	 att	 det	 finns	 gott	 om	
material	på	engelska	och	att	
välja	innehållsmässigt	och	till	
svårighetsgraden	 lämpligt	
material	 som	 stödjer	 det	
egna	lärandet	

I1	 Förmåga	 att	 hitta	
engelskspråkigt	material	

Eleven	 kan	 beskriva	 och	 hitta	
engelskspråkigt	 material	 som	
stödjer	det	egna	lärandet.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	
målen	 för	 undervisningen	
och	 skapa	 en	 tillåtande	
studieatmosfär,	 där	 det	
viktigaste	 är	 att	 budskapet	
går	 fram	 och	 att	 uppmuntra	
varandra	 att	 lära	 sig	
tillsammans	

I2	 Kännedom	 om	 målen	 för	
undervisningen	och	om	hur	
man	arbetar	som	grupp	

Eleven	 kan	 beskriva	 målen	 för	
undervisningen	 och	 deltar	 i	
gemensamma	arbetsuppgifter.	

M6	 handleda	 eleven	 att	 ta	
ansvar	 för	 sina	 språkstudier,	
uppmuntra	 hen	 att	 modigt	
öva	 sina	 kunskaper	 i	
engelska,	också	med	hjälp	av	

I2	 Förmåga	att	 ställa	upp	mål	
för	 sina	 språkstudier	 och	
att	 hitta	 väl	 fungerande	
studiemetoder	

Eleven	 ställer	 upp	 mål	 för	 sina	
språkstudier,	övar	sig	i	olika	sätt	
att	 lära	 sig	 språk	 också	 med	
hjälp	 av	 digitala	 verktyg	 och	
utvecklar	 och	 utvärderar	 sina	
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digitala	 verktyg,	 samt	 att	
pröva	 sig	 fram	 till	 vilka	 sätt	
att	 lära	sig	språk	som	passar	
hen	bäst	

kunskaper.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A2.1		
	

M7	 handleda	 eleven	 att	 öva	
sig	 i	 att	 kommunicera	 på	
olika	 sätt	 och	 i	 olika	 miljöer	
också	 genom	 att	 uppmuntra	
till	 fortsatt	 interaktion	
oberoende	 av	 avbrott	 och	
pauser	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	 kan	 utbyta	 tankar	 eller	
information	 i	 bekanta	 och	
vardagliga	 situationer	 och	
stundtals	 hålla	 igång	 en	
konversation.	

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

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 deltar	 i	 allt	 högre	 grad	 i	
kommunikation.	Använder	mera	
sällan	 nonverbala	 uttryck.	
Måste	 ganska	 ofta	 be	
samtalspartnern	 upprepa	 eller	
förtydliga.	 Kan	 i	 någon	 mån	
utnyttja	 samtalspartnerns	
uttryck	 i	 sin	 egen	
kommunikation.	

M9	 stödja	 elevens	 kulturellt	
lämpliga	 språkbruk	 genom	
att	 erbjuda	 möjligheter	 att	
mångsidigt	 öva	 sig	 i	 sociala	
situationer	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk		

Eleven	 klarar	 av	 korta	 sociala	
situationer.	 Kan	 använda	 de	
vanligaste	 artiga	 hälsnings-	 och	
tilltalsfraserna	 samt	 artigt	
framföra	till	exempel	önskemål,	
invitationer,	 förslag	 och	
ursäkter	och	besvara	sådana.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.1	

M10	 handleda	 eleven	 att	
med	 hjälp	 av	 olika	 läs-	 och	
hörförståelsestrategier	 sätta	
sig	 in	 i	 talade	 och	 skrivna	
texter	 av	 varierande	
svårighetsgrad	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 texter	 som	
innehåller	 enkla,	 bekanta	 ord	
och	 uttryck	 samt	 tydligt	 tal.	
Förstår	det	 centrala	 innehållet	 i	
korta,	 enkla	 budskap	 som	
intresserar	 hen	 och	
grundtankarna	 i	 en	 förutsägbar	
text	 som	 innehåller	 ett	 bekant	
ordförråd.	 Klarar	 mycket	 enkel	
slutledning	 med	 hjälp	 av	
kontexten.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.1	
	

M11	 erbjuda	 eleven	
möjligheter	att	producera	tal	
och	 skrift	 som	 berör	 en	
växande	 mängd	
temaområden	 och	 med	
beaktande	 av	 centrala	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	kan	med	enkla	meningar	
och	 ett	 konkret	 ordförråd	
berätta	 om	 vardagliga	 och	
konkreta	 saker	 som	 är	 viktiga	
för	 hen.	 Behärskar	 ett	 lätt	
förutsägbart	 ordförråd	 och	
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strukturer	 och	 grundregler	
för	uttal	

många	centrala	strukturer.		
Kan	 tillämpa	 några	
grundläggande	 uttalsregler	
också	 i	 andra	 än	 inövade	
uttryck.	

	

ANNAT	FRÄMMANDE	SPRÅK,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6		

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Årsveckotimmarna	 i	 A2-språket	 fördelas	 på	 de	 olika	 årskurserna	 utan	 etappmål	 mellan	 årskurs	 6	 och	
årskurs	7.		

Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 främmande	språk	har	utarbetats	 som	grund	 för	 vilket	 språk	 som	helst	 som	
inte	 har	 särskilda	 grunder.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 tillämpad	
läroplan	 för	 varje	 språk.	 Den	 kunskapsnivå	 och	 de	 kriterier	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 beskrivs	 i	
grunderna	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 och	 i	 slutet	 av	 den	 grundläggande	 utbildningen	 lämpar	 sig	 bäst	 för	
indoeuropeiska	och	europeiska	 språk	 som	använder	 skrifttecken	 som	grundar	 sig	på	alfabetet.	 För	andra	
språk	 som	 utbildningsanordnaren	 bjuder	 ut	 i	 sitt	 språkprogram	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	
läroplan	som	följer	dessa	grunder	i	tillämpliga	delar.	Internationellt	godkända	språkspecifika	referensramar	
kan	anpassade	användas	i	undervisningen	i	icke-europeiska	språk	med	beaktande	av	att	inlärningen	av	nya	
skrivtecken	tidsmässigt	påverkar	undervisningen.	

Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som		
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	vägleda	eleven	att	lägga	märke	till	målspråkets	ställning	i	
och	 relation	 till	 den	 språkliga	 och	 kulturella	 mångfalden	 i	
den	närmaste	omgivningen	och	i	världen	

I1	 K2	

M2	 motivera	 eleven	 att	 värdesätta	 sin	 egen	 språkliga	 och	
kulturella	 bakgrund	 och	 den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	 i	 världen	 samt	 att	 bemöta	 människor	
fördomsfritt	

I1	 K1,	K2	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	skiljer	olika	språk	åt	samt	stödja	hen	att	utveckla	
språklig	nyfikenhet	och	medvetenhet	

I1	 K1,	K2	

M4	handleda	eleven	att	hitta	material	på	målspråket		 I1	 K2,	K3	
Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	 målen	 för	 undervisningen	 och	
skapa	en	 tillåtande	studieatmosfär,	där	det	viktigaste	är	att	
budskapet	går	fram	och	att	uppmuntra	varandra	att	lära	sig	
tillsammans	

I2	 L1,	L3	

M6	 handleda	 eleven	 att	 ta	 ansvar	 för	 sina	 språkstudier,	
uppmuntra	 hen	 att	modigt	 öva	 sina	 språkkunskaper,	 också	
med	 hjälp	 av	 digitala	 verktyg,	 samt	 att	 pröva	 sig	 fram	 till	

I2	 K1,	K4,	K5,	K6	
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vilka	sätt	att	lära	sig	språk	som	passar	hen	bäst	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M7	ordna	tillfällen	där	eleven	med	hjälp	av	olika	medier	får	
träna	muntlig	och	skriftlig	kommunikation		

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

M8	 stödja	 eleven	 i	 användningen	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K2,	K4	

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

I3	 K2,	K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M11	ge	eleven	många	möjligheter	att	öva	 sig	 i	 att	 tala	och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	3–6		

I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 bekanta	 sig	 med	 språkens	 och	 kulturernas	 mångfald	
samt	med	utbredningen	av	språket	som	studeras	och	vid	behov	dess	huvudvarianter.	Att	söka	information	
om	 språkets	 och	 kulturens	 betydelse	 för	 individen	 och	 samhället.	 Att	 fundera	 på	 den	 egna	 språk-	 och	
kulturbakgrunden.	Att	träna	artigt	språkbruk	i	kommunikationssituationer.	Att	lyssna	på	olika	språk,	att	se	
på	olika	sätt	att	skriva	och	att	upptäcka	hur	ord	 lånas	från	ett	språk	till	ett	annat.	Att	reflektera	över	hur	
man	kan	göra	om	man	endast	har	ringa	kunskaper	i	ett	språk.	

I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	tillsammans	lära	sig	planera	arbetet,	att	ge	och	ta	emot	respons	och	att	
ta	ansvar.	Att	lära	sig	effektiva	sätt	att	studera	språk,	t.ex.	att	aktivt	ta	i	bruk	nya	ord	eller	strukturer	i	sitt	
eget	 sätt	 att	 uttrycka	 sig,	 öva	 sig	 att	 använda	 olika	minnesstrategier	 och	 härleda	 nya	 ords	 betydelse	 på	
basen	av	kontexten.	Att	vänja	sig	vid	att	utvärdera	sina	språkkunskaper	t.ex.	med	hjälp	an	den	Europeiska	
språkportfolion.	

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	lära	sig	att	lyssna,	tala,	läsa	och	skriva	på	målspråket	och	att	behandla	olika	teman	som	bl.a.	jag	
själv,	min	familj,	mina	vänner,	skolan,	fritidsintressen	och	fritidssysslor	och	om	livet	i	miljöer	där	målspråket	
används.	 Teman	 ska	 också	 väljas	 tillsammans.	 Innehållet	 väljs	 med	 beaktande	 av	 elevernas	 dagliga	
omgivning,	 intressen	och	aktualitet	och	utgående	från	perspektivet	 jag,	vi	och	vårt	samhälle.	Att	använda	
språket	 för	olika	syften,	som	t.ex.	att	hälsa,	be	om	hjälp	eller	uttrycka	en	åsikt.	Att	 lära	sig	ordförråd	och	
strukturer	 i	 samband	med	 olika	 typer	 av	 texter,	 som	 t.ex.	 kortare	 berättelser,	 skådespel,	 intervjuer	 och	
sångtexter.	Att	ge	eleven	möjlighet	att	träna	mer	krävande	språksituationer.	Att	 lära	sig	hitta	material	på	
målspråket	 t.ex.	 på	 nätet.	 Att	 välja	 texter	 med	 beaktande	 av	 målspråkets	 geografiska	 utbredning	 och	
språkområdets	 levnadssätt.	 Att	 iaktta	 och	 flitigt	 träna	 uttal,	 betoning	 av	 ord,	 satsbetoning,	 talrytm	 och	
intonation.	Att	öva	sig	att	känna	igen	målspråkets	fonetiska	tecken	och	att	producera	de	skrivtecken	som	
behövs.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
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Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	 internationalisering	på	hemmaplan	ska	eleverna	
bekanta	sig	med	flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	
ges	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 kommunicera	 internationellt.	 Målspråket	 ska	 alltid	 användas	 när	 det	 är	
möjligt.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	3–6		

Eleverna	ska	i	språkundervisningen	uppmuntras	att	modigt	använda	sina	kunskaper	i	det	nya	språket.	Gott	
om	 kommunikativa	 övningar	 stödjer	 utvecklingen	 av	 elevernas	 språkkunskaper.	 Eleverna	 ska	 också	
uppmuntras	att	studera	andra	språk	som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	
ges	 stöd.	 Undervisningen	 ska	 planeras	 så	 att	 den	 erbjuder	 tillräckliga	 utmaningar	 även	 för	 elever	 som	
avancerar	snabbare	eller	kan	språket	från	tidigare.	
	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 engelska	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	6	ska	läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk.	
För	att	studierna	ska	framskrida	är	det	viktigt	att	bedömningen	sker	på	många	olika	sätt	och	att	den	beaktar	
alla	mål.	Bedömningen	ska	rikta	sig	till	samtliga	innehåll.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	på	
den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		

i	läroämnet	
Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 målspråkets	
ställning	i	och	relation	till	den	
språkliga	 och	 kulturella	

I1	 Förmåga	 att	 gestalta	 den	
språkliga	 miljön	 samt	
målspråkets	 ställning	 och	
betydelse	

Eleven	vet	att	världens	språk	
indelas	 i	 olika	 språkfamiljer	
och	 kan	 beskriva	 till	 vilken	
språkfamilj	 målspråket	 hör.	
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mångfalden	 i	 den	 närmaste	
omgivningen	och	i	världen	

Eleven	kan	redogöra	för	vilka	
språk	som	talas	i	närmiljön.	

M2	 motivera	 eleven	 att	
värdesätta	 sin	 egen	 språkliga	
och	 kulturella	 bakgrund	 och	
den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	i	världen	samt	att	
bemöta	 människor	
fördomsfritt	 (andra	 språk,	
olika	 nationaliteter,	 kön,	
kulturella	vanor	osv.)		

I1	 	 Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	
Eleven	 handleds	 att	 som	 en	
del	 av	 självbedömningen	
reflektera	 över	 sina	 egna	
erfarenheter.		

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	 skiljer	 olika	 språk	
åt	 samt	 stödja	 hen	 att	
utveckla	 språklig	 nyfikenhet	
och	medvetenhet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	uppfattar	likheter	och	
olikheter	 i	 t.ex.	 strukturer,	
ordförråd	 och	 betydelser	
mellan	 målspråket	 och	
modersmålet	 eller	 andra	
språk	hen	kan.	

M4	handleda	eleven	att	 hitta	
material	på	målspråket	

I1	 Förmåga	 att	 hitta	 material	
på	målspråket	

Eleven	kan	beskriva	var	man	
kan	 läsa	 och	 höra	
målspråket.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	
målen	för	undervisningen	och	
skapa	 en	 tillåtande	
studieatmosfär,	 där	 det	
viktigaste	 är	 att	 budskapet	
går	 fram	 och	 att	 uppmuntra	
varandra	 att	 lära	 sig	
tillsammans	

I2	 Kännedom	 om	 målen	 för	
undervisningen	och	om	hur	
man	arbetar	som	grupp	

Eleven	 kan	 beskriva	 målen	
för	 undervisningen	 och	
deltar	 i	 gemensamma	
arbetsuppgifter.	

M6	 handleda	 eleven	 att	 ta	
ansvar	 för	 sina	 språkstudier,	
uppmuntra	 hen	 att	 modigt	
öva	 sina	 språkkunskaper,	
också	 med	 hjälp	 av	 digitala	
verktyg,	 samt	 att	 pröva	 sig	
fram	 till	 vilka	 sätt	 att	 lära	 sig	
språk	som	passar	hen	bäst	

I2	 Förmåga	 att	 ställa	 upp	mål	
för	sina	språkstudier	och	att	
hitta	 väl	 fungerande	
studiemetoder	

Eleven	 ställer	 upp	 mål	 för	
sina	 språkstudier,	 övar	 sig	 i	
olika	 sätt	 att	 lära	 sig	 språk	
också	 med	 hjälp	 av	 digitala	
verktyg	 och	 utvecklar	 och	
utvärderar	sina	kunskaper.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	
	

M7	ordna	tillfällen	där	eleven	
med	hjälp	av	olika	medier	 får	
träna	 muntlig	 och	 skriftlig	
kommunikation	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	 i	
olika	situationer	

Eleven	 reder	 sig	 i	 många	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	
men	 tar	 ibland	 stöd	 av	 sin	
samtalspartner.	

M8	 stödja	 eleven	 i	
användningen	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 deltar	 i	
kommunikation	 men	
behöver	 fortfarande	 ofta	
hjälpmedel.	 Kan	 reagera	
med	 korta	 verbala	 uttryck,	
små	 gester	 (t.ex.	 genom	 att	
nicka),	 ljud	 eller	 liknande	
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minimal	respons.	Måste	ofta	
be	 samtalspartnern	 att	
förtydliga	eller	upprepa.	

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

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 vanliga	
uttryck	 som	 kännetecknar	
artigt	 språkbruk	 i	 många	
rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	
	

M10	 uppmuntra	 eleven	 att	
tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	 och	
intressanta	 muntliga	 och	
skriftliga	texter			

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 med	 hjälp	 av	
kontexten	 skriven	 text	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
enkla,	 bekanta	 ord	 och	
uttryck.	 Kan	 plocka	 ut	 enkel	
information	 som	 hen	
behöver	ur	en	kort	text.	

	
Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	producera	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	
	

M11	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	
tala	 och	 skriva	 i	 för	 åldern	
lämpliga	 situationer	 och	 i	
detta	 sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	vid	uttal	och	
vid	 strukturer	 som	 är	
relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	med	 hjälp	 av	 ett	
begränsat	 uttrycksförråd	
berätta	 om	 några	 bekanta	
och	 för	 hen	 viktiga	 saker	
samt	 skriva	 några	 korta	
meningar	 om	 inövade	
ämnen.	 Uttalar	 de	 flesta	
inövade	uttrycken	begripligt.	
Behärskar	 ett	 mycket	
begränsat	 ordförråd,	 några	
situationsbundna	uttryck	och	
en	 del	 av	 den	 elementära	
grammatiken.	

	
	
FRÄMMANDE	SPRÅK,	B1-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6	

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 främmande	språk	har	utarbetats	 som	grund	 för	 vilket	 språk	 som	helst	 som	
inte	 har	 särskilda	 grunder.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 tillämpad	
läroplan	 för	 varje	 språk.	 Den	 kunskapsnivå	 och	 de	 kriterier	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 beskrivs	 i	
grunderna	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 och	 i	 slutet	 av	 den	 grundläggande	 utbildningen	 lämpar	 sig	 bäst	 för	
indoeuropeiska	och	europeiska	 språk	 som	använder	 skrifttecken	 som	grundar	 sig	på	alfabetet.	 För	andra	
språk	 som	 utbildningsanordnaren	 bjuder	 ut	 i	 sitt	 språkprogram	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	
läroplan	som	följer	dessa	grunder	i	tillämpliga	delar.	Internationellt	godkända	språkspecifika	referensramar	
kan	anpassade	användas	i	undervisningen	i	icke-europeiska	språk	med	beaktande	av	att	inlärningen	av	nya	
skrivtecken	tidsmässigt	påverkar	undervisningen.	
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Mål	för	undervisningen	i	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 hjälpa	 eleven	 att	 bilda	 sig	 en	 uppfattning	 om	 det	
inbördes	sambandet	mellan	alla	språk	hen	kan	

I1	 K1,	K2,	K4	

M2	 hjälpa	 eleven	 att	 uppfatta	 målspråkets	 status	 och	
utbredning	i	världen	

I1	 K2,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M3	 handleda	 eleven	 att	 träna	 sina	 kommunikativa	
färdigheter	 i	 en	 tillåtande	 studieatmosfär,	 att	 ta	 ansvar	 för	
sina	studier	och	att	utvärdera	sina	kunskaper		

I2	 K3	

M4	uppmuntra	eleven	att	se	kunskaper	i	målspråket	som	en	
viktig	 del	 av	 livslångt	 lärande	 och	 utökade	 språkresurser	
samt	 att	 söka	 och	 utnyttja	 material	 på	 målspråket	 också	
utanför	skolan	

I2	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M5	 handleda	 eleven	 att	 mångsidigt	 träna	 huvudsakligen	
muntlig	kommunikation	

I3	 K4	

M6	uppmuntra	eleven	att	använda	olika,	också	non-verbala	
tillvägagångssätt	för	att	nå	fram	med	sitt	budskap	och	att	vid	
behov	 i	 en	 muntlig	 kommunikationssituation	 be	 om	
upprepning	eller	långsammare	tempo	

I3	 K4	

M7	handleda	eleven	att	öva	sig	i	olika	artighetsfraser	 I3	 K4	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M8	uppmuntra	eleven	att	med	hjälp	av	kontexten	få	insikt	i	
innehållet	 i	 tal	 eller	 text	 som	 är	 förutsägbara	 och	 för	
åldersgruppen	vanliga	eller	lämpliga	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M9	 ge	 eleven	många	möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	 tala	 och	
skriva	i	mycket	enkla	och	för	åldern	relevanta	situationer	

I3	 K4	

	 	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	B1-lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
	
I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 granska	 och	 jämföra	 de	 viktigaste	 likheterna	 och	
skillnaderna	mellan	målspråket	och	andra	bekanta	språk.	Att	bekanta	sig	med	språkets	utbredningsområde.	

I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	ställa	upp	mål	och	planera	verksamheten	tillsammans.	Att	ta	reda	på	
var	man	behöver	målspråket	och	var	man	kan	använda	det.		

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	 lära	 sig	ordförråd	och	strukturer	 i	 samband	med	olika	 typer	av	 teman	som	bl.a.	 jag	 själv,	min	
familj,	mina	vänner,	skolan,	fritidsintressen	och	fritidssysslor.	Att	tillsammans	med	eleverna	välja	för	dem	
intressanta	temaområden	för	språkanvändningen.	 	Att	träna	olika	kommunikationssituationer.	Att	 lära	sig	
känna	igen	målspråkets	viktigaste	fonetiska	tecken	och	att	producera	de	skrivtecken	som	behövs.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	B1-lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
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Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	 internationalisering	på	hemmaplan	ska	eleverna	
bekanta	sig	med	flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	
ges	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 kommunicera	 internationellt.	 Målspråket	 ska	 alltid	 användas	 när	 det	 är	
möjligt.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	B1-lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
	
Eleverna	ska	i	språkundervisningen	uppmuntras	att	modigt	använda	sina	kunskaper	i	det	nya	språket.	Gott	
om	kommunikativa	övningar	stödjer	utvecklingen	av	elevens	språkkunskaper.	Eleven	ska	också	uppmuntras	
att	 studera	 andra	 språk	 som	 skolan	 erbjuder.	 Elever	 som	 har	 inlärningssvårigheter	 i	 språk	 ska	 ges	 stöd.	
Undervisningen	 ska	 planeras	 så	 att	 den	 erbjuder	 tillräckliga	 utmaningar	 även	 för	 elever	 som	 avancerar	
snabbare	eller	kan	språket	från	tidigare.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	B1-lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	3–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
	
Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	finska	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	i	
relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	B1-lärokursen	i	främmande	språk.	För	att	studierna	
ska	framskrida	är	det	viktigt	att	bedömningen	sker	på	många	olika	sätt,	också	med	hjälp	av	självbedömning	
och	 kamratbedömning,	 och	 att	 den	 beaktar	 alla	 mål.	 Bedömningen	 ska	 rikta	 sig	 till	 samtliga	 innehåll.	
Bedömningen	 av	 delområdena	 ska	 grunda	 sig	 på	 den	 Europeiska	 referensramen	 och	 den	 finländska	
referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	B1-lärokursen	i	främmande	språk	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 hjälpa	 eleven	 att	
bilda	 sig	 en	 uppfattning	
om	 det	 inbördes	

I1	 Förmåga	 att	 uppfatta	
inbördes	 samband	 mellan	
olika	språk	

Eleven	 kan	 beskriva	 till	 vilka	
språkfamiljer	de	språk	hör	som	hen	
kan	eller	studerar.	
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sambandet	 mellan	 alla	
språk	hen	kan	
M2	 hjälpa	 eleven	 att	
uppfatta	 målspråkets	
status	 och	 utbredning	 i	
världen		

I1	 Kännedom	 om	 språkets	
status		

Eleven	vet	var	målspråket	talas.	

Färdigheter	 för		
språkstudier	

	 	 	

M3	 handleda	 eleven	 att	
träna	 sina	
kommunikativa	
färdigheter	i	en	tillåtande	
studieatmosfär,	 att	 ta	
ansvar	 för	 sina	 studier	
och	 att	 utvärdera	 sina	
kunskaper	

I2	 Förmåga	 att	 agera	 i		
undervisningssituationen	

Eleven	 tränar	 sina	 kunskaper	 i	
målspråket	 tillsammans	 med	
gruppen	 också	 med	 hjälp	 av	
digitala	verktyg,	 tar	ansvar	 för	sina	
hemuppgifter	 och	 deltar	 på	 ett	
tillmötesgående	 sätt	 i	 arbetet	 i	
gruppen.	Eleven	kan	utvärdera	sina	
kunskaper	relativt	realistiskt.	

M4	 uppmuntra	 eleven	
att	 se	 kunskaper	 i	
målspråket	som	en	viktig	
del	 av	 livslångt	 lärande	
och	 utökade	
språkresurser	 samt	 att	
söka	 och	 utnyttja	
material	 på	 målspråket	
också	utanför	skolan	

I2	 Förmåga	 att	 fastställa	
målspråkets	 användnings-
områden	och	-möjligheter	

Eleven	 kan	 nämna	 några	 av	
målspråkets	 användningsområden	
och		
-möjligheter.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	
kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	
	

M5	 handleda	 eleven	 att	
mångsidigt	 träna	
huvudsakligen	 muntlig	
kommunikation	

I3	 Förmåga	 att	 kommunicera		
i	olika	situationer		

Eleven	 klarar	 sporadiskt	 av	 ofta	
återkommande	 rutinmässiga	
kommunikationssituationer	 men	
tar	 för	det	mesta	ännu	 stöd	av	 sin	
samtalspartner.	

M6	 uppmuntra	 eleven	
att	 använda	 olika,	 också	
non-verbala	
tillvägagångssätt	 för	 att	
nå	fram	med	sitt	budskap	
och	 att	 vid	 behov	 i	 en	
muntlig	
kommunikationssituation	
be	 om	 upprepning	 eller	
långsammare	tempo	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 använder	 sig	 av	 det	 mest	
centrala	ord-	och	uttrycksförrådet	i	
sin	 kommunikation.	 Behöver	
mycket	 hjälpmedel.	 Kan	 be	
samtalspartnern	 att	 upprepa	 eller	
tala	långsammare.	

M7	 handleda	 eleven	 att	
öva	 sig	 i	 olika	
artighetsfraser	

I3	 Kulturellt	 lämpligt		
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 några	 av	 de	
vanligaste	 artighetsfraserna	 på	
språket	 i	 rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	

	 	 	 	
M8	 uppmuntra	 eleven	 I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 skriven	 text	
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att	 med	 hjälp	 av	
kontexten	 få	 insikt	 i	
innehållet	 i	 tal	 eller	 text	
som	 är	 förutsägbara	 och	
för	 åldersgruppen	
vanliga	eller	lämpliga	

bestående	 av	 några	 ord	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
inövade,	 bekanta	 ord	 och	 uttryck.	
Kan	urskilja	enskilda	fakta	i	en	text.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.1	

M9	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	
att	 tala	 och	 skriva	 i	
mycket	 enkla	 och	 för	
åldern	 relevanta	
situationer	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 uttrycka	 sig	 mycket	
kortfattat	 i	 tal	 med	 hjälp	 av	
inövade	 ord	 och	 inlärda	
standarduttryck.	 Uttalar	 några	
inövade	 uttryck	 begripligt.	 Kan	
skriva	 några	 enskilda	 ord	 och	
uttryck.	
	

	

SAMISKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	3–6	

I	årskurs	3–6	ska	alla	elever	få	undervisning	i	minst	två	andra	språk	utöver	modersmålet.	Det	första	språket	
är	ett	gemensamt	A1-språk,	det	följande	ett	A2-språk	(frivillig,	lång	lärokurs)	eller	B1-språk.	

Dessa	 grunder	 för	 läroplanen	 utgör	 en	 allmän	 grund	 för	 undervisningen	 i	 samiska	 språk.	 Utgående	 från	
dessa	 grunder	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 lokal	 läroplan	 för	 nordsamiskan,	 enaresamiskan	
eller	skoltsamiskan.	

Årsveckotimmarna	 i	 A2-språket	 fördelas	 på	 de	 olika	 årskurserna	 utan	 etappmål	 mellan	 årskurs	 6	 och	
årskurs	7.		
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	samiska	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen		
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 den	 språkliga	 och	 kulturella	
mångfalden	 i	 närområdet,	 Sameland,	 Finland	 och	 Norden,	
och	från	sin	egen	språk-	och	kulturbakgrund	

I1	 K2	

M2	 motivera	 eleven	 att	 uppskatta	 de	 samiska	 språkens	
status	som	urbefolkningsspråk	samt	introducera	eleven	i	den	
lokala,	levande	samekulturen		

I1	 K2,	K7	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 vad	 som	 förenar	
respektive	 skiljer	 olika	 språk	 åt	 samt	 stödja	 eleven	 att	
utveckla	språklig	nyfikenhet	och	medvetenhet	

I1	 K1,	K4	

M4	handleda	eleven	att	hitta	material	på	samiska	 I1	 K2,	K3	
Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M5	 tillsammans	 gå	 igenom	 målen	 för	 undervisningen	 och	
skapa	 en	 tillåtande	 studieatmosfär	 där	 det	 viktiga	 är	 att	
budskapet	går	fram	och	att	uppmuntra	varandra	att	lära	sig	

I2	 K1,	K7	

M6	handleda	eleven	att	 ta	ansvar	 för	 sina	 språkstudier	och	 	I2	 K5,	K6	
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modigt	 öva	 sina	 kunskaper	 i	 samiska,	 också	 med	 hjälp	 av	
digitala	verktyg,	samt	att	pröva	sig	fram	till	vilka	sätt	att	lära	
sig	språk	som	passar	hen	bäst	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M7	ordna	tillfällen	där	eleven	med	hjälp	av	olika	medier	får	
träna	muntlig	och	skriftlig	kommunikation	

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

M8	 stödja	 eleven	 i	 användningen	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K2,K4	

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

I3	 K2,K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter			

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M11	ge	eleven	många	möjligheter	att	öva	 sig	 i	 att	 tala	och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	samiska	i	årskurs	3–6		
	
I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 bekanta	 sig	 med	 de	 centrala	 språkliga	 drag	 som	 är	
gemensamma	 för	 de	 samiska	 språken,	 finska	 och	 vissa	 andra	 finsk-ugriska	 språk.	 Att	 diskutera	 språkens	
släktskapsförhållanden	 särskilt	 för	 de	 språkens	 del	 som	 talas	 i	 klassen	 eller	 skolan	 eller	 som	 eleverna	
studerar.	 Att	 fundera	 på	 den	 egna	 språk-	 och	 kulturbakgrunden.	 Att	 söka	 information	 om	 området	 där	
samiska	 talas	och	de	 samiska	 språkens	 ställning.	Att	 bekanta	 sig	med	den	 lokala	 samekulturen.	Att	 fästa	
uppmärksamhet	vid	det	som	är	gemensamt	för	alla	språk	och	diskutera	om	hur	man	kan	kommunicera	om	
man	endast	har	ringa	kunskaper	i	ett	språk.	Att	träna	artigt	språkbruk	i	olika	kommunikationssituationer.	

I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	tillsammans	lära	sig	planera	arbetet,	att	ge	och	ta	emot	respons	och	att	
ta	ansvar.	Att	lära	sig	effektiva	sätt	att	studera	språk,	t.ex.	att	aktivt	ta	i	bruk	nya	ord	eller	strukturer	i	sitt	
eget	 sätt	 att	 uttrycka	 sig,	 öva	 sig	 att	 använda	 olika	minnesstrategier	 och	 härleda	 nya	 ords	 betydelse	 på	
basen	av	kontexten.	Att	vänja	sig	vid	att	utvärdera	sina	språkkunskaper	t.ex.	med	hjälp	an	den	Europeiska	
språkportfolion.	Att	handleda	eleverna	att	lägga	märke	till	de	samiska	språken	i	omgivningen.	

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	 lära	 sig	att	 lyssna,	 tala,	 läsa	och	skriva	på	samiska	och	att	behandla	olika	 teman	som	bl.a.	 jag	
själv,	min	 familj,	mina	vänner,	 skolan,	 fritidsintressen	och	 fritidssysslor	och	om	 livet	 i	miljöer	där	samiska	
språket	används.	Teman	ska	också	väljas	tillsammans.	Innehållet	väljs	med	beaktande	av	elevernas	dagliga	
omgivning,	 intressen	 och	 aktualitet	 och	 utgående	 från	 perspektivet	 jag	 och	 vi	 i	 Finland	 samt	 på	 det	
samisktalande	området	och	samernas	hembygdsområde.	Att	använda	språket	för	olika	syften,	som	t.ex.	att	
hälsa,	be	om	hjälp	eller	uttrycka	en	åsikt.	Att	lära	sig	ordförråd	och	strukturer	i	samband	med	olika	typer	av	
texter,	som	t.ex.	kortare	berättelser,	skådespel,	intervjuer	och	sångtexter.	Att	ge	eleven	möjlighet	att	träna	
mer	krävande	språksituationer.	Att	lära	sig	hitta	material	på	samiska.	Att	iaktta	och	flitigt	öva	sig	att	uttala	
och	tala.		

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	samiska	i	årskurs	3–6		
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Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	av	 lek,	 sång,	 spel	och	drama	 få	möjlighet	att	 testa	sina	växande	språkkunskaper	och	även	bearbeta	
sina	 attityder.	 Olika	 lärmiljöer,	 medier	 och	 digitala	 verktyg	 ska	 mångsidigt	 användas	 i	 undervisningen.	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 den	
Europeiska	språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	internationalisering	på	hemmaplan	ska	
eleverna	bekanta	sig	med	 flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	 i	det	omgivande	samhället.	De	
ska	 också	 ges	möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 kommunicera	 internationellt.	 Samiska	 används	 alltid	 när	 det	 är	
möjligt.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	samiska	i	årskurs	3–6		
	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	 från	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	samiska	i	årskurs	3–6		
	
Bedömningen	ska	sporra	och	ge	eleverna	möjlighet	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper,	att	utveckla	dem	
och	 att	 uttrycka	 sig	 på	 för	 dem	 naturliga	 sätt.	 Mångsidig	 bedömning	 ger	 också	 elever	 som	 har	
inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.	 Den	 Europeiska	 språkportfolion	 eller	 andra	 liknande	 utvärderingsverktyg	 kan	 användas	 vid	
bedömningen.	
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 engelska	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 A-lärokursen	 i	 samiska.	 För	 att	
studierna	 ska	 framskrida	 är	 det	 viktigt	 att	 bedömningen	 sker	 på	 många	 olika	 sätt,	 också	 med	 hjälp	 av	
självbedömning	och	kamratbedömning,	och	att	den	beaktar	alla	mål.	Bedömningen	ska	rikta	sig	till	samtliga	
innehåll.	 Bedömningen	 av	 delområdena	 ska	 grunda	 sig	 på	 den	 Europeiska	 referensramen	 och	 den	
finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	A-lärokursen	i	samiska	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	väcka	elevens	intresse	
för	 den	 språkliga	 och	
kulturella	 mångfalden	 i	
närområdet,	 Sameland,	
Finland	 och	 Norden,	 och	
för	 sin	 egen	 språk-	 och	

I1	 	 Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.		
Eleven	 handleds	 att	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen	 reflektera	 över	
sina	egna	erfarenheter.	
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kulturbakgrund		
M2	 motivera	 eleven	 att	
uppskatta	 de	 samiska	
språkens	 status	 som	
urbefolkningsspråk	 samt	
introducera	 eleven	 i	 den	
lokala,	 levande	
samekulturen	

I1	 Förståelse	 för	 de	 samiska	
språkens	betydelse	

Eleven	kan	nämna	orsaker	till	varför	
samiska	talas	i	Finland	och	känner	till	
de	samiska	språkens	mångfald.	

M3	 vägleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 vad	 som	
förenar	 respektive	 skiljer	
olika	språk	åt	 samt	stödja	
eleven	 att	 utveckla	
språklig	 nyfikenhet	 och	
medvetenhet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 uppfattar	 likheter	 och	
olikheter	i	t.ex.	strukturer,	ordförråd	
och	 betydelser	 mellan	 samiska	 och	
modersmålet	 eller	 andra	 språk	 hen	
kan.	
	

M4	 handleda	 eleven	 att	
hitta	material	på	samiska	

I1	 Förmåga	att	hitta	material	
på	samiska	

Eleven	kan	beskriva	var	man	kan	läsa	
eller	höra	samiska.	

Färdigheter	 för		
språkstudier	

	 	 	

M5	 tillsammans	 gå	
igenom	 målen	 för	
undervisningen	och	 skapa	
en	 tillåtande	
studieatmosfär	 där	 det	
viktiga	 är	 att	 budskapet	
går	 fram	 och	 att	
uppmuntra	 varandra	 att	
lära	sig	

I2	 Kännedom	 om	 målen	 för	
undervisningen	 och	 om	
hur	 man	 arbetar	 som	
grupp	

Eleven	 kan	 beskriva	 målen	 för	
undervisningen	 och	 deltar	 i	
gemensamma	arbetsuppgifter.	

M6	handleda	eleven	att	ta	
ansvar	 för	 sina	
språkstudier	 och	 modigt	
öva	 sina	 kunskaper	 i	
samiska,	 också	 med	 hjälp	
av	 digitala	 verktyg,	 samt	
att	pröva	sig	fram	till	vilka	
sätt	att	 lära	sig	språk	som	
passar	hen	bäst	

I2	 Förmåga	 att	 ställa	 upp	
mål	 för	 sina	 språkstudier	
och	 att	 hitta	 väl	
fungerande	
studiemetoder	

Eleven	 ställer	 upp	 mål	 för	 sina	
språkstudier,	övar	 sig	 i	 olika	 sätt	 att	
lära	 sig	 språk	 också	 med	 hjälp	 av	
digitala	 verktyg	 och	 utvecklar	 och	
utvärderar	sina	kunskaper.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	
kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	
	

M7	 ordna	 tillfällen	 där	
eleven	med	hjälp	 av	olika	
medier	 får	 träna	 muntlig	
och	 skriftlig	
kommunikation	

I3	 Förmåga	 att	
kommunicera	 i	 olika	
situationer	

Eleven	 reder	 sig	 i	 många	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	 men	 tar	
ibland	stöd	av	sin	samtalspartner.	

M8	 stödja	 eleven	 i	
användningen	 av	
språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 deltar	 i	 kommunikation	men	
behöver	 fortfarande	 ofta	
hjälpmedel.	 Kan	 reagera	 med	 korta	
verbala	 uttryck,	 små	 gester	 (t.ex.	
genom	att	nicka),	 ljud	eller	 liknande	
minimal	 respons.	 Måste	 ofta	 be	
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samtalspartnern	 att	 förtydliga	 eller	
upprepa.	

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

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 vanliga	 uttryck	
som	kännetecknar	artigt	 språkbruk	 i	
många	 rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M10	 uppmuntra	 eleven	
att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	
sin	 åldersgrupp	 lämpliga	
och	 intressanta	 muntliga	
och	skriftliga	texter			

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 med	 hjälp	 av	
kontexten	skriven	text	och	 långsamt	
tal	 som	 innehåller	 enkla,	 bekanta	
ord	och	uttryck.	Kan	plocka	ut	enkel	
information	 som	hen	behöver	ur	 en	
kort	text.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	

M11	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	
att	 tala	 och	 skriva	 i	 för	
åldern	 lämpliga	
situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 uttal	
och	 vid	 strukturer	 som	är	
relevanta	 för	 textens	
innehåll	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	 ett	
begränsat	uttrycksförråd	berätta	om	
några	 bekanta	 och	 för	 hen	 viktiga	
saker	 samt	 skriva	 några	 korta	
meningar	 om	 inövade	 ämnen.	
Uttalar	 de	 flesta	 inövade	 uttrycken	
begripligt.	 Behärskar	 ett	 mycket	
begränsat	 ordförråd,	 några	
situationsbundna	uttryck	och	en	del	
av	den	elementära	grammatiken.	

	

14.4.4	MATEMATIK	

Läroämnets	uppdrag	

Uppdraget	i	undervisningen	i	matematik	är	att	utveckla	ett	logiskt,	exakt	och	kreativt	matematisk	tänkande	
hos	eleverna.	Undervisningen	ska	lägga	grund	för	förståelsen	av	matematiska	begrepp	och	strukturer	samt	
utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 behandla	 information	 och	 lösa	 problem.	 På	 grund	 av	 matematikens	
kumulativa	natur	ska	undervisningen	framskrida	systematiskt.	Konkreta	och	 laborativa	 inslag	är	centrala	 i	
undervisningen	 och	 studierna	 i	 matematik.	 Lärandet	 stöds	 med	 hjälp	 av	 informations-	 och	
kommunikationsteknik.	

Undervisningen	i	matematik	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	en	positiv	attityd	till	matematik	och	en	positiv	
bild	 av	 sig	 själva	 som	 elever	 i	 matematik.	 Den	 ska	 också	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 kommunicera,	
interagera	 och	 samarbeta.	 Undervisningen	 i	 matematik	 ska	 vara	 målinriktad	 och	 långsiktig	 och	 stödja	
eleverna	att	själva	ta	ansvar	för	sitt	lärande.	

Undervisningen	 ska	 handleda	 eleverna	 att	 förstå	 nyttan	 av	 matematik	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	 i	 ett	 bredare	
samhällsperspektiv.	Undervisningen	ska	utveckla	elevernas	förmåga	att	använda	och	tillämpa	matematik	på	
ett	mångsidigt	sätt.		
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I	årskurserna	3-6	ska	undervisningen	i	matematik	erbjuda	upplevelser	med	vilkas	hjälp	eleverna	kan	tillägna	
sig	matematiska	begrepp	och	strukturer.	Undervisningen	ska	utveckla	elevernas	förmåga	att	uttrycka	sina	
matematiska	 tankar	 och	 lösningar	 på	 olika	 sätt	 och	 med	 olika	 hjälpmedel.	 Mångsidig	 problemlösning	
självständigt	och	i	grupp	samt	jämförelse	av	olika	sätt	att	lösa	problem	är	centrala	delar	av	undervisningen.	
Undervisningen	i	matematik	ska	befästa	och	bredda	elevernas	förståelse	av	talbegreppet	och	tiosystemet	
samt	utveckla	en	flytande	räknefärdighet.	

Mål	för	undervisningen	i	matematik	i	årskurs	3–6	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	bibehålla	elevens	inspiration	och	intresse	för	matematik	
samt	stödja	elevens	positiva	självbild	och	självförtroende	

I1-I5	 K1,	K3,	K5	

Arbetsfärdigheter	 	 	
M2	handleda	eleven	att	uppfatta	samband	i	det	som	hen	lär	
sig		

I1–I5	 K1,	K4	

M3	handleda	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	ställa	frågor	
och	dra	motiverade	slutsatser	utifrån	sina	observationer	

I1–I5	 K1,	K3,	K4,	K5	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 presentera	 sina	 lösningar	 och	
slutledningar	 för	 andra	 med	 konkreta	 hjälpmedel,	 figurer,	
muntligt	och	skriftligt,	även	med	hjälp	av	digitala	verktyg	

I1–I5	 K1,	K2,	K4,	K5	

M5	handleda	och	 stödja	eleven	 i	 utvecklingen	av	 förmågan	
att	lösa	problem		

I1–I5	 K1,	K4,	K5	

M6	handleda	eleven	att	utveckla	 förmågan	att	bedöma	hur	
ändamålsenlig	en	lösning	är	och	om	resultatet	är	rimligt	

I1–I5	 K1,	K3	

Begreppsliga	och	ämnesspecifika	mål	 	 	
M7	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 och	 använda	 matematiska	
begrepp	och	symboler	

I1-I5	 K1,	K4	

M8	 stödja	 och	 handleda	 eleven	 att	 förstärka	 och	 bredda	
förståelsen	av	tiosystemet	

I2	 K1,	K4	

M9	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 talbegreppet	 till	 positiva	
rationella	tal	och	negativa	heltal	

I2	 K1,	K4	

M10	 handleda	 eleven	 att	 uppnå	 flytande	 räknefärdigheter	
både	 i	 huvudräkning	 och	 skriftligt	 genom	 att	 utnyttja	
räkneoperationernas	egenskaper		

I2	 K1,	K3,	K6	

M11	 handleda	 eleven	 att	 observera	 och	 beskriva	
geometriska	 egenskaper	 hos	 kroppar	 och	 figurer	 samt	
introducera	eleven	i	geometriska	begrepp	

I4	 K4,	K5	

M12	 handleda	 eleven	 att	 uppskatta	 storleken	 av	 ett	
mätobjekt,	 välja	 lämpliga	 mätredskap	 och	 lämplig	 enhet	
samt	bedöma	mätresultatets	rimlighet		

I4	 K1,	K3,	K6	

M13	 handleda	 eleven	 att	 utarbeta	 och	 tolka	 tabeller	 och	
diagram	 samt	 använda	 statistiska	 nyckeltal	 samt	 erbjuda	
eleven	upplevelser	om	sannolikhet.	

I5	 K4,	K5	

M14	 inspirera	 eleven	 att	 utarbeta	 instruktioner	 som	
datorprogram	i	en	visuell	programmeringsmiljö	

I1	 K1,	K4,	K5,	K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	matematik	i	årskurs	3–6		
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I1	Matematiskt	 tänkande:	 Eleverna	 utvecklar	 sin	 förmåga	 att	 finna	 likheter,	 skillnader	 och	mönster.	 De	
fördjupar	 sin	 förmåga	 att	 jämföra,	 klassificera	 och	 ordna,	 systematiskt	 söka	 alternativ	 samt	 upptäcka	
orsakssammanhang	och	samband	i	matematiken.	Eleverna	planerar	och	utarbetar	datorprogram	i	en	visuell	
programmeringsmiljö.	

I2	Tal	och	räkneoperationer:	Elevernas	förståelse	av	tiosystemet	fördjupas	och	förankras.	De	utvecklar	sin	
uppfattning	om	talens	uppbyggnad,	samband	och	delbarhet	genom	att	undersöka	och	klassificera	tal.	

Eleverna	 övar	 sig	 att	 utföra	 grundläggande	 räkneoperationer	 som	 huvudräkning.	 De	 övar	 additions-	 och	
subtraktionsalgoritmer	och	försäkrar	sig	om	att	de	behärskar	dem.	Förståelsen	av	begreppet	multiplikation	
förankras	 och	 eleverna	 lär	 sig	 multiplikationstabellerna	 6–9.	 Man	 försäkrar	 sig	 om	 att	 eleverna	 kan	
multiplikationstabellerna	 1–10.	 Eleverna	 övar	 multiplikationsalgoritmen	 och	 försäkrar	 sig	 om	 att	 de	 kan	
den.	 Begreppet	 division	 studeras	 vid	 både	 innehålls-	 och	 delningsdivision.	 Eleverna	 övar	 att	 dividera	 en	
talenhet	i	taget.	Räkneoperationernas	egenskaper	och	sambanden	mellan	dem	utnyttjas.		

Eleverna	 handleds	 att	 avrunda	 tal	 och	 använda	 överslagsräkning	 för	 att	 lära	 sig	 att	 bedöma	
storleksordningen	av	ett	 resultat.	Alla	 räkneoperationer	övas	 i	mångsidiga	situationer	med	olika	konkreta	
hjälpmedel.		

Begreppet	 negativt	 tal	 introduceras	 och	 talområdet	 utvidgas	 med	 negativa	 heltal.	 Eleverna	 lär	 sig	
begreppet	 bråk	 och	 övar	 de	 grundläggande	 räkneoperationerna	 med	 bråk	 i	 olika	 situationer.	 I	
multiplikation	och	division	används	naturliga	tal.	Eleverna	utforskar	decimaltal	som	en	del	av	tiosystemet	
och	 övar	 grundläggande	 räkneoperationer	 med	 decimaltal.	 Eleverna	 gör	 sig	 förtrogna	 med	 begreppet	
procent.	 	 De	 utvecklar	 en	 förståelse	 för	 procenttal	 och	 –värde	 och	 övar	 sig	 att	 beräkna	 dem	 i	 enkla	
situationer.	Sambanden	mellan	bråk,	decimaltal	och	procent	utnyttjas.	

I3	 Algebra:	 Eleverna	 undersöker	 mönster	 i	 talföljder	 och	 fortsätter	 en	 talföljd	 enligt	 en	 regel.	 De	
introduceras	 i	 begreppet	 obekant,	 undersöker	 ekvationer	 och	 söker	 lösningar	 till	 ekvationer	 genom	
slutledning	och	prövning.	

I4	 Geometri	 och	 mätning:	 Eleverna	 bygger,	 ritar,	 undersöker	 och	 klassificerar	 kroppar	 och	 figurer.	
Kropparna	 klassificeras	 som	 cylindrar,	 koner	 och	 övriga	 kroppar.	 Eleverna	 undersöker	 närmare	 rätblock,	
cylindrar	och	koner	med	cirkulär	basyta	samt	pyramider.	Plana	figurer	 indelas	 i	månghörningar	och	andra	
figurer	och	deras	egenskaper	undersöks.	Eleverna	utforskar	närmare	trianglar,	fyrhörningar	och	cirklar.	De	
lär	sig	begreppen	punkt,	sträcka,	rät	linje	och	vinkel.	Eleverna	övar	sig	att	rita,	mäta	och	klassificera	vinklar.	

Eleverna	granskar	symmetri	i	förhållande	till	en	rät	linje.	Eleverna	handleds	också	att	iaktta	rotations-	och	
förskjutningssymmetri	i	omgivningen,	till	exempel	inom	konst.		

I	koordinatsystemet	behandlas	först	den	första	kvadranten	och	därefter	de	övriga	kvadranterna.		

Eleverna	undersöker	begreppet	skala	och	använder	skalor	för	att	förstora	och	förminska.	De	handleds	i	att	
använda	skalor	vid	kartläsning.	

Eleverna	 övar	 sig	 att	 mäta	 och	 man	 fäster	 deras	 uppmärksamhet	 vid	 mätningens	 noggrannhet,	 vid	
bedömningen	av	mätresultatet	och	vid	att	mätningen	kontrolleras.	Eleverna	mäter	och	beräknar	omkretsen	
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och	arean	av	olika	figurer	och	volymen	av	rätblock.	De	vägleds	att	förstå	hur	ett	enhetssystem	är	uppbyggt.	
Eleverna	tränar	enhetsbyten	genom	att	använda	de	vanligaste	måttenheterna.		

I5	Informationsbehandling,	statistik	och	sannolikhet:	Elevernas	förmåga	att	systematiskt	söka	information	
om	 intressanta	 ämnen	 utvecklas.	 Informationen	 registreras	 och	 presenteras	 med	 hjälp	 av	 tabeller	 och	
diagram.	Av	statistiska	nyckeltal	behandlas	största	och	minsta	värde,	medelvärde	och	typvärde.		

Eleverna	undersöker	sannolikhet	utgående	från	vardagliga	situationer	genom	att	resonera	sig	fram	till	om	
en	händelse	är	omöjlig,	möjlig	eller	säker.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	matematik	i	årskurs	3–6	

Undervisningen	 ska	 utgå	 från	 bekanta	 ämnen	 och	 problem	 som	 intresserar	 eleverna.	 Matematik	 ska	
fortsättningsvis	studeras	i	en	lärmiljö	som	präglas	av	konkretisering	och	olika	hjälpmedel.	Hjälpmedlen	ska	
vara	lätt	tillgängliga.	Varierande	arbetssätt	används	i	undervisningen.	Eleverna	ska	ha	möjlighet	att	påverka	
valet	av	arbetssätt.	Man	arbetar	både	gemensamt	och	individuellt.	Pedagogiska	spel	och	lekar	är	ett	viktigt	
arbetssätt	 som	 motiverar	 eleverna.	 	Digitala	 verktyg	 och	 miniräknare	 används	 i	 undervisningen	 och	
studierna.	

	

	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	matematik	i	årskurs	3–6		

Varje	 elev	 ska	 ha	 möjlighet	 att	 få	 undervisning	 i	 det	 centrala	 innehållet	 för	 tidigare	 årskurser,	 om	
kunskaperna	är	bristfälliga.	Utöver	det	ska	eleverna	ges	förebyggande	stöd	för	att	tillägna	sig	nytt	innehåll.	
Man	 ska	 reservera	 tillräckligt	 mycket	 tid	 för	 matematiklärandet	 och	 stödet	 ska	 vara	 systematiskt.	
Utvecklingen	av	elevernas	kunskaper	och	färdigheter	i	matematik	ska	följas	upp	kontinuerligt.	Stödet	ska	ge	
eleverna	 möjlighet	 att	 utveckla	 sina	 kunskaper	 samtidigt	 som	 deras	 positiva	 attityd	 och	 självförtroende	
stärks.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 lämpliga	 konkreta	 hjälpmedel	 som	 stöd	 för	 lärandet	 samt	 möjligheter	 att	
själva	komma	till	insikt	och	förstå.	Varje	elev	ska	ges	möjlighet	att	öva	tillräckligt.	

Elever	 som	 behöver	mera	 utmaningar	 ska	 stödjas	med	 hjälp	 av	 alternativa	 arbetsformer	 och	 genom	 att	
berika	 undervisningsinnehållet.	 Uppgifterna	 kan	 till	 exempel	 omfatta	 talens	 egenskaper,	 olika	 talföljder,	
geometri,	kreativ	problemlösning	och	matematiska	tillämpningar.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	matematik	i	årskurs	3–6	

Under	läsåret	är	den	huvudsakliga	uppgiften	för	bedömningen	av	lärandet	att	stödja	och	främja	elevernas	
matematiska	 tänkande	och	 kunskapsutveckling	 inom	alla	målområden.	 Bedömningen	 ska	 vara	mångsidig	
och	responsen	handledande	och	konstruktiv.	Dessa	stödjer	eleverna	att	utveckla	matematiska	färdigheter	
och	sporrar	vid	behov	eleverna	att	försöka	på	nytt.	Eleverna	handleds	att	själva	utvärdera	sitt	lärande	och	
upptäcka	 sina	 styrkor.	 Responsen	 ska	 hjälpa	 dem	 att	 förstå	 vilka	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 borde	
utvecklas	 och	 hur.	 Eleverna	 ska	 dessutom	 handledas	 att	 fästa	 vikt	 vid	 sina	 arbetssätt	 och	 sin	 attityd	 till	
matematikstudierna.	
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Eleverna	förutsätts	att	bättre	än	tidigare	kunna	uttrycka	sitt	matematiska	tänkande	i	tal,	skrift,	med	figurer	
och	 olika	 hjälpmedel.	 Föremål	 för	 bedömning	 är	 prestationssättet,	 hur	 korrekta	 lösningarna	 är	 och	 hur	
eleven	tillämpar	det	som	hen	lärt	sig.		

Vid	 grupparbete	 bedöms	 såväl	 gruppens	 som	den	 enskilda	 gruppmedlemmens	 arbetsinsats	 och	 resultat.	
Syftet	 med	 responsen	 är	 att	 eleverna	 lär	 sig	 förstå	 betydelsen	 av	 varje	 gruppmedlems	 arbete	 och	
utveckling.	Eleverna	handleds	att	själva	utvärdera	arbetet	och	resultatet.	

	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	matematik	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Betydelse,	 värderingar	 och	
attityder		

	 	 	

M1	 bibehålla	 elevens		
inspiration	 och	 intresse	 för	
matematik	 samt	 stödja		
elevens	 positiva	 självbild	 och	
självförtroende	

I1-I5	 	 Används	 inte	 som	 grund	 för	
bedömningen.	 Eleven		
handleds	 att	 reflektera	 över	
sina	upplevelser	som	en	del	av	
självbedömningen.	

Arbetsfärdigheter		 	 	 	
M2	 handleda	 eleven	 att		
uppfatta	 samband	 i	 det	 som	
hen	lär	sig	

I1-I5	 Samband	mellan	saker	man	
lärt	sig	

Eleven	 uppfattar	 och	 ger		
exempel	 på	 samband	 mellan	
saker	som	hen	lär	sig	

M3	 handleda	 eleven	 att		
utveckla	 sin	 förmåga	att	 ställa	
frågor	 och	 dra	 motiverade	
slutsatser	 utifrån	 sina		
observationer	

I1–I5	
	

Förmåga	 att	 ställa	 frågor	
och	slutledningsförmåga	

Eleven	 kan	 presentera		
matematiskt	 intressanta		
frågor	och	slutledningar.	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
presentera	 sina	 lösningar	 och	
slutledningar	 för	 andra	 med	
konkreta	 hjälpmedel,	 figurer,	
muntligt	 och	 skriftligt,	 även	
med	hjälp	av	digitala	verktyg	

I1-I5	 Förmåga	 att	 presentera	
lösningar	och	slutledningar	

Eleven	 presenterar	 sina		
lösningar	och	 slutledningar	på	
olika	sätt.	

M5	 handleda	 och	 stödja		
eleven	 i	 utvecklingen	 av		
förmågan	att	lösa	problem	

I1–I5	 Problemlösnings-
färdigheter	

Eleven	 kan	 använda	 olika		
strategier	vid	problemlösning.	

M6	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	förmågan	att	bedöma	
hur	 ändamålsenlig	 en	 lösning	
är	och	om	resultatet	är	rimligt		

I1–I5	 Förmåga	 att	 bedöma	 en	
lösning	

Eleven	 kan	 i	 regel	 bedöma	en	
lösnings	ändamålsenlighet	och	
ett	resultats	rimlighet.	

Begreppsliga	och		
ämnesspecifika	mål		

	 	 	

M7	handleda	eleven	att	förstå	
och	 använda	 matematiska	
begrepp	och	symboler	

I1–I5	 Förståelse	 och	 användning	
av	matematiska	begrepp		

Eleven	 använder	 i	 regel	 rätta	
begrepp	och	symboler.	

M8	 stödja	 och	 handleda		
eleven	 att	 förstärka	 och	
bredda	 förståelsen	 av		

I2	 Förståelse	av	tiosystemet	 Eleven	behärskar	tiosystemets	
princip	 också	 vid	 räkning	med	
tal	i	decimalform.	
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tiosystemet		
M9	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	
talbegreppet	 till	 positiva		
rationella	 tal	 och	 negativa	
heltal	

I2	 Förståelse	av	talbegreppet	 Eleven	 kan	 använda	 positiva	
rationella	 tal	 och	 negativa	
heltal.	

M10	 handleda	 eleven	 att	
uppnå	flytande		
räknefärdigheter	 både	 i		
huvudräkning	 och	 skriftligt	
genom	 att	 utnyttja	 räkne-
operationernas	egenskaper	

I2	 Räknefärdigheter	 och	 att	
utnyttja	 de	 grundläggande	
räkneoperationernas	
egenskaper	

Eleven	 räknar	 relativt		
obehindrat	 i	 huvudet	 och	
skriftligt.	

M11	 handleda	 eleven	 att		
observera	 och	 beskriva		
geometriska	 egenskaper	 hos	
kroppar	 och	 figurer	 samt		
introducera	 eleven	 i		
geometriska	begrepp	

I4	 Geometriska	 begrepp	 och	
förmåga	 att	 observera	
geometriska	egenskaper	

Eleven	 kan	 klassificera	 och	
identifiera	kroppar	och	figurer.	
Eleven	 kan	 använda	 skalor	
samt	känner	igen	symmetriska	
figurer	 i	 förhållande	 till	 räta	
linjer	och	punkter.		

M12	 handleda	 eleven	 att		
uppskatta	 storleken	 av	 ett	
mätobjekt,	 välja	 lämpliga		
mätredskap	och	lämplig	enhet	
samt	 bedöma	 mätresultatets	
rimlighet		

I4	 Förmåga	att	mäta	 Eleven	 kan	 välja	 ett	 lämpligt	
mätredskap,	 mäta	 och		
bedöma	 mätresultatets		
rimlighet.	 Eleven	 kan	 beräkna	
areor	 och	 volymer.	 Eleven	
behärskar	 de	 vanligaste		
måttenhetsomvandlingarna.		

M13	 handleda	 eleven	 att		
utarbeta	och	tolka	tabeller	och	
diagram	 samt	 använda		
statistiska	 nyckeltal	 samt		
erbjuda	 eleven	 upplevelser	
om	sannolikhet.		

I5	 Att	 göra	 och	 tolka	 tabeller	
och	diagram	

Eleven	 kan	 göra	 en	 tabell		
utgående	 från	 ett	 material	
samt	 tolka	 tabeller	 och		
diagram.	 Eleven	 kan	 beräkna	
medelvärdet	 och	 bestämma	
typvärdet.	

M14	 inspirera	 eleven	 att		
utarbeta	 instruktioner	 som	
datorprogram	 i	 en	 visuell		
programmeringsmiljö	

I1	 Visuell	programmering	 Eleven	 kan	 programmera	 ett	
fungerande	 program	 i	 en		
visuell	programmeringsmiljö.	

	

14.4.5	OMGIVNINGSLÄRA	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
I	 läroämnet	 omgivningslära	 integreras	 ämnesområdena	 biologi,	 geografi,	 fysik,	 kemi	 och	 hälsokunskap.	
Undervisningen	 ska	 omfatta	 perspektivet	 för	 hållbar	 utveckling.	 I	 omgivningslära	 förenas	 såväl	
naturvetenskapliga	som	humanvetenskapliga	perspektiv.	I	omgivningsläran	ska	eleverna	ses	som	en	del	av	
den	omgivning	de	lever	i.	Utgångspunkten	är	respekt	för	naturen	och	ett	människovärdigt	liv	i	enlighet	med	
de	mänskliga	rättigheterna.		
	
Undervisningen	 ska	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 sitt	 förhållande	 till	miljön	 och	 sin	 världsbild	 samt	 att	 växa	
som	människa.	Målet	för	undervisningen	i	omgivningslära	är	att	eleverna	lär	känna	och	förstå	naturen	och	
den	byggda	miljön,	 fenomen	som	förekommer	 i	dem,	sig	själva	och	andra	människor	samt	betydelsen	av	
hälsa	 och	 välbefinnande.	 Omgivningslärans	 tvärvetenskapliga	 karaktär	 förutsätter	 att	 eleverna	 lär	 sig	 att	
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söka,	bearbeta,	producera,	presentera,	bedöma	och	värdera	information	i	olika	situationer.	Undervisningen	
ska	 vila	 på	 vetenskaplig	 grund11	 och	 eleverna	 ska	 utveckla	 kritiskt	 tänkande.	 De	 ekologiska,	 kulturella,	
sociala	och	ekonomiska	dimensionerna	av	hållbar	utveckling	ska	beaktas	i	undervisningen	i	omgivningslära.	
Det	 centrala	målet	 för	 omgivningsläran	 är	 att	 handleda	 eleverna	 att	 förstå	 hur	människans	 val	 påverkar	
livet	och	miljön	i	dag	och	i	framtiden.	
	
Omgivningsläran	ska	 lägga	grund	för	kunskaper	 inom	de	olika	ämnesområdena	i	omgivningslära.	Målet	är	
att	 förstå	deras	betydelse	 för	miljön,	 tekniken,	det	vardagliga	 livet,	människan	och	mänsklig	verksamhet.	
Inom	 biologi	 är	 det	 centralt	 att	 eleverna	 lär	 känna	 och	 förstå	 naturmiljön,	 människan,	 livet	 och	 dess	
utveckling	 samt	 villkoren	 för	 liv	 på	 jorden.	 Inom	geografi	 är	 det	 viktigt	 att	 eleverna	undersöker	 sin	 egen	
närmiljö	och	förstår	olika	områden	 i	världen,	fenomen	som	förekommer	 i	dem	och	hur	 livet	ser	ut	för	de	
människor	 som	 bor	 i	 områdena.	 Inom	 fysik	 är	 det	 viktigt	 att	 stödja	 eleverna	 att	 förstå	 naturens	
grundstrukturer	och	 fenomen	och	att	 förklara	dessa	 fenomen	även	med	hjälp	av	 information	baserad	på	
egna	undersökningar.	Inom	kemi	är	det	centralt	att	iaktta	olika	ämnen	i	vår	omgivning.	Man	ska	undersöka,	
beskriva	och	förklara	ämnenas	egenskaper,	deras	sammansättning	samt	omvandlingar	som	de	genomgår.	
Inom	hälsokunskap	är	det	viktigt	att	eleverna	lär	sig	att	förstå	de	faktorer	som	stödjer	och	skyddar	hälsan	i	
vår	 omgivning	 och	 i	 mänsklig	 verksamhet	 samt	 att	 främja	 kunskaper	 som	 stödjer	 hälsa,	 välbefinnande,	
trygghet	och	säkerhet.	
	
Målet	 med	 undervisningen	 är	 att	 väcka	 och	 fördjupa	 elevernas	 intresse	 för	 de	 olika	 ämnesområdena	 i	
omgivningslära.	Likvärdighet	och	jämlikhet	främjas	genom	att	varje	elev	erbjuds	möjligheter	att	mångsidigt	
bekanta	 sig	 med	 omgivningslärans	 samtliga	 vetenskapsområden	 och	 med	 den	 teknik	 och	 de	
utbildningsmöjligheter	som	finns	på	området.	
	
I	 årskurserna	 3–6	 kan	 undervisningen	 i	 omgivningslära	 planeras	 som	 helheter	 där	 man	 granskar	 den	
omgivande	världen	samt	eleverna	och	deras	aktiviteter	som	en	del	av	omgivningen.	Eleven	vägleds	att	ge	
akt	på	sitt	växande	och	sin	utveckling.	Med	hjälp	av	problemlösnings-	och	undersökningsuppgifter	fördjupas	
intresset	 för	 fenomen	 i	 omgivningen.	 I	 slutet	 av	 årskurshelheten	 funderar	 man	 också	 på	 de	 olika	
ämnesområdenas	särdrag.	
	
Mål	för	undervisningen	i	omgivningslära	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar,	attityder	 	 	
M1	väcka	och	upprätthålla	elevens	intresse	för	omgivningen	
och	undervisningen	 i	omgivningslära	 samt	hjälpa	eleven	att	
inse	att	samtliga	ämnesområden	i	omgivningsläran	är	viktiga	
för	hen		

I1–I6	 	

M2	 vägleda	 och	 sporra	 eleven	 att	 ställa	 upp	 mål	 för	 sina	
studier	och	att	arbeta	långsiktigt	för	att	uppnå	dem	samt	att	
analysera	sina	kunskaper	i	omgivningslära	

I1–I6	 K1,	K7	

M3	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 miljömedvetenhet	 samt	 att	
agera	och	påverka	i	sin	närmiljö	och	i	olika	sammanhang	för	

I1–I6	 K3,	K7	

																																																													

11	Statsrådets	förordning	(422/2012)	3	§ 
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att	främja	hållbar	utveckling	och	att	uppskatta	betydelsen	av	
en	hållbar	utveckling	för	sig	själv	och	världen	
Undersöknings-	och	arbetsfärdigheter	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 formulera	 frågor	 om	 olika	
ämnesområden	 samt	 att	 använda	 dem	 som	 utgångspunkt	
för	undersökningar	och	andra	aktiviteter	

I1–I6	 K1,	K7	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 planera	 och	 genomföra	 små	
undersökningar,	 göra	 observationer	 och	 mätningar	 i	
mångsidiga	 lärmiljöer	 med	 hjälp	 av	 olika	 sinnen	 samt	
undersöknings-	och	mätredskap	

I1–I6	 K1,	K5	

M6	hjälpa	eleven	att	 se	 samband	mellan	orsak	och	verkan,	
dra	slutsatser	utgående	 från	 resultaten	och	presentera	sina	
resultat	och	undersökningar	på	olika	sätt		

I1–I6	 K1,	K2,	K5	

M7	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 vardagliga	
tekniska	 tillämpningar	 och	 hur	 de	 fungerar	 och	 används	
samt	 inspirera	 eleven	 att	 pröva,	 upptäcka	 och	 skapa	 nytt	
tillsammans	

I2–I6	 K2,	K3,	K5	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 främja	 välbefinnande	 och	
säkerhet	 i	 sina	 aktiviteter	 och	 i	 sin	 närmiljö	 och	 vägleda	
eleven	 att	 handla	 på	 ett	 säkert,	 ändamålsenligt	 och	
ansvarsfullt	sätt	som	även	skyddar	hen	själv	

I1–I6	 K3	

M9	handleda	eleven	att	undersöka,	agera,	röra	sig	och	göra	
utflykter	i	naturen	och	den	byggda	miljön	

I2–I6	 K3	

M10	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 arbeta	 i	
grupp	 genom	att	 delta	 i	 olika	 roller	 och	 sociala	 situationer,	
inspirera	 eleven	 att	 uttrycka	 sig	 och	 lyssna	 på	 andra	 samt	
stödja	 elevens	 förmåga	 att	 identifiera,	 uttrycka	 och	 reglera	
sina	känslor	

I1–I6	 K2,	K3	

M11	 handleda	 eleven	 att	 använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	för	att	söka,	bearbeta	och	presentera	
information	 och	 för	 att	 kommunicera	 på	 ett	 ansvarsfullt,	
tryggt	och	ergonomiskt	sätt	

I1	–	I6	 K5,	K4	

Kunskap	och	förståelse	 	 	
M12	 vägleda	 eleven	 att	 observera	 omgivningen,	 mänskliga	
aktiviteter	och	 fenomen	 i	 anknytning	 till	 dem	med	hjälp	 av	
begrepp	 inom	 omgivningsläran	 samt	 att	 utveckla	 sina	
begreppskonstruktioner	 från	 att	 bestå	 av	 olika	
förhandsuppfattningar	så	att	de	bättre	motsvarar	den	exakta	
användningen	av	begreppen	

I1–I6	 K1	

M13	 handleda	 eleven	 att	 förstå,	 använda	 och	 skapa	 olika	
modeller	 med	 hjälp	 av	 vilka	 man	 kan	 tolka	 och	 förklara	
människan,	omgivningen	och	anknytande	fenomen	

I1–I6	 K1,	K5	

M14	 handleda	 eleven	 att	 söka	 tillförlitlig	 information,	
uttrycka	olika	synpunkter	och	motivera	dem	samt	tolka	och	
kritiskt	bedöma	informationskällor	och	synvinklar	

I1–I6	 K2,	K4,	K5	

M15	 vägleda	 eleven	 att	 undersöka	 naturen,	 identifiera	
organismer	 och	 livsmiljöer,	 tänka	 ekologiskt	 samt	 hjälpa	
eleven	att	förstå	människans	uppbyggnad,	livsfunktioner	och	
utveckling	

I1,	I3–I6	 K1	

M16	 handleda	 eleven	 i	 geografiskt	 tänkande	 och	 att	 iaktta	
sin	 omgivning	 och	 hela	 världen	 samt	 att	 lära	 sig	 använda	

I3–I6	 K1,	K5	
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kartor	och	andra	geomedier	
M17	 vägleda	 eleven	 att	 undersöka,	 beskriva	 och	 förklara	
fysikaliska	 fenomen	 i	 vardagen,	 naturen	 och	 tekniken	 samt	
lägga	 grund	 för	 förståelsen	 av	 principen	 om	 energins	
bevarande	

I2,	I4–I6	 K1	

M18	 vägleda	 eleven	 att	 undersöka,	 beskriva	 och	 förklara	
kemiska	 fenomen,	 ämnens	 egenskaper	 och	 omvandlingar	
samt	lägga	grund	för	förståelsen	av	principen	om	materiens	
bevarande	

I2,	I4–I6	 K1	

M19	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 delområdena	 inom	 hälsa,	
betydelsen	av	sunda	vanor	samt	livets	gång,	den	individuella	
tillväxten	 och	 utvecklingen	 i	 barndomen	 och	 ungdomen	
samt	uppmuntra	eleven	att	öva	och	tillämpa	sina	kunskaper	
om	hälsa	i	vardagen	

I1–I3,	I6	 K1,	K3	

	
	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	omgivningslära	i	årskurs	3–6		
	
Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen	och	utnyttjar	de	lokala	möjligheter	som	finns.	Innehållet	formas	till	
helheter	för	olika	årskurser.	
	
I1	 Jag	 som	 människa:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 det	 anknyter	 till	 människans	 uppbyggnad	 och	 centrala	
livsfunktioner	 samt	 de	 olika	 faserna	 i	människans	 växande	 och	 utveckling.	 Särskild	 vikt	 fästs	 vid	 aktuella	
förändringar	 i	 utvecklingen	 hos	 åldersgruppen	 och	 att	 förstå	 dem.	 Man	 behandlar	 den	 sexuella	
utvecklingen	som	anknyter	till	åldersstadiet	samt	människans	fortplantning.	Eleverna	övar	sig	att	identifiera	
olika	 fysiska	 och	 psykiska	 signaler	 och	 att	 bli	 medvetna	 om	 sina	 egna	 tankar,	 behov,	 attityder	 och	
värderingar.	 Eleverna	 får	 insikt	 i	 de	 olika	 delområdena	 av	 hälsa,	 hälsoresurser,	 vardagliga	 hälsovanor,	
mentala	 färdigheter,	 förhindrande	av	 sjukdomar	och	 färdigheter	 i	 egenvård.	Dessutom	 får	de	öva	 sig	 att	
identifiera,	uttrycka	och	reglera	känslor.	Eleven	ger	akt	på	faktorer	som	stödjer	det	egna	lärandet.	
	
I2	 Vardagliga	 situationer	 och	 sammanhang:	 Innehållet	 och	 uppgifterna	 väljs	 så	 att	 de	 anknyter	 till	
vardagliga	situationer	och	sammanhang.	Eleverna	får	öva	sig	att	beskriva	vardagliga	situationer,	 fenomen	
och	 teknik	med	begrepp	och	modeller	 från	olika	ämnesområden.	De	undersöker	hur	apparater	och	olika	
konstruktioner	 fungerar.	 Säkerhetskunskapen	 utvecklas	 till	 exempel	 inom	 följande	 delområden:	 trafik-,	
brand-,	 elsäkerhet,	 olyckor,	 förgiftningar,	 rusmedel,	 förebyggande	 av	 mobbning,	 fysisk	 och	 mental	
integritet	samt	åtgärder	i	nöd-	och	risksituationer.	Eleverna	övar	sig	att	delta	i	olika	grupper	och	funderar	
över	hur	olika	sociala	situationer	och	sammanhang	påverkar	välbefinnandet.	
	
I3	På	upptäcktsfärd	i	en	pluralistisk	värld:	Naturmiljön	och	mänsklig	verksamhet	i	Finland,	Norden,	Europa	
och	övriga	världsdelar	undersöks	med	hjälp	av	mångsidiga	regionala	exempel	och	aktuella	nyheter.	Centrala	
perspektiv	 är	 att	 värdesätta	 naturens	 och	 kulturens	 mångfald	 samt	 öka	 den	 globala	 förståelsen.	 Man	
bygger	upp	sin	världsbild	och	dess	regionala	ramar	med	hjälp	av	olika	kartor	och	andra	geomedier.	
	
I4	 Att	 undersöka	 omgivningen:	 Som	 innehåll	 väljs	 undersökningsuppgifter	 som	 härrör	 till	 den	 egna	
livsmiljön.	 I	 livsmiljön	 fäster	man	uppmärksamhet	vid	den	 levande	och	 icke-levande	naturen,	den	byggda	
och	 sociala	 miljön	 samt	 fenomen,	 material	 och	 tekniska	 tillämpningar	 i	 omgivningen.	 Med	 hjälp	 av	
uppgifterna	 får	 eleven	 insikt	 i	 de	 olika	 faserna	 av	 en	 undersökning.	 Eleverna	 undersöker	 jordmånen	 och	
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berggrunden.	Genom	att	undersöka	förändringar	i	kroppars	rörelser	bekantar	de	sig	med	begreppet	kraft.	
Eleverna	 identifierar	 organismer	 och	 olika	 livsmiljöer,	 sammanställer	 under	 handledning	 en	 växtsamling	
samt	 undersöker	 experimentellt	 växternas	 tillväxt.	 De	 undersöker	 också	 betydelsen	 av	 olika	 miljöer	 i	
hembygden	ur	ett	hälsoperspektiv.	 Eleverna	bekantar	 sig	också	med	de	 rättigheter	och	 skyldigheter	 som	
gäller	då	de	rör	sig	i	sin	omgivning.	
	
I5	 Naturens	 strukturer,	 principer	 och	 kretslopp:	 Med	 hjälp	 av	 olika	 material	 och	 ämnen	 granskas	
aggregationstillstånd	 och	 ämnens	 egenskaper.	 Förbränning,	 fotosyntesen	 och	 vattnets	 kretslopp	 utgör	
grunden	 för	 förståelse	 av	 principen	 om	 ämnens	 förändringar	 och	 bevarande.	 Med	 hjälp	 av	 att	 utföra	
temperaturmätningar,	 studera	 värmeenergi	 och	 omvandling	 mellan	 energiformer	 får	 eleven	 insikt	 i	
principen	 om	 energins	 bevarande.	 Man	 undersöker	 ljud-	 och	 ljusfenomen.	 Eleverna	 fördjupar	 sig	 i	
närrymden,	 årstiderna,	 växlingen	 mellan	 dag	 och	 natt	 samt	 jordklotets	 uppbyggnad.	 De	 ska	 undersöka	
växelverkan	mellan	mänsklig	verksamhet	och	olika	organismer	och	deras	livsmiljöer.	Man	bekantar	sig	med	
näringskedjor,	 djurs	 och	 växters	 fortplantning,	 näringsproduktion	 och	 matens	 kretslopp	 samt	 bruket	 av	
skog.	
	
I6	 Att	 bygga	 en	 hållbar	 framtid:	 Vid	 valet	 av	 innehåll	 beaktas	 värnandet	 om	 naturens	 mångfald,	
klimatförändringen	och	hur	den	 kan	hejdas,	 hållbar	 användning	av	naturresurser,	 att	 främja	hälsa,	 värna	
om	det	egna	kulturarvet	och	att	bo	i	en	mångkulturell	värld	samt	människans	globala	välbefinnande	nu	och	
i	 framtiden.	 Eleverna	 reflekterar	 över	 hur	 deras	 egna	 aktiviteter	 påverkar	 dem	 själva,	 andra	människor,	
djurens	välmående,	naturen	och	samhället.	I	den	egna	närmiljön	övas	miljövänlig	verksamhet	och	omsorg	
om	 andra.	 Man	 förverkligar	 ett	 gemensamt	 påverkningsprojekt	 där	 man	 övar	 sig	 att	 delta	 och	 påverka	
lokalt	eller	globalt.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	omgivningslära	i	årskurs	3–6		
	
Utgångspunkten	vid	valet	av	arbetssätt	och	lärmiljöer	är	elevernas	egna	erfarenheter	av	olika	företeelser,	
fenomen	 och	 händelser	 som	 anknyter	 till	människan,	 omgivningen,	människans	 aktiviteter	 och	 vardag.	 I	
valet	 av	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 beaktas	 funktionalitet,	 erfarenhets-	 och	 upplevelseaspekten,	
användningen	 av	 drama	 och	 berättelser	 samt	 omgivningslärans	 tvärvetenskapliga	 karaktär.	Målet	 är	 att	
undersöka	 fenomen	 inom	omgivningslärans	olika	ämnesområden	 i	 naturliga	 situationer	och	miljöer.	 Som	
lärmiljöer	används	förutom	skolans	lokaler	och	den	egna	klassen	mångsidigt	även	den	närliggande	naturen	
och	 den	 byggda	 miljön,	 olika	 sociala	 sammanhang	 och	 situationer,	 digitala	 lärmiljöer	 samt	 lokala	
möjligheter	såsom	samarbete	med	naturskolor,	museer,	företag,	medborgarorganisationer	samt	natur-	och	
vetenskapscentra.	Med	tanke	på	målen	är	det	viktigt	att	eleverna	deltar	och	samverkar	 i	planeringen	och	
genomförandet	av	enkla	undersökningar	samt	 i	diskussionen	kring	olika	perspektiv	och	 lösningar.	Genom	
att	 eleverna	 arbetar	 aktivt	 med	 det	 fenomen,	 tema	 eller	 aktuella	 problem	 som	 studeras	 stödjer	 man	
lärandet	enligt	omgivningslärans	mål.		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	omgivningslära	i	årskurs	3–6		
	
Med	tanke	på	målen	för	omgivningsläran	är	det	viktigt	att	handleda	eleverna	att	mångsidigt	använda	olika	
studiesätt.	Handledning	behövs	särskilt	för	att	eleven	ska	lära	sig	agera	tryggt	och	ta	hänsyn	till	andra	i	olika	
lärmiljöer.	I	undervisningen	och	vid	valet	av	arbetssätt	beaktas	elevernas	tidigare	kunskaper	och	färdigheter	
samt	 specialbehov	 i	 anslutning	 till	 utveckling,	 livssituation	och	 kultur.	 Eleverna	 får	 lära	 sig	 att	 respektera	
allas	rätt	till	 integritet	 i	personliga	frågor.	Ett	undersökande	arbetssätt	och	övningar	som	förutsätter	olika	
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nivåer	 av	 tänkande	 kan	 stödja	 differentiering	 enligt	 individuella	 behov.	 Gemenskap	 stödjer	 lärande	
tillsammans	 och	 möjligheten	 att	 utnyttja	 olika	 styrkor.	 Handledning	 och	 stöd,	 valet	 av	 arbetssätt	 samt	
känslan	 av	 att	 lyckas	 stärker	 elevens	 självbild	 i	 omgivningsläran.	 Eleverna	 ska	 även	 ges	 möjlighet	 till	
fördjupning	samt	lugn	och	ro.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	omgivningslära	i	årskurs	3–6		
	
Disponering	av	arbetet	i	helheter	med	egna	mål	och	bedömningsgrunder	stödjer	en	mångsidig	bedömning.	
I	 undersökningar	 och	 projekt	 koncentrerar	man	 sig	 på	 att	 utvärdera	 endast	 några	 delområden	utgående	
från	 de	 uppställda	 målen.	 Eleverna	 handleds	 att	 analysera	 sina	 förhandskunskaper,	 färdigheter	 och	 -
uppfattningar.	 Konstruktiv	 respons,	 frågor	 och	 konkreta	 utvecklingsförslag	 bidrar	 till	 att	 arbetet	
framskrider.	Positiv	respons	och	uppmuntran	stärker	elevernas	motivation	och	ökar	deras	 intresse	för	att	
utforska	 sin	 omgivning.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 mångsidiga	 möjligheter	 att	 visa	 sina	 kunskaper.	
Bedömningen	 ska	 förutom	 på	 olika	 alster	 även	 grunda	 sig	 på	 iakttagelser	 av	 elevens	 arbete	 och	 på	
diskussioner.	Utöver	innehållet	bedöms	elevens	förmåga	att	uppfatta	det	väsentliga,	söka	information	och	
uttrycka	sig	tydligt.	I	slutet	av	helheten	bedöms	hur	väl	de	uppställda	målen	uppnåtts.	Eleverna	övar	sig	att	
identifiera	 sina	 styrkor	 och	 utvecklingsbehov	 samt	 att	 uppmuntra	 varandra	 att	 lära	 sig.	 Elevernas	
värderingar,	attityder,	hälsobeteende,	sociala	färdigheter,	temperament	eller	andra	personliga	egenskaper	
är	inte	föremål	för	bedömningen.		

Läraren	 ska	ge	en	 verbal	bedömning	eller	 ett	 siffervitsord	 i	 omgivningslära	 genom	att	bedöma	elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 omgivningslära.	 Med	 tanke	 på	
studieframstegen	 är	 det	 viktigt	 att	 eleven	 förutom	 undersöknings-	 och	 arbetsfärdigheter	 även	 har	
kunskaper	inom	de	olika	ämnesområdena.		

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	omgivningslära	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Betydelse,	 värderingar,		
attityder	

	 	 	

M1	 väcka	 och	 upprätthålla	
elevens	 intresse	 för	
omgivningen	 och	
undervisningen	i	omgivningslära	
samt	 hjälpa	 eleven	 att	 inse	 att	
samtliga	 ämnesområden	 i	
omgivningsläran	 är	 viktiga	 för	
hen	

I1–I6	 Att	 uppfatta	
omgivningslärans	betydelse	

Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	
betydelsen	 av	 de	 olika	
ämnesområdena	 i	
omgivningsläran.	
	
	

M2	 vägleda	 och	 sporra	 eleven	
att	 ställa	 upp	 mål	 för	 sina	
studier	 och	 att	 arbeta	
långsiktigt	 för	 att	 uppnå	 dem	
samt	 att	 analysera	 sina	
kunskaper	i	omgivningslära	

I1–I6	 Förmåga	 att	 arbeta	
målinriktat	 och	 att	 lära	 sig	
lära	

Eleven	 kan	 ställa	 upp	 egna	
mål	 för	mindre	helheter	 och	
arbeta	 för	 att	 uppnå	
gemensamma	mål.	

M3	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	
miljömedvetenhet	 samt	 att	

I1–I6	 Kunskaper	och	färdigheter	i	
hållbar	utveckling	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	 stödande	
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agera	och	påverka	i	sin	närmiljö	
och	 i	 olika	 sammanhang	 för	 att	
främja	hållbar	utveckling	och	att	
uppskatta	 betydelsen	 av	 en	
hållbar	 utveckling	 för	 sig	 själv	
och	världen	

och	 hotande	 element	 i	
byggandet	 av	 en	 hållbar	
framtid.	 Eleven	 kan	 beskriva	
olika	 metoder	 för	 att	 värna	
om,	utveckla	och	påverka	sin	
närmiljö	 och	 -gemenskap	
samt	 under	 handledning	
arbeta	 i	 gemensamma	
påverkningsprojekt.	

Undersöknings-	 och		
arbetsfärdigheter	

	 	 	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
formulera	 frågor	 om	 olika	
ämnesområden	 samt	 att	
använda	 dem	 som	
utgångspunkt	 för	
undersökningar	 och	 andra	
aktiviteter	

I1–I6	 Förmåga	 att	 formulera	
frågor	

Eleven	 kan	 formulera	 frågor	
som	 anknyter	 till	 ämnet	 och	
som	 tillsammans	 kan	
utvecklas	 till	 utgångspunkter	
för	 undersökningar	 och	
andra	aktiviteter.	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 planera	
och	 genomföra	 små	
undersökningar,	 göra	
observationer	 och	 mätningar	 i	
mångsidiga	lärmiljöer	med	hjälp	
av	 olika	 sinnen	 samt	
undersöknings-	och	mätredskap	

I1–I6	 Undersökningsfärdigheter:	
förmåga	 att	 planera,	
observera	och	mäta	

Eleven	kan	agera,	observera,	
mäta	 och	 dokumentera	
resultat	 enligt	 anvisningar.	
Eleven	 kan	 planera	 små	
undersökningar	 ensam	 eller	
tillsammans	med	andra.	

M6	 hjälpa	 eleven	 att	 se	
samband	 mellan	 orsak	 och	
verkan,	 dra	 slutsatser	 utgående	
från	 resultaten	 och	 presentera	
sina	 resultat	 och	
undersökningar	på	olika	sätt	
	

I1–I6	 Undersökningsfärdigheter:	
förmåga	 att	 dra	 slutsatser	
och	presentera	resultat	

Eleven	 övar	 sig	 under	
handledning	 att	 se	 samband	
mellan	orsak	och	verkan	och	
kan	 dra	 enkla	 slutsatser	
utgående	 från	 resultaten.	
Eleven	 kan	 presentera	 sina	
resultat	på	ett	tydligt	sätt.	

M7	 handleda	 eleven	 att	 förstå	
betydelsen	 av	 vardagliga	
tekniska	 tillämpningar,	 hur	 de	
fungerar	 och	 används	 samt	
inspirera	 eleven	 att	 pröva,	
upptäcka	 och	 skapa	 nytt	
tillsammans	

I2–I6	 Tekniska	 kunskaper	 och	
förmåga	 att	 samarbeta	 vid	
teknisk	problemlösning	
	

Eleven	kan	beskriva	hur	vissa	
vardagliga	 tekniska	
tillämpningar	 fungerar	 och	
kan	 ge	 exempel	 på	 deras	
betydelse.	
Eleven	 kan	 samarbeta	 med	
andra	 kring	 experiment	 och	
uppfinningar.	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
främja	 välbefinnande	 och	
säkerhet	 i	 sina	 aktiviteter	 och	 i	
sin	närmiljö	och	 vägleda	eleven	
att	 handla	 på	 ett	 säkert,	
ändamålsenligt	 och	 ansvarsfullt	
sätt	som	även	skyddar	hen	själv	

I1–I6	 Förmåga	 att	 främja	
säkerheten,	
säkerhetskunskap	

Eleven	 kan	 presentera	
centrala	 faktorer	 som	
anknyter	 till	 välbefinnande	
och	 säkerhet.	 Eleven	 kan	
beskriva	
säkerhetsanvisningar	 och	
tillvägagångssätt	 i	 olika	 risk-	
och	 nödsituationer,	 kan	
tillämpa	 dem	 i	
undervisningssituationer	
samt	 övar	 sig	 att	 motivera	
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dem	 med	 hjälp	 av	
omgivningslärans	 olika	
ämnesområden.		

M9	 handleda	 eleven	 att	
undersöka,	 agera,	 röra	 sig	 och	
göra	utflykter	i	naturen	och	den	
byggda	miljön	

I2–I6	 Förmåga	 att	 undersöka	
omgivningen	

Eleven	kan	 röra	 sig	och	göra	
utflykter	 i	 naturen	 och	 den	
byggda	 miljön	 enligt	
anvisningar.	
Eleven	 kan	 under	
handledning	 göra	
undersökningar	 i	
omgivningen	 både	
självständigt	och	i	grupp.	

M10	erbjuda	eleven	möjligheter	
att	 öva	 sig	 att	 arbeta	 i	 grupp	
genom	 att	 delta	 i	 olika	 roller	
och	sociala	situationer,	inspirera	
eleven	 att	 uttrycka	 sig	 och	
lyssna	 på	 andra	 samt	 stödja	
elevens	 förmåga	 att	 identifiera,	
uttrycka	och	reglera	sina	känslor	

I1–I6	 Utveckling	 av	 de	 sociala	
färdigheterna,	 hur	 eleven	
identifierar	 och	 reglerar	
känslor	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	
handlingsmönster	 för	 hur	
man	 arbetar	 i	 grupp,	 uppför	
sig	 artigt	 samt	 uttrycker	 och	
reglerar	 känslor	och	övar	 sig	
att	 tillämpa	mönstren	 i	 olika	
roller.	
	

M11	 handleda	 eleven	 att	
använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	 för	 att	
söka,	 bearbeta	 och	 presentera	
information	 och	 för	 att	
kommunicera	 på	 ett	
ansvarsfullt,	 tryggt	 och	
ergonomiskt	sätt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	
informations-	 och	
kommunikations-	
teknik	

Eleven	 kan	 använda	 digitala	
verktyg	 i	 de	 olika	 faserna	 av	
en	 undersökningsprocess	
och	för	att	kommunicera.		
Eleven	 kan	 beskriva	 hur	
digitala	 verktyg	 används	 på	
ett	 ansvarsfullt,	 säkert	 och	
ergonomiskt	sätt.		

Kunskap	och	förståelse	 	 	 	
M12	 vägleda	 eleven	 att	
observera	 omgivningen,	
mänskliga	 aktiviteter	 och	
fenomen	 i	 anknytning	 till	 dem	
med	 hjälp	 av	 begrepp	 inom	
omgivningsläran	 samt	 att	
utveckla	 sina	
begreppskonstruktioner	från	att	
bestå	 av	 olika	
förhandsuppfattningar	så	att	de	
bättre	 motsvarar	 den	 exakta	
användningen	av	begreppen	

I1–I6	 Förmåga	 att	 använda	
begrepp	

Eleven	 kan	 beskriva	 miljön,	
mänskliga	 aktiviteter	 och	
fenomen	 som	 anknyter	 till	
dem	 med	 centrala	 begrepp	
inom	 omgivningslärans	 olika	
ämnesområden	 och	 med	
egna	ord.	
Eleven	 kan	 koppla	 ihop	
begrepp	på	ett	logiskt	sätt.	
	

M13	handleda	eleven	att	förstå,	
använda	 och	 skapa	 olika	
modeller	med	hjälp	av	vilka	man	
kan	 tolka	 och	 förklara	
människan,	 omgivningen	 och	
anknytande	fenomen	

I1–I6	 Förmåga	 att	 använda	
modeller	

Eleven	 kan	 använda	 och	
tolka	 olika	 konkreta	
modeller.	 Eleven	 övar	 att	
använda	abstrakta	modeller.		

M14	 handleda	 eleven	 att	 söka	
tillförlitlig	 information,	 uttrycka	
olika	 synpunkter	 och	 motivera	

I1–I6	 Förmåga	 att	 uttrycka	
åsikter	och	läsa	kritiskt	

Eleven	 kan	 söka	 information	
från	 olika	 informationskällor	
och	 välja	 några	 tillförlitliga	
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dem	 samt	 tolka	 och	 kritiskt	
bedöma	 informationskällor	 och	
synvinklar	

informationskällor.	 Eleven	
övar	 att	 motivera	 olika	
åsikter	 och	 kan	 nämna	
skillnader	 mellan	 olika	
synvinklar.	

M15	 vägleda	 eleven	 att	
undersöka	 naturen,	 identifiera	
organismer	 och	 livsmiljöer,	
tänka	 ekologiskt	 samt	 hjälpa	
eleven	 att	 förstå	 människans	
uppbyggnad,	 livsfunktioner	 och	
utveckling	

I1,	I3–I6	 Kunskaper	 i	 biologi:	
Förmåga	 att	 undersöka	
naturen,	 identifiera	
organismer	 och	 livsmiljöer,	
människans	 uppbyggnad,	
livsfunktioner	 och	
utveckling	

Eleven	 kan	 iaktta	 naturen	
och	 identifiera	 de	 vanligaste	
växtarterna	 och	 de	
livsmiljöer	som	är	typiska	för	
dem.	
Eleven	 sammanställer	 under	
handledning	 en	 liten	
växtsamling,	 kan	
självständigt	och	tillsammans	
med	 andra	 experimentellt	
undersöka	 växternas	 tillväxt	
samt	 kan	 i	 huvuddrag	
beskriva	 människans	
uppbyggnad,	 livsfunktioner	
och	utveckling.	

M16	 handleda	 eleven	 i	
geografiskt	 tänkande	 och	 att	
iaktta	 sin	 omgivning	 och	 hela	
världen	 samt	 att	 lära	 sig	
använda	 kartor	 och	 andra	
geomedier	

I3–I6	 Kunskaper	i	geografi:	
Förmåga	 att	 gestalta	
jordklotet,	 använda	 kartor	
och	andra	geomedier	

Eleven	 kan	 identifiera	 olika	
regionala	 nivåer,	 strukturera	
sin	 omgivning,	 uppfatta	 de	
områden	 som	 granskas	 och	
kartbilden	 av	 hela	 jordklotet	
samt	 kan	 beskriva	 den	
regionala	 mångfalden	 på	
jordklotet.	
Eleven	 kan	 använda	 kartor	
och	andra	geomedier	 för	att	
söka	 och	 presentera	
information.	

M17	 vägleda	 eleven	 att	
undersöka,	 beskriva	 och	
förklara	 fysikaliska	 fenomen	 i	
vardagen,	naturen	och	tekniken	
samt	lägga	grund	för	förståelsen	
av	 principen	 om	 energins	
bevarande	

I2,	I4–I6	 Kunskaper	i	fysik:	
Förmåga	 att	 undersöka,	
beskriva	 och	 förklara		
fysikaliska	fenomen	

Eleven	 kan	 observera	 och	
beskriva	 enkla	 fysikaliska	
fenomen	i	vardagen,	naturen	
och	 tekniken	 samt	 övar	 sig	
att	förklara	dem.	
Eleven	 kan	 använda	 energi-,	
kraft-	 och	 rörelsebegrepp	 i	
vardagliga	 situationer	 och	
kan	ge	exempel	på	principen	
om	energins	bevarande.	

M18	 vägleda	 eleven	 att	
undersöka,	 beskriva	 och	
förklara	 kemiska	 fenomen,	
ämnens	 egenskaper	 och	
omvandlingar	 samt	 lägga	 grund	
för	 förståelsen	 av	 principen	om	
materiens	bevarande	

I2,	I4–I6	 Kunskaper	i	kemi:	
Förmåga	 att	 undersöka,	
beskriva	 och	 förklara	
kemiska	fenomen	

Eleven	 kan	 observera	 och	
beskriva	
aggregationstillstånd	 och	
bekanta	 ämnens	 egenskaper	
samt	 övar	 sig	 att	 förklara	
dem.	 Eleven	 kan	 förklara	 till	
exempel	 vattnets	 kretslopp	
eller	 återvinning	 med	 hjälp	
av	 principen	 om	 materiens	
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bevarande.		
M19	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	
delområdena	 inom	 hälsa,	
betydelsen	av	sunda	vanor	samt	
livets	 gång,	 den	 individuella	
tillväxten	 och	 utvecklingen	 i	
barndomen	 och	 ungdomen	
samt	uppmuntra	eleven	att	öva	
och	tillämpa	sina	kunskaper	om	
hälsa	i	vardagen	

I1–I3,	I6	 Kunskaper	i	hälsokunskap:	
Kännedom	 om	
delområdena	 inom	 hälsa	
och	 sunda	 vanor,	 förmåga	
att	 reflektera	 över	 deras	
betydelse	 samt	 att	
identifiera	 och	 beskriva	
tillväxten	 och	 utvecklingen	
vid	en	viss	ålder	

Eleven	 kan	 beskriva	
delområdena	inom	hälsa	och	
ge	 exempel	 på	 hur	 hälsan	
kan	främjas	i	vardagen.	
Eleven	 kan	 beskriva	 olika	
skeden	 i	 livet	 och	 förklara	
vad	 som	 kännetecknar	
växandet	 och	 utvecklingen	 i	
puberteten	 och	 individuella	
variationer	i	dem.	

	

14.4.6	RELIGION	
	
Läroämnets	uppdrag	

Läroämnets	uppdrag	är	att	ge	eleverna	en	bred	allmänbildning	i	religion	och	livsåskådning.	Undervisningen	
ska	 göra	 eleverna	 förtrogna	med	 den	 religion	 som	 studeras	 och	 dess	 mångfald.	 Eleverna	 ska	 få	 insikt	 i	
religiösa	och	konfessionella	traditioner	i	Finland	och	i	religioner	och	livsåskådningar	på	andra	håll	i	världen.	
Läroämnet	ska	främja	förståelse	för	förhållandet	mellan	religion	och	kultur	samt	multilitteracitet	i	fråga	om	
religioner	och	livsåskådningar.	Undervisningen	ska	ge	mångsidig	kunskap	om	religioner	och	hjälpa	eleverna	
att	förstå	diskussioner	som	gäller	religion.	Eleverna	ska	vägledas	att	tänka	kritiskt	och	att	studera	religioner	
och	 livsåskådningar	 ur	 olika	 perspektiv.	 I	 undervisningen	 behandlas	 förhållandet	 mellan	 religion	 och	
kunskap	samt	språk,	symbolik	och	begrepp	som	är	kännetecknande	för	religioner.	Religionsundervisningen	
ska	 ge	 eleverna	 beredskap	 att	 ta	 del	 av	 den	 dialog	 som	 förs	 både	 inom	 och	mellan	 olika	 religioner	 och	
livsåskådningar.	Undervisningen	ska	handleda	eleverna	att	respektera	livet,	människovärdet	och	det	som	är	
heligt	för	en	själv	och	andra.	
		
Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 insikt	 i	 etiskt	 tänkande	 inom	den	 religion	 som	 studeras	 och	 inom	andra	
religioner	 och	 livsåskådningar,	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 själva	 fundera	 över	 etiska	 frågor.	
Undervisningen	ska	stödja	elevens	självkännedom,	självaktning	och	utveckla	elevens	 livskompetens	under	
hela	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleven	 att	 forma	 och	 bedöma	 sin	
identitet,	sin	livsåskådning	och	sin	världsåskådning.	Religionsundervisningen	ska	stödja	att	eleven	utvecklas	
till	 en	 ansvarsfull	 medlem	 i	 sin	 grupp	 och	 i	 det	 demokratiska	 samhället	 och	 till	 en	 ansvarsfull	
världsmedborgare.	

	

I	 årskurserna	 3–6	 ska	 undervisningen	 i	 religion	 bredda	 och	 fördjupa	 elevens	 baskunskaper	 i	 hens	 egen	
religion.	 Eleven	 får	 insikt	 i	 religionens	 heliga	 skrifter	 och	 berättelser	 samt	 centrala	 lära,	 etiska	 principer,	
ritualer	 och	 seder.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 undra	 och	 fråga.	 I	 undervisningen	 granskas	 de	 religiösa	
rötterna	 i	 Finland	och	Europa	samt	det	 religiösa	 livet	och	 livsåskådningarna	 i	dagens	Finland	och	Europa.	
Eleverna	 ska	utveckla	 sin	mediekunskap	och	handledas	att	bedöma	och	använda	olika	källor	 för	att	 söka	
information	och	utnyttja	den	i	olika	situationer.		

	
Undervisningen	behandlar	barnets	rättigheter	och	individens	ansvar	för	sina	handlingar.	Eleverna	får	träna	
sina	emotionella	och	sociala	färdigheter	och	lär	sig	att	formulera	egna	åsikter	och	motivera	dem.	Eleverna	
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uppmuntras	att	utveckla	vänskap,	att	bidra	till	en	positiv	gemenskap	i	klassen	och	skolan	och	att	motarbeta	
diskriminering.		

	
Mål	för	undervisningen	i	religion	i	årskurs	3–6		

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	 handleda	 eleven	 att	 fördjupa	 sig	 i	 religionens	 heliga	
skrifter	och	berättelser	samt	den	centrala	läran	

I1	 	K1	

M2	 handleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	med	 ritualer	 och	 seder	
samt	heliga	platser	och	byggnader	inom	religionen	i	fråga		

I1	 	K1,	K2	

M3	 hjälpa	 eleven	 att	 känna	 igen	 karaktäristiska	 drag	 och	
symbolik	i	religiöst	språk	

I1,	I2	 	K2,	K3,	K4	

M4	vägleda	eleven	att	söka	information	om	religionen	i	olika	
källor	samt	bedöma	och	använda	informationen	

I1,	I2,	I3	 	K4,	K5,	K6	

M5	 handleda	 eleven	 att	 utforska	 Finlands	 och	 Europas	
religiösa	och	konfessionella	rötter	och	situationen	i	dag	

I1,	I2	 	K1,	K2	

M6	handleda	eleven	att	få	insikt	i	judendomen,	kristendomen	
och	islam	och	deras	inflytande	och	historia	i	Europa		

I2,	I3	 	K2	

M7	uppmuntra	eleven	att	respektera	det	som	är	heligt	för	en	
själv	 och	 för	 andra	 samt	 att	 agera	 lämpligt	 i	 olika	 religiösa	
sammanhang	och	situationer	

I1,	I2,	I3	 	K2,	K5,	K6	

M8	handleda	eleven	i	att	utforska	etiska	normer	i	religionen	i	
fråga	och	etiska	principer	som	förenar	olika	religioner	

I1,	I2,	I3	 	K7	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 värdena	 i	 de	 mänskliga	
rättigheterna	 och	 i	 synnerhet	 i	 FN:s	 konvention	 om	 barnets	
rättigheter	ur	individuellt	och	kollektivt	perspektiv	

I2,	I3	 	K2	

M10	vägleda	eleven	att	bedöma	sina	val	och	reflektera	kring	
de	värden	som	påverkar	dem	ur	ett	etiskt	perspektiv	och	med	
tanke	på	en	hållbar	framtid	

I2,	I3	 	K1,	K3,	K6	

M11	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	 diskutera	 etiska	 frågor,	
uttrycka	sina	tankar	och	känslor	på	ett	konstruktivt	sätt	samt	
öva	sig	att	motivera	sina	synpunkter		

	I1,	I2,	I3	 	K1,	K4,	K6,	K7	

M12	 hjälpa	 och	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 och	 stärka	 en	
positiv	syn	på	världen,	en	positiv	självkänsla	och	tro	på	livet	

I3	 	K1	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	religion	i	årskurs	3–6	
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Innehållet	 ska	 väljas	 så	att	det	 stödjer	de	allmänna	målen	 i	 läroämnet.	Vid	 valet	 av	 innehåll	 utnyttjas	de	
lokala	möjligheterna.	Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	Elevernas	erfarenhetsvärld	
ska	beaktas	vid	valet	av	innehåll	och	vid	närmare	behandling	av	det.		
	
I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 Innehållet	 ska	 fokusera	 på	 religiösa	 källor,	 heliga	 skrifter	 och	
personer	 samt	musik,	 symboler,	 heliga	 platser	 och	 byggnader.	 Viktigt	 innehåll	 är	 religionens	 lära,	 seder,	
ritualer	 och	 samfund	 samt	 religionens	mångfald.	Man	 granskar	 centrala	 berättelser	 inom	 religionen	 och	
deras	samband	med	konst,	vetenskap	och	kultur.	
	
I2	 Religionernas	 värld:	 Innehållet	 ska	 omfatta	 kristendomen,	 andra	 religioner	 och	 irreligiositet	 i	 den	
finländska	 kulturen	 och	 vardagen.	Man	 bekantar	 sig	 särskilt	med	 religiösa	 samfund	 i	 skolans	 närhet	 och	
med	deras	heliga	platser.	I	undervisningen	granskas	bakgrunden	till	religioner	och	livsåskådningar	i	Finland	
och	Europa	och	situationen	i	dag.	Innehållet	väljs	så	att	eleven	får	en	helhetsbild	av	Europas	religiösa	rötter,	
i	 synnerhet	 det	 grundläggande	 innehållet	 i	 judendomen,	 kristendomen	 och	 islam	 och	 deras	 betydelse.	
Innehållet	väljs	med	hänsyn	till	religionsrelaterade	teman	i	medierna	och	populärkulturen.	
	
I3	 Ett	 gott	 liv:	 Centrala	 innehåll	 är	 människovärdet,	 att	 respektera	 livet	 och	 att	 värna	 om	 naturen.	
Undervisningen	 fokuserar	 på	 att	 eleven	 begrundar	 sina	 egna	 val	 och	 handlingar	 och	 vilka	 värden	 som	
påverkar	dem	samt	globalt	ansvar.	Viktigt	innehåll	är	livskompetens,	självkännedom	och	välbefinnande	för	
kropp	 och	 själ.	 Innehållet	 ska	 ge	 eleven	 insikt	 i	 religionens	 centrala	 etiska	 normer	 och	 de	 etiska	
uppfattningar	 som	är	 gemensamma	 för	 olika	 religioner	 och	 livsåskådningar.	 FN:s	 konvention	om	barnets	
rättigheter	behandlas.	Innehållet	ska	ge	eleven	verktyg	att	diskutera	om	etik	och	religioner	och	att	motivera	
sina	synpunkter.	
	
Mål	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 i	 religion	 i	 årskurs	 3–6		
	
Innehållet	 behandlas	 med	 hjälp	 av	 berättelser	 och	 drama	 samt	 genom	 erfarenhetsbaserat,	 konkret	 och	
gemensamt	 lärande.	 Det	 är	 viktigt	 att	 börja	 introducera	 begrepp.	 Olika	 digitala	 verktyg	 används	 i	
religionsundervisningen	för	att	främja	lärandet	och	öka	elevernas	aktivitet	och	interaktion.	I	undervisningen	
betonas	 rofylldhet	 och	 diskussion.	 I	 mån	 av	 möjlighet	 kan	 studiebesök	 och	 gäster	 utnyttjas	 i	
undervisningen.	Undervisningen	kan	 innehålla	 individuella	eller	 gemensamma	projekt	 som	omfattar	 flera	
lärokurser	 eller	 överskrider	 läroämnesgränserna.	 Målet	 är	 att	 visa	 respekt	 för	 alla	 religioner	 och	
livsåskådningar	som	finns	representerade	i	skolan.		
	
	
	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	religion	i	årskurs	3–6		
	
Lärokurserna	 genomförs	 så	 att	 elevernas	olika	 religiösa	och	 konfessionella	 bakgrund	och	 språkkunskaper	
beaktas	i	undervisningen	och	arbetet.	Eleverna	ska	få	stöd	för	att	förstå	centrala	begrepp.	I	undervisningen	
skapas	 gemensamma	situationer	 som	 främjar	 lärande	och	delaktighet	och	eleven	handleds	att	 stärka	 sin	
studiefärdighet	och	initiativförmåga.		
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	religion	i	årskurs	3–6		
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Bedömningen	 i	 religion	 ska	 vara	 handledande	 och	 uppmuntrande.	 Responsen	 ska	 uppmuntra	 eleven	 att	
studera	och	undersöka	religiösa	källor	och	deras	särdrag	och	att	själv	tolka	dem.	 I	bedömningen	ska	man	
beakta	 olika	 former	 av	 skriftlig	 och	muntlig	 framställning	 samt	 kunskaper	 som	 visas	med	 hjälp	 av	 andra	
uttrycksformer.	Det	centrala	är	elevens	förmåga	att	uttrycka	sig	själv	och	sina	tankar.	I	stället	för	att	fästa	
uppmärksamheten	vid	memorering	av	detaljer	 ska	man	 i	bedömningen	uppmärksamma	elevens	 förmåga	
att	förstå	och	kunna	tillämpa	sin	kunskap	och	utveckla	sitt	tänkande.		
	
Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	religion	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	
i	relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	religion.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	religion	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen	
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

M1	handleda	eleven	att	fördjupa	sig	i	
religionens	 heliga	 skrifter	 och	
berättelser	samt	den	centrala	läran	

I1	 Förmåga	 att	 hantera	
information	om	religion,	
religiös	multilitteracitet	
	

Eleven	kan	nämna	källor	och	
texter	 inom	 religionen	 i	
fråga	 samt	 beskriva	 det	
centrala	innehållet	i	dem.		
	

M2	 handleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	
med	 ritualer	 och	 seder	 samt	 heliga	
platser	 och	 byggnader	 inom	
religionen	i	fråga		

I1	 Förmåga	 att	 hantera	
information	om	religion,	
religiös	multilitteracitet	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 redogöra	 för	
viktiga	 ritualer,	 seder	 och	
heliga	 platser	 inom	
religionen	 i	 fråga	 och	
beskriva	deras	innebörd.	

M3	 hjälpa	 eleven	 att	 känna	 igen	
karaktäristiska	 drag	 och	 symbolik	 i	
religiöst	språk	

I1,	I2	 Förmåga	 att	 analysera	
religiöst	 språk	 och	
symboler	

Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	
religiöst	 språk	 och	 religiös	
symbolik.		

M4	 vägleda	 eleven	 att	 söka	
information	 om	 religionen	 i	 olika	
källor	 samt	 bedöma	 och	 använda	
informationen	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 lära	 sig	 i	
religionsundervisningen	

Eleven	kan	söka	information	
i	flera	källor.	Eleven	övar	sig	
att	 bedöma	 tillförlitligheten	
och	 objektiviteten	 i	 den	
information	hen	hittar.	

M5	 handleda	 eleven	 att	 utforska	
Finlands	 och	 Europas	 religiösa	 och	
konfessionella	rötter	och	situationen	i	
dag	

I1,	I2	 Kunskap	 om	 religion	 och	
kultur	

Eleven	 känner	 till	 hur	
religionerna	 har	 påverkat	
samhällenas	 utveckling,	
kultur	 och	 medier	 och	 kan	
ge	exempel.		
Eleven	 kan	 i	 huvuddrag	
beskriva	 Finlands	 och	
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Europas	religiösa	rötter.	

M6	 handleda	 eleven	 att	 få	 insikt	 i	
judendomen,	kristendomen	och	islam	
och	 deras	 inflytande	 och	 historia	 i	
Europa	

I2,	I3	 Kunskap	 om	 religion	 och	
kultur	

Eleven	 kan	 beskriva	
huvuddragen	 i	 judendomen,	
kristendomen	och	 islam	och	
deras	inbördes	relationer.		

M7	uppmuntra	 eleven	 att	 respektera	
det	 som	är	heligt	 för	en	 själv	och	 för	
andra	 samt	 att	 agera	 lämpligt	 i	 olika	
religiösa	sammanhang	och	situationer	

I1,	I2,	I3	 Religiös	multilitteracitet	 Eleven	 vet	 hur	 man	 ska	
agera	 och	 strävar	 efter	 att	
agera	 på	 ett	 lämpligt	 och	
respektfullt	 sätt	 i	 olika	
religiösa	 situationer	 och	 på	
religiösa	platser.	

M8	 handleda	 eleven	 i	 att	 utforska	
etiska	normer	 i	 religionen	 i	 fråga	och	
etiska	 principer	 som	 förenar	 olika	
religioner	

I2,	I2,	I3	 Kunskap	om	etik	 Eleven	 känner	 igen	 och	 kan	
nämna	 etiska	 normer	 i	 den	
religion	 som	 studeras	 samt	
etiska	principer	som	förenar	
religioner	 och	
livsåskådningar.		

M9	vägleda	eleven	att	förstå	värdena	
i	 de	 mänskliga	 rättigheterna	 och	 i	
synnerhet	 i	 FN:s	 konvention	 om	
barnets	rättigheter	ur	individuellt	och	
kollektivt	perspektiv	

I2,	I3	 Kunskap	 om	
människorättsetik	
	

Eleven	 kan	 det	 centrala	
innehållet	 i	 FN:s	 konvention	
om	 barnets	 rättigheter	 och	
kan	 ge	 exempel	 på	
mänskliga	rättigheter.	

M10	 vägleda	 eleven	 att	 bedöma	 sina	
val	 och	 reflektera	 kring	 de	 värden	
som	 påverkar	 dem	 ur	 ett	 etiskt	
perspektiv	 och	 med	 tanke	 på	 en	
hållbar	framtid	
	

I2,	I3	
		

Förmåga	 att	 reflektera	
över	etiska	frågor		

Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	
hur	 man	 skapar	 en	 hållbar	
framtid.	Eleven	kan	tillämpa	
de	 etiska	 principerna	 i	
religionen	 i	 fråga	 i	 sina	
exempel.		

M11	 ge	 eleven	 möjligheter	 att	
diskutera	 etiska	 frågor,	 uttrycka	 sina	
tankar	och	känslor	på	ett	konstruktivt	
sätt	 samt	 öva	 sig	 att	 motivera	 sina	
synpunkter	

I1,	I2,	I3	 Tankeförmåga,	
kommunikativa	
färdigheter	

Eleven	 deltar	 i	
gemensamma	 diskussioner,	
kan	 lyssna	 på	 andra	 och	
uttrycka	sig.	

M12	 hjälpa	 och	 stödja	 eleven	 att	
utveckla	 och	 stärka	 en	 positiv	 syn	 på	
världen,	en	positiv	självkänsla	och	tro	
på	livet	

I3	 	 Används	 inte	 som	grund	 för	
bedömningen.	 Eleverna	
handleds	 att	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen	reflektera	
över	sina	upplevelser.	

	
De	olika	lärokurserna	i	religion	i	årskurs	3–6	
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Enligt	 11	 §	 i	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 studerar	 eleverna	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen	
religion	 eller	 livsåskådningskunskap.	 Religionsundervisningen	 genomförs	 dock	 enligt	 13	 §	 i	 samma	
förordning	 i	 enlighet	 med	 elevernas	 religionssamfund	 som	 undervisning	 i	 den	 egna	 religionen	 enligt	
särskilda	 lärokurser.	För	att	 trygga	 läroämnets	enhetlighet	har	 för	alla	 former	av	undervisning	 i	den	egna	
religionen	utarbetats	gemensamma	mål	och	centralt	innehåll.		

I	 läroämnesbeskrivningarna	 för	 de	 olika	 religionerna	 preciseras	 de	 för	 alla	 gemensamma	 innehållen	 i	
enlighet	med	den	egna	 religionens	 särart.	De	 lokala	 läroplanerna	utarbetas	på	basis	 av	de	gemensamma	
målen,	 innehållsbeskrivningarna	 och	 de	 preciserade	 lärokursbeskrivningarna	 för	 de	 olika	 religionerna	 i	
grunderna	för	läroplanen.		

EVANGELISK-LUTHERSK	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 I	 undervisningen	 granskas	 kristendomens	 centrala	 begrepp,	
symboler	 och	 lära.	 Vid	 val	 av	 innehåll	 uppmärksammas	 kristendomens	 mångfald	 och	 i	 synnerhet	
protestantismen	som	en	del	av	kristendomen.	Man	bekantar	sig	med	Martin	Luthers	och	Mikael	Agricolas	
betydelse	 som	 reformatorer	 inom	 religionen.	 Man	 behandlar	 den	 lutherska	 läran,	 sakramenten,	 böner,	
gudstjänst	 och	 församlingsverksamhet.	 I	 undervisningen	 granskas	 Bibeln	 och	 dess	 olika	 stilarter,	 det	
religiösa	 språkets	 särdrag	 och	 symbolik.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 Jesu	 liv,	 lära	 och	 betydelse	 inom	
kristendomen.	 Man	 reflekterar	 över	 Paulus	 och	 den	 tidiga	 kristendomens	 betydelse	 för	 kristendomens	
utveckling	 till	 världsreligion.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 sambandet	 mellan	 Bibelns	 centrala	 berättelser	 och	
konst,	vetenskap	och	kultur	och	hur	kristendomen	syns	 inom	populärkulturen.	 I	undervisningen	fördjupas	
kunskaperna	 om	 kyrkoåret	 och	 kristna	 ritualer	 som	 hör	 ihop	med	 livet	 samt	 olika	 seder	 och	 bruk.	Man	
bekantar	 sig	med	 kyrkan	 som	 religiös	 byggnad,	med	 kyrkoarkitektur	 och	den	 symbolik	 som	hör	 samman	
med	den.	Psalmer	och	annan	andlig	musik	behandlas	i	undervisningen.		

I2	Religionernas	värld:	I	undervisningen	undersöks	vad	som	avses	med	helighet	i	religioner,	det	heliga	för	
en	 själv	 och	 för	 andra.	Man	 bekantar	 sig	 inledningsvis	med	 profeter,	 heliga	 platser	 och	 berättelser	 som	
förenar	judendomen,	kristendomen	och	islam	samt	Jesu	ställning	i	dessa	religioner.	Man	bekantar	sig	med	
religiösa	samfund	i	skolans	närhet.	I	undervisningen	granskar	man	religioners	och	livsåskådningars	situation	
i	Finland	och	Europa	i	dag	och	bakgrunden	till	den	samt	irreligiositet.	Man	bekantar	sig	med	ekumenik	och	
religionsdialog	 och	 granskar	 med	 hjälp	 av	 aktuella	 exempel	 religiösa	 inslag	 i	 medier	 och	 inom	
populärkulturen.		

I3	 Ett	 gott	 liv:	 I	 undervisningen	 granskas	 de	 centrala	 etiska	 normerna	 inom	 kristendomen:	 Den	 gyllene	
regeln,	det	dubbla	kärleksbudskapet	och	de	tio	budorden.	Man	reflekterar	över	Den	gyllene	regelns	etiska	
princip	inom	kristendomen	och	andra	religioner.	I	undervisningen	behandlas	centrala	livsfrågor,	känslor	och	
värdeval	 med	 hjälp	 av	 valda	 berättelser	 ur	 Gamla	 och	 Nya	 Testamentet.	 Viktiga	 innehåll	 är	
människorättsetik,	 FN:s	 konvention	om	barnets	 rättigheter	 samt	människovärde,	 att	 respektera	 livet	 och	
att	värna	om	naturen.	Man	reflekterar	över	elevens	egna	val	och	värden	som	påverkar	dem	samt	globalt	
ansvar.	Viktiga	aspekter	är	 livskompetens,	självkännedom,	emotionella	färdigheter	och	ett	helhetsmässigt	
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välbefinnande.	Innehållet	i	undervisningen	ska	ge	eleven	verktyg	att	diskutera	och	motivera	sin	egen	syn	på	
etik	samt	att	diskutera	religioner.	

ORTODOX	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	I	undervisningen	bekantar	man	sig	med	den	ortodoxa	lärans	källor	
och	grundläggande	begrepp.	Centralt	innehåll	är	det	liturgiska	livet	i	huvuddrag,	de	heliga	mysterierna	och	
kyrkliga	 förrättningar	 i	 vardag	 och	 fest.	Man	 bekantar	 sig	med	 Gamla	 Testamentets	 skrifter	 ur	 ortodoxt	
perspektiv	 samt	 Jesu	 liv	 och	 lära	 i	 evangelierna	 och	 i	 relation	 till	 kyrkoårets	 händelser.	 I	 undervisningen	
behandlas	kyrkans	uppkomst	och	Paulus	och	de	andra	apostlarnas	gärningar.	Man	studerar	särdrag	för	den	
ortodoxa	 kyrkan	 i	 Finland,	 kyrkan	 som	 religiös	 byggnad,	 kyrkoarkitektur	 och	 symbolik	 som	 hör	 samman	
med	den.	Man	bekantar	sig	med	kyrkomusik	och	den	ortodoxa	lärans	 inflytande	och	synlighet	 i	 inhemska	
och	utländska	medier.	

I2	 Religionernas	 värld:	 I	 undervisningen	 granskas	 vad	 som	 avses	 med	 helighet,	 man	 bekantar	 sig	 med	
högtider	och	olika	seder	och	lär	sig	att	uppskatta	dem	både	i	den	egna	och	i	andra	religiösa	kulturer.	Man	
studerar	 den	 ortodoxa	 kyrkan	 som	 en	 katolsk	 och	 apostolisk,	 global	 gemenskap.	Man	 bekantar	 sig	med	
centrala	religionerna	i	Europa	och	den	europeiska	religionskartan.	Man	studerar	likheter	mellan	islam	och	
judendomen	och	den	ortodoxa	kristendomen.	Man	bekantar	sig	med	religiösa	samfund	i	skolans	närhet	och	
med	 irreligiositet	 som	 livsåskådning.	 Man	 behandlar	 inledningsvis	 ekumenik	 och	 religionsdialog	 samt	
förhållandet	mellan	mänskliga	rättigheter	och	religion.	

I3	Ett	gott	liv:	Centralt	innehåll	i	undervisningen	är	den	ortodoxa	läran	och	Nya	Testamentets	budskap	som	
etiskt	 rättesnöre	 och	 stöd	 i	 det	 egna	 livet	 och	 i	 mänskliga	 relationer.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 De	 tio	
budorden	och	 funderar	över	egna	etiska	 val,	 konsekvenser	 av	dem	och	hur	de	bidrar	 till	 självkännedom,	
livskompetens	 och	 en	 positiv	 syn	 på	 livet.	 I	 undervisningen	 betonas	 vikten	 av	 att	 värdesätta	 andra	
människor,	 att	 ha	 omsorg	 om	miljön	 och	 naturen	 samt	 att	 respektera	 livet	 och	 en	 hållbar	 framtid.	Man	
reflekterar	 över	 det	 globala	 ansvaret	 i	 kyrkans	 och	 individens	 liv.	Man	 bekantar	 sig	med	 likheter	mellan	
etiska	principer	i	olika	religioner	och	med	likheter	mellan	den	europeiska	människorättsuppfattningen	och	
kristna	värderingar	samt	med	betydelsen	av	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter.		

	

	

KATOLSK	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		
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I1	Förhållandet	 till	den	egna	religionen:	 I	undervisningen	 fördjupar	man	sig	 i	den	katolska	kyrkans	källor	
och	grundläggande	begrepp.	Man	bekantar	sig	med	livet	i	den	egna	församlingen,	mässan	och	sakramenten	
samt	 parament	 och	 sakrala	 föremål	 som	 används	 i	 den	 katolska	 liturgin.	 Kyrkomusik	 och	 kyrkokonst	
behandlas	i	undervisningen.	Man	bekantar	sig	med	viktiga	händelser	i	Gamla	och	Nya	Testamentet	och	med	
andra	olika	 typer	av	 religiös	 litteratur	och	hur	de	används	 i	det	kyrkliga	 livet.	 I	undervisningen	behandlas	
exempel	 på	möten	mellan	 Jesus	 och	människor.	Man	 bekantar	 sig	med	 sitt	 eget	 skyddshelgon	 och	med	
församlingens	skyddshelgon	och	studerar	några	heliga	människors	liv.		

I2	Religionernas	värld:	I	undervisningen	studeras	de	kristna	kyrkorna	och	mötet	mellan	den	katolska	kyrkan	
och	andra	kristna	under	olika	tider.	Även	irreligiositet	behandlas.	Centralt	innehåll	är	helighet,	högtider	och	
olika	sätt	att	utöva	religion	i	kyrkorna	i	den	närmaste	omgivningen,	i	religiösa	samfund	och	i	olika	religioner.	
Man	bekantar	sig	med	judendom,	islam	och	kristendom	och	likheter	mellan	dem.	Man	reflekterar	över	hur	
religionsfrihetslagen	 påverkar	 religionernas	 och	 kyrkornas	 ställning	 i	 Finland.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 de	
mänskliga	rättigheterna	i	religioner,	ekumeniskt	tänkande	och	religionsdialog	samt	med	Kyrkornas	världsråd	
och	Ekumeniska	rådet	i	Finland	och	den	katolska	kyrkans	relation	till	dem.	

I3	Ett	gott	liv:	I	undervisningen	studeras	den	katolska	människobilden	och	de	mänskliga	rättigheterna.	Man	
bekantar	 sig	med	grunderna	 i	den	katolska	kyrkans	morallära	 i	 sammanhang	 som	gäller	 individens	moral	
och	 samhällsmoral	 i	 elevernas	 livsmiljö.	Man	 fördjupar	 sig	 i	 De	 tio	 budorden,	 Bergspredikan,	Det	 dubbla	
kärleksbudskapet	och	den	katolska	kyrkans	bud.	Man	reflekterar	över	buden	som	grund	för	den	moraliska	
utvecklingen,	 samvetsrannsakan	och	 botgöring	 samt	 följderna	 av	 dem.	 I	 undervisningen	betonas	 respekt	
för	 livet,	 egna	 val	 och	 ansvar	 samt	 omsorg	 om	 naturen.	 Centralt	 är	 att	 studera	 likheter	 mellan	 etiska	
principer	i	olika	religioner.	

ISLAM	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	 till	den	egna	 religionen:	Centralt	 innehåll	 i	undervisningen	är	Koranen,	den	nedtecknade	
islamiska	 traditionen	 och	 grunden	 för	 den	 islamiska	 läran.	 Den	 islamiska	 traditionens	 inflytande	 på	
kulturen,	 arkitekturen	 och	 islamisk	 konst	 studeras.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 islams	 globala	 inflytande	 via	
antikens	 litteratur	och	dess	kommentatorer.	Man	behandlar	de	heliga	platserna	och	deras	betydelse.	Vid	
val	av	 innehåll	är	 för	åldern	 lämpliga	 religiösa	 regler	och	berättelser	enligt	 islamisk	 tradition	viktiga.	Man	
bekantar	sig	med	religiösa	symboler,	högtider	och	den	islamiska	kalendern.	Vid	val	av	innehåll	beaktas	det	
religiösa	 språkets	 särdrag,	 islamisk	 terminologi	 och	 dess	 förenande	 effekt	 i	 den	 islamiska	 världen.	 Man	
bekantar	sig	med	islams	mångfald	och	granskar	berättelser	om	profeterna	med	tanke	på	hur	den	islamska	
läran	utvecklats.	I	undervisningen	studeras	islams	historia	i	Europa	och	islam	i	Finland.	

I2	 Religionernas	 värld:	 Centralt	 innehåll	 i	 undervisningen	 är	 judendomen,	 kristendomen	 och	 islam.	
Gemensamma	 profeter,	 heliga	 platser	 och	 skrifter	 studeras.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 judendomens,	
kristendomens	och	 islams	 inflytande	på	europeisk	kultur.	Man	behandlar	 religiösa	 samfund	 i	 Finland	och	
betydelsen	av	en	religiös	dialog,	religioner	i	medier	och	inom	populärkulturen	och	religionernas	betydelse	
för	världsfreden.		
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I3	Ett	gott	 liv:	 I	undervisningen	granskas	de	etiska	principerna	och	 livets	värde	 inom	islam.	Man	studerar	
uppfattningen	 om	 det	 förbjudna	 och	 tillåtna	 inom	 islam	 samt	 syndabegreppet.	 Man	 reflekterar	 över	
människan	och	naturen	och	globalt	ansvar.	Viktigt	 innehåll	är	människans	rätt	 till	 liv	och	FN:s	konvention	
om	barnets	 rättigheter.	Man	reflekterar	över	 förhållandet	mellan	 tro	och	handlingar,	 islamiska	seder	och	
bruk,	empati	och	etiska	frågor	som	uppstår	i	elevernas	liv.		

JUDENDOMEN	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	I	undervisningen	studeras	Torah,	Tanach,	den	nedtecknade	judiska	
traditionen	 och	 grunden	 för	 judendomen.	 Man	 fördjupar	 sig	 i	 den	 judiska	 traditionens	 inflytande	 på	
europeisk	kultur	och	vetenskap.	I	undervisningen	behandlas	de	heliga	platserna	och	deras	betydelse	inom	
judendomen.	 Religiösa	 regler	 och	 berättelser	 enligt	 judisk	 tradition	 utgående	 från	 åldern	 används	 i	
undervisningen.	Man	reflekterar	över	förhållandet	mellan	tro	och	handlingar	och	Torahs	särställning.	Man	
studerar	religiösa	symboler	och	den	judiska	kalenderns	högtider,	judendomens	mångfald	och	judendomen	i	
Finland.	

I2	Religionernas	värld:	Centralt	innehåll	är	judendomen,	kristendomen	och	islam.	Gemensamma	personer,	
händelser,	heliga	platser	och	skrifter	samt	deras	inflytande	på	europeisk	kultur	studeras.	Man	bekantar	sig	i	
synnerhet	med	judendomens	historia	i	Europa	och	med	religiösa	samfund	i	skolans	närhet	och	betydelsen	
av	 en	 religiös	 dialog.	 I	 undervisningen	 studeras	 religionerna	 i	 medier	 och	 inom	 populärkulturen	 och	
religionernas	betydelse	för	världsfreden.		

I3	 Ett	 gott	 liv:	 Centralt	 innehåll	 är	 etiska	 principer	 och	 livets	 värde	 inom	 judendomen.	 Man	 studerar	
indelningen	av	religiösa	bud,	mitzvor,	i	förbud	och	påbud.	Man	reflekterar	över	människan	och	naturen	och	
globalt	ansvar.	Viktigt	innehåll	är	rätten	till	liv	och	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter.	Man	undersöker	
det	 religiösa	 språkets	 särdrag,	 judisk	 terminologi	 och	dess	 förenande	effekt	 i	 den	 judiska	 världen.	Viktigt	
innehåll	 i	 undervisningen	är	 judendomens	 inflytande	på	hur	man	beter	 sig	 i	 vardagen,	empati	och	etiska	
frågor	som	uppstår	i	elevernas	liv.	

	

	

	
14.4.7	LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
Uppdraget	för	undervisningen	i	 livsåskådningskunskap	är	att	främja	elevernas	förmåga	att	sträva	efter	det	
goda	 livet.	 I	 livsåskådningskunskapen	ses	människorna	som	aktörer	som	förnyar	och	skapar	sin	kultur	och	
som	upplever	och	skapar	mening	tillsammans	och	i	samverkan	med	omvärlden.	Livsåskådningar,	mänskliga	
sedvanor	och	deras	innebörd	anses	vara	resultat	av	växelverkan	mellan	individer,	samhällen	och	kulturarv.	I	
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livsåskådningskunskapen	betonas	människans	 förmåga	att	aktivt	påverka	sina	egna	tankar	och	handlingar.	
Detta	 gäller	 även	 elevernas	 studier	 och	 lärande.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 undervisningen	 och	 studierna	
anpassas	efter	elevernas	tanke-	och	upplevelsevärld.		

Undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 växa	 till	
självständiga,	toleranta,	ansvarsfulla	och	omdömesgilla	medlemmar	i	sitt	samhälle.	Målet	är	ett	fullständigt	
demokratiskt	 medborgarskap	 i	 en	 allt	 mer	 global	 och	 snabbt	 föränderlig	 värld.	 Det	 förutsätter	 att	
undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 mångsidigt	 ökar	 den	 åskådningsmässiga	 och	 kulturella	
allmänbildningen,	utvecklar	förmågan	att	tänka,	förmågan	att	handla	etiskt	och	kritiskt	och	att	lära	sig.	Att	
tänka	 kritiskt	 innebär	 inom	 livsåskådningskunskap	 att	 söka	 orsaker,	 se	 sammanhang,	 ha	 känsla	 för	
situationer	och	att	kunna	ändra	sitt	förhållningssätt.	Hit	hör	också	en	öppen	och	reflekterande	attityd.	

Livsåskådningskunskapen	ska	stödja	utvecklingen	av	mångsidig	kompetens,	i	synnerhet	förmågan	att	tänka	
och	lära	sig,	kulturell	och	kommunikativ	kompetens,	vardagskompetens	och	förmågan	att	delta,	påverka	och	
ta	ansvar.		

I	 årskurserna	 3–6	 har	 undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 uppmuntra	 och	
stödja	elevernas	strävan	efter	att	skapa	en	egen	identitet	och	livsåskådning.Det	centrala	i	undervisningen	är	
att	 stödja	utvecklingen	av	elevernas	etiska	 tänkande,	kulturella	 färdigheter	och	 förmåga	att	uttrycka	sina	
åsikter	och	motivera	dem.	

Mål	för	undervisningen	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	3–6		

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som	
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	skapa	förutsättningar	för	eleven	att	utveckla	sitt	etiska	
tänkande	och	 sporra	 eleven	 att	 tillämpa	 etiska	 principer	 i	
vardagliga	situationer	

I1–I4	 K1,	K2,	K3,	K7	

M2	 handleda	 eleven	 att	 känna	 igen	 och	 bedöma	 ett	
argument	och	motiveringar	till	det	

I1–I4	 K1,	K4,	K5	

M3	 främja	 elevens	 förmåga	 att	 uppfatta	 samband	mellan	
olika	företeelser	och	att	utveckla	sitt	tänkande			

I1–I3	 K1,	K4	

M4	 vägleda	 eleven	 att	 ta	 ansvar	 för	 sig	 själv,	 andra	
människor	och	naturen			

I1–I3	 K3,	K7	

M5	 vägleda	 eleven	 att	 lära	 känna	 Finlands,	 Europas	 och	
världens	 kulturarv	 och	 att	 förstå	 kulturell	 mångfald	 som	
fenomen	

I2-I4		 K2,	K4,	K5	

M6	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 allmänbildning	 inom	
livsåskådning	och	kultur	

I1–I4	 K1,	K2	

M7	 vägleda	 eleven	 att	 planera	 och	 utvärdera	 sitt	 eget	
lärande	i	livsåskådning		

I1–I4	 K1,	K2,	K5	

M8	uppmuntra	eleven	att	uttrycka	sin	livsåskådning	och	att	
lyssna	på	andras	ställningstaganden	i	livsåskådningsfrågor	

I1–I3	 K2,	K7	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	 med	
människorättsetiken	 som	 baserar	 sig	 på	 FN:s	 deklaration	
om	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 i	 synnerhet	 barnets	
rättigheter		

I3	 K2,	K3	

M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 ta	 initiativ	 och	 agera	 på	 ett	
ansvarsfullt	sätt	i	sin	omgivning	

I1–I4	 K5,	K6,	K7	



229	
	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	livsåskådningskunskap	i	årskurs	3–6		
	
Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen	och	utnyttjar	de	lokala	möjligheter	som	finns.	Innehållsområdena	
formas	 till	 helheter	 för	 olika	 årskurser.	 Elevernas	 upplevelsevärld,	 idéer	 och	 tankar	 beaktas	 vid	 valet	 av	
innehåll	och	vid	närmare	behandling	av	det.			
	
I1	Att	växa	till	ett	gott	liv:	Eleverna	övar	sig	att	möta	andra	och	att	respektera	olika	synsätt.	De	undersöker	
hur	 rättvisa	 tar	 sig	 uttryck	 i	 det	 dagliga	 livet.	 Man	 undersöker	 frihet	 och	 ansvar,	 i	 synnerhet	 tanke-,	
religions-	och	livsåskådningsfrihet.	Man	fördjupar	sig	i	begreppen	värde	och	norm.	Eleverna	reflekterar	över	
jämlikhet,	 lycka	och	ett	 bra	 liv.	 Eleverna	övar	 sig	 att	 förklara	och	motivera	 sin	 synpunkt	 i	 förhållande	 till	
andras.	
	
I2	 Olika	 sätt	 att	 leva:	 Eleverna	 undersöker	 den	 egna	 identiteten	 ur	 olika	 perspektiv.	 I	 undervisningen	
fördjupar	 man	 sig	 i	 den	 finländska	 kulturen	 och	 kulturella	 minoriteter	 samt	 olika	 livs-	 och	
världsåskådningar.	 Man	 reflekterar	 över	 till	 exempel	 vad	 det	 innebär	 att	 vara	 jämlik,	 att	 acceptera,	 att	
förstå,	att	veta,	att	tro	och	att	anta.	Man	fördjupar	sig	 i	världens	kulturarv	och	inser	dess	värde.	Eleverna	
övar	sig	att	förklara	och	motivera	sin	synpunkt	i	förhållande	till	olika	kulturer	och	livsåskådningar.			
	
I3	Grunderna	för	ett	gemensamt	 liv:	Eleverna	 fördjupar	sig	 i	grunden	för	att	 leva	tillsammans	genom	att	
undersöka	 till	 exempel	 betydelsen	 av	 överenskommelser,	 löften,	 rättigheter	 och	 skyldigheter,	 jämlikhet,	
fred	 och	 demokrati	 i	 såväl	 olika	 vardagliga	 situationer	 i	 det	 egna	 livet	 som	 i	 större	 omfattning.	 I	
undervisningen	fördjupar	man	sig	i	barnets	rättigheter	och	fundera	på	hur	de	förverkligas	nära	och	fjärran.	
Man	 övar	 sig	 att	 etiskt	 bedöma	 gärningar	 utifrån	 deras	 kontext,	 syfte	 och	 följder.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	
förklara	och	motivera	egna	synpunkter	i	förhållande	till	förutsättningarna	för	att	leva	tillsammans.	
	
I4	Naturen	och	en	hållbar	framtid:	Eleverna	fördjupar	sig	 i	olika	tidsbegrepp	och	sätt	att	förklara	världen	
och	reflekterar	över	hur	de	påverkar	människors	liv	samt	över	olika	uppfattningar	som	anknyter	till	dem.	De	
undersöker	 olika	 naturuppfattningar,	 naturens	 och	människans	 framtid	 samt	 hållbar	 utveckling.	 Eleverna	
övar	sig	att	förklara	och	motivera	egna	synpunkter	i	förhållande	till	världsbilden	och	en	hållbar	framtid.	
	
Mål	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt	 i	 livsåskådningskunskap	 i	 årskurs	 3–6		
	
Vid	valet	av	arbetssätt	är	det	med	tanke	på	läroämnets	mål	viktigt	att	skapa	en	trygg	och	öppen	psykisk	och	
social	 lärmiljö,	 där	 varje	 elev	 upplever	 att	 hen	 blir	 hörd	 och	 respekterad.	 Eleven	 ska	 uppmuntras	 till	
självstyrt	lärande.	Den	fysiska	lärmiljön	utvecklas	så	att	den	tar	hänsyn	till	olika	sätt	att	lära	sig	och	arbeta	
och	 går	 lätt	 att	 förändra.	 De	 gemensamma	 undersökningarna	 och	 diskussionerna	 som	 leds	 av	 läraren	
berikas	 med	 konkreta	 aktiviteter,	 sagor,	 berättelser,	 lekar,	 musik,	 bildkonst	 och	 drama.	 I	 de	 konkreta	
aktiviteterna	ska	digitaliseringen	i	livsmiljön	beaktas.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	3–6	

Med	tanke	på	läroämnets	mål	är	det	centralt	att	handledningen	och	stödet	stärker	elevens	självförtroende	
och	känsla	av	delaktighet.	 	Läroämnet	 livsåskådningskunskap	ska	stödja	elevens	välbefinnande,	utveckling	
och	lärande	genom	att	erbjuda	möjligheter	och	begreppsliga	redskap	att	undersöka,	strukturera	och	skapa	
en	 egen	 livsåskådningsidentitet	 tillsammans	 med	 andra.	 Handledning	 och	 stöd	 behövs	 särskilt	 för	 att	
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utveckla	 kommunikations-	 och	 tankeförmågan.	 Elevernas	 individuella	 behov	 av	 stöd	 samt	 möjlighet	 att	
fördjupa	sig	och	avancera	i	egen	takt	ska	beaktas	vid	valet	av	arbetssätt	och	innehåll.			

Bedömning	av	elevens	lärande	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	3–6	

Bedömningen	 i	 livsåskådningskunskap	 ska	 vara	 handledande	 och	 uppmuntrande.	 Responsen	 ska	
uppmuntra	eleven	att	 studera	och	undersöka	 centrala	 källor	och	deras	 särdrag	och	att	 själv	 tolka	dem.	 I	
bedömningen	ska	man	beakta	olika	former	av	skriftlig	och	muntlig	framställning	samt	kunskaper	som	visas	
med	hjälp	av	andra	uttrycksformer.	Det	centrala	är	elevens	förmåga	att	uttrycka	sig	själv	och	sina	tankar.	I	
stället	för	att	fästa	uppmärksamheten	vid	memorering	av	detaljer	ska	man	i	bedömningen	uppmärksamma	
elevens	förmåga	att	förstå	och	kunna	tillämpa	sin	kunskap	och	utveckla	sitt	tänkande.		
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 livsåskådningskunskap	 genom	 att	 bedöma	
elevernas	 kunskaper	 i	 relation	 till	 målen	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 För	 att	 definiera	 kunskapsnivån	 för	
läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	livsåskådningskunskap.	

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	livsåskådningskunskap	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

M1	 skapa	 förutsättningar	 för	
eleven	 att	 utveckla	 sitt	 etiska	
tänkande	 och	 sporra	 eleven	 att	
tillämpa	 etiska	 principer	 i	
vardagliga	situationer	

I1–I4	 Hur	 eleven	 behärskar	 och	
tillämpar	begrepp	

Eleven	 kan	 förklara	 vissa	
centrala	etiska	begrepp	och	
kan	 med	 hjälp	 av	 dem	
analysera	 vissa	 etiska	
situationer	 som	hen	mött	 i	
livet.	

M2	 handleda	 eleven	 att	 känna	
igen	 och	 bedöma	 ett	 argument	
och	motiveringar	till	det	

I1–I4	 Förmåga	 att	 känna	 igen	
och	bedöma	argument	och	
motiveringar	

Eleven	 kan	 urskilja	
argument	och	motiveringar	
till	 dem	 i	 en	 diskussion	
samt	 fundera	 över	 hur	
relevanta	 motiveringarna	
är.		

M3	 främja	 elevens	 förmåga	 att	
uppfatta	 samband	 mellan	 olika	
företeelser	 och	 att	 utveckla	 sitt	
tänkande	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	att	dra	slutsatser	 Eleven	 kan	 identifiera	
felaktiga	 slutsatser	 och	
korrigera	 sitt	 tänkande	
utgående	från	dem.	

M4	 vägleda	 eleven	 att	 ta	 ansvar	
för	sig	själv,	andra	människor	och	
naturen			

I1,	I2,	I3	 Kunskap	 om	 vad	 det	
innebär	att	ta	ansvar	

Eleven	kan	beskriva	vad	det	
innebär	att	ta	ansvar	för	sig	
själv,	 andra	 och	 naturen	
och	ge	exempel	ur	det	egna	
livet.	

M5	vägleda	eleven	att	 lära	känna	
Finlands,	 Europas	 och	 världens	
kulturarv	 och	 att	 förstå	 kulturell	
mångfald	som	fenomen	

I2,	I3,	I4	 Förmåga	 att	 tillämpa	
kunskaper	och	begrepp	
	
	

Eleven	 kan	 namnge	 och	
förklara	 vissa	 kulturella	
fenomen	 som	 ingår	 i	
Finlands,	 Europas	 och	
världens	 kulturarv.	 Eleven	
kan	ge	exempel	på	kulturell	
mångfald	 i	 gruppen	 eller	
samhället.	
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M6	stödja	eleven	att	utveckla	sin	
allmänbildning	 inom	
livsåskådning	och	kultur	

I1–I4	 Förmåga	 att	 tillämpa	
kunskaper	och	begrepp	
	

Eleven	 kan	 nämna	 viktiga	
särdrag	 i	 några	
livsåskådningar	 och	
kulturer.	

M7	 vägleda	 eleven	 att	 planera	
och	 utvärdera	 sitt	 eget	 lärande	 i	
livsåskådning		

I1–I4	 Förmåga	att	lära	sig	
	

Eleven	 kan	 ställa	 upp	 mål	
för	sina	studier,	sträva	mot	
dem	 och	 bedöma	 hur	 de	
nås	 både	 individuellt	 och	 i	
grupp.			

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
uttrycka	 sin	 livsåskådning	och	att	
lyssna	 på	 andras	
ställningstaganden	 i	
livsåskådningsfrågor	

I1,	I2,	I3	
	
	

Sociala	 färdigheter	 och	
förmåga	att	arbeta	i	grupp	

Eleven	 uttrycker	 sina	
livsåskådningstankar	 på	 ett	
konstruktivt	 sätt	 och	 kan	
lyssna	 på	 andras	
synpunkter	 och	
ställningstaganden.	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 bekanta	
sig	med	människorättsetiken	som	
baserar	 sig	 på	 FN:s	 deklaration	
om	 de	mänskliga	 rättigheterna,	 i	
synnerhet	barnets	rättigheter		

I3	 Kunskap	 om	
människorättsetik	

Eleven	 kan	 det	 centrala	
innehållet	 i	 FN:s	
deklaration	 om	 mänskliga	
rättigheter	 och	 kan	 ge	
exempel	 på	 barnets	
rättigheter.	

M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 ta	
initiativ	 och	 agera	 på	 ett	
ansvarsfullt	sätt	i	sin	omgivning	

I1–I4	 Kännedom	 om	 sätt	 att	
påverka	

Eleven	 kan	 söka	 och	
beskriva	 några	 sätt	 att	
påverka	 på	 ett	 ansvarsfullt	
sätt.		

	
	

14.4.8	HISTORIA	
 
Läroämnets uppdrag  
 
Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap 
samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare. Med hjälp av 
historisk kunskap lär sig eleverna att förstå den utveckling som format nutiden, att inse värdet av 
intellektuellt och kroppsligt arbete och att reflektera över framtida val. Eleverna lär sig att se 
individens betydelse som historisk aktör och att uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande 
strukturer.  Syftet är att bidra till att forma elevernas identitet och främja deras utveckling till aktiva 
samhällsmedlemmar som har förståelse för mångfald. 

I historieundervisningen ska eleverna fördjupa sig i hur man kritiskt behandlar information från 
olika aktörer och hur man handskas med olika slag av historiska källor. Eleverna ska även få insikt 
i villkor för historieforskningen, framför allt dess strävan efter att skapa en så tillförlitlig bild av det 
förflutna som möjligt utgående från det källmaterial som finns. Undervisningens syfte är att 
utveckla elevers förmåga att analysera historia: förmåga att tillgodogöra sig historiska källor och 
göra kompetenta tolkningar av deras betydelse och roll. 

Eleverna ska lära sig förstå att historia kan tolkas på olika sätt och ur olika perspektiv och att 
förklara förändring och kontinuitet i den historiska utvecklingen. Undervisningen i historia ska 
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hjälpa eleverna att uppfatta värderingar och konflikter i samhället och hur de har förändrats under 
olika tider.  

I årskurserna 4-6 är historieundervisningens uppdrag att göra eleverna förtrogna med den 
historiska kunskapens natur, hur man söker historisk information och vilka grundbegrepp som 
används. Syftet är att väcka elevernas intresse och förståelse för historia och för betydelsen av 
mänsklig aktivitet. I undervisningen av innehållet som beskrivs i grunderna ska konkreta och 
upplevelsebaserade arbetssätt prioriteras. 

Mål för undervisningen i historia i årskurs 4–6 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till 
målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Betydelse, värderingar och attityder   
M1 väcka elevens intresse för historia som vetenskap 
och identitetsskapande läroämne 

I1–I5 K1–K7 

Att söka information om historia   
M2 vägleda eleven att känna igen olika historiska källor I1–I5 K1–K2, K4–K5, 

K7 
M3 hjälpa eleven att inse att historisk information kan 
tolkas på olika sätt 

I1–I5 K1–K2, L4–L7 

Att förstå historiska företeelser   
M4 hjälpa eleven att förstå olika sätt att dela in historien 
i epoker och att använda därmed relaterade historiska 
begrepp 

I1–I5 K1–K2, K3 

M5 hjälpa eleven att förstå motiv bakom människans 
handlingar 

I1–I5 K1–K4, K6–K7 

M6 vägleda eleven att inse olika orsaker till och följder 
av historiska händelser och företeelser 

I1–I5 K2, K4, K7 

M7 hjälpa eleven att identifiera förändringar i den egna 
familjens eller samhällets historia samt förstå hur 
samma förändringar har kunnat få olika innebörd för 
olika människor 

I1–I5 K1–K7 

M8 lära eleven att uppfatta historiska kontinuiteter I1–I5 K1–K2, K4, K7 
Att använda historisk information   
M9 vägleda eleven att redogöra för orsaker till 
förändringar 

I1–I5 K1–K2, K4 

M10 lära eleven förklara hur tolkningar kan ändras på 
grund av nya källor eller betraktelsesätt  

I1–I5 K1–K7 

M11 instruera eleven att förklara mänsklig aktivitet I1–I5 K1–K4, K6–K7 
 
Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4–6 
 
Innehållet väljs så att det stödjer måluppfyllelsen. Det är bra att inleda studierna i historia med att ge 
eleverna insikt i den historiska kunskapens natur med hjälp av deras egen släkthistoria eller 
lokalhistoria. I det centrala innehållet ska man speciellt fästa uppmärksamhet vid sådana företeelser 
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som kan relateras till den egna familjens, ortens och traktens historia. Innehållet kan behandlas 
kronologiskt eller enligt tema. 

I1 Förhistorisk tid och civilisationens uppkomst: Eleven får kunskap om människans liv i små 
populationer, brytningsskedet mellan jakt- och jordbrukskultur och civilisationens uppkomst. 
 
I2 Gamla tiden och arvet från antiken: Eleven studerar demokratins uppkomst i den grekiska 
världen och det romerska samhället. Tidsperioden granskas också utgående från bosättningen i 
Norden. 
 
I3 Medeltiden: Eleven utforskar den medeltida världsbilden samt kulturella likheter och skillnader 
mellan öst och väst och hur de påverkat olika folkgrupper. Här behandlas också övergången till 
historisk tid i Finland och införlivandet med det svenska riket. 
 
I4 Nya tiden – ett brytningsskede: Eleven undersöker förändringar inom vetenskapen, konsten 
och människans föreställningar. 
 
I5 Finland som en del av Sverige: Eleven fördjupar sig i utvecklingen i Finland på 1600–1700-
talen. 
 
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 4–6 
 
För att uppnå målen i läroämnet historia är det viktigt att prioritera interaktiva, upplevelsebaserade 
arbetssätt, till exempel att undersöka olika källor och att berätta och använda drama, lekar och spel. 
Målet är att stärka elevernas förmåga att läsa och tolka historiska texter och miljöer samt att öva sig 
att göra tolkningar både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska lära sig att söka och 
använda historisk information, också med hjälp av digitala verktyg. Som läroämne går historia bra 
att integrera med andra läroämnen. 

Handledning, differentiering och stöd i historia i årskurs 4–6 
 
I historieundervisningen får eleverna lära sig genom att undersöka. Eleverna ska uppmuntras att 
tolka, jämföra, dra slutsatser och tillämpa information både muntligt och skriftligt. För att eleverna 
ska förstå historietexterna ska läraren förklara de begrepp som förekommer.  

Bedömning av elevens lärande i historia i årskurs 4–6  
 
I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och sporrande. Genom att ge respons 
strävar man efter att uppmuntra eleverna att undersöka olika historiska källor och göra sina egna 
tolkningar av dem. I bedömningen beaktas såväl elevens förmåga att uttrycka sig mångsidigt i tal 
och skrift som kompetens som eleven visat eller uttryckt på andra sätt. I bedömningen ska man 
särskilt fokusera på hur eleven tillämpar kunskap och utvecklar sitt historiska tänkande, inte på om 
hen har memorerat innehållet. 
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Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i historia genom att bedöma elevernas 
kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för 
läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i historia. 
Bedömningskriterierna kan även användas i bedömningen i de lägre årskurserna. Med tanke på 
studieframgången är det viktigt att på ett interaktivt sätt få möjlighet att undersöka historiska 
företeelser och leva sig in i historiska skeenden, men också att förstå den kulturella miljön, uppfatta 
tidsperspektiv samt förstå människans roll i historien och historiens betydelse för mänskligheten 
och för det egna livet i dag och i framtiden. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 
(sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i historia 

Mål för 
undervisningen 

Innehåll Föremål för 
bedömningen  
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda  
kunskaper/vitsordet åtta 

Betydelse, 
värderingar och 
attityder 

   

M1 väcka elevens 
intresse för historia 
som vetenskap och 
identitetsskapande 
läroämne 

I1–I5  Motivation används inte som 
grund för bedömningen. 
Eleverna ska handledas att 
reflektera över sina erfarenheter, 
som ett led i självbedömningen. 

Att söka information 
om historia 

   

M2 vägleda eleven att 
känna igen olika 
historiska källor 

I1–I5 Förmåga att känna igen 
historiska källor 

Eleven kan under handledning 
söka historisk information i 
olika informationskällor. 

M3 hjälpa eleven att 
inse att historisk 
information kan tolkas 
på olika sätt 

I1–I5 Insikt i att historisk 
information kan tolkas på 
olika sätt 

Eleven kan skilja mellan fakta 
och tolkning. 
 

Att förstå historiska 
företeelser 

   

M4 hjälpa eleven att 
förstå olika sätt att 
dela in historien i 
epoker och att 
använda därmed 
relaterade historiska 
begrepp 

I1–I5 Kronologisk uppfattning  Eleven känner igen de centrala 
indelningarna i historiska epoker 
och kan ge exempel på olika 
särdrag som kännetecknar 
samhällen under olika tider och 
epoker. 

M5 hjälpa eleven att 
förstå motiven bakom 
människans 
handlingar 

I1–I5 Historisk 
inlevelseförmåga 

Eleven kan leva sig in i hur 
människor levde förr och 
beskriva motiven bakom deras 
handlingar. 

M6 vägleda eleven att 
inse olika orsaker till 
och följder av 
historiska händelser 

I1–I5 Förståelse för 
orsakssammanhang i 
historia 

Eleven känner igen och kan ge 
exempel på historiska 
orsakssammanhang. 
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och företeelser 
M7 hjälpa eleven att 
identifiera 
förändringar i den 
egna familjens eller 
samhällets historia 
samt förstå hur samma 
förändringar har 
kunnat få olika 
innebörd för olika 
människor 

I1–I5 Förmåga att förstå 
förändring  

Eleven kan beskriva 
förändringar och förklara varför 
en förändring inte är det samma 
som framsteg och kan utgående 
från några exempel beskriva 
förändringar som inte har haft 
samma innebörd för olika 
människor och grupper. 

M8 lära eleven att 
uppfatta historiska 
kontinuiteter 

I1–I5 Förmåga att förstå 
kontinuitet 

Eleven kan ge exempel på 
företeelser som omspänner flera 
epoker. 

Att använda 
historisk information 

   

M9 vägleda eleven att 
redogöra för orsaker 
till förändringar 

I1–I5 Förmåga att beskriva 
förhållandet mellan orsak 
och verkan 

Eleven kan i stora drag beskriva 
förhållandet mellan orsak och 
verkan i historiska företeelser. 

M10 lära eleven 
förklara hur tolkningar 
kan ändras på grund 
av nya källor eller 
betraktelsesätt 

I1–I5 Förmåga att förklara 
tolkningar 

Eleven kan utgående från några 
exempel förklara varför samma 
händelse eller företeelse kan 
tolkas på olika sätt. 

M11 instruera eleven 
att förklara mänsklig 
aktivitet  

I1–I5 Förmåga att förklara 
mänsklig aktivitet 

Eleven kan berätta och förklara 
en händelse eller företeelse ur 
olika människors synvinkel. 

 

 

 

	
	
	
	

14.4.9	SAMHÄLLSLÄRA		
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Uppdraget	 i	 undervisningen	 i	 samhällslära	 är	 att	 stödja	 elevernas	 utveckling	 till	 aktiva,	 ansvarsfulla	 och	
företagsamma	 medborgare.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 iaktta	 demokratiska	 värden	 och	 principer	 i	 ett	
pluralistiskt	 samhälle	 som	har	 förståelse	 för	 olikhet	 och	 respekterar	 jämlikhet	 och	mänskliga	 rättigheter.	
Läroämnets	uppdrag	är	 att	 ge	 teoretisk	 kunskap	om	hur	 samhället	 fungerar	och	hur	en	medborgare	 kan	
påverka	 samt	 uppmuntra	 eleverna	 att	 utvecklas	 till	 handlingskraftiga	 och	 initiativrika	 samhälleliga	 och	
ekonomiska	aktörer.	
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I	undervisningen	i	samhällslära	ska	eleverna	handledas	att	följa	med	aktuella	frågor	och	händelser	och	att	
inse	 vilket	 samband	 de	 har	med	 det	 egna	 livet.	 Det	 centrala	 är	 att	 eleverna	 lär	 sig	 att	 söka	 och	 kritiskt	
bedöma	 information	producerad	av	olika	 slags	 aktörer	och	 att	 tillämpa	 informationen	 i	 olika	 situationer.	
Eleverna	ska	uppmuntras	att	delta	aktivt	och	konstruktivt	i	olika	situationer	och	grupper.	Eleverna	ska	också	
lära	sig	förstå	att	samhälleliga	beslut	grundar	sig	på	ett	val	mellan	alternativa	möjligheter	med	målet	att	nå	
samförstånd.	

I	 årskurserna	4-6	 	 ligger	 tyngdpunkten	 i	 undervisningen	 i	 samhällslära	på	 att	 göra	 eleven	 förtrogen	med	
samhällslivet	och	med	konstruktiv	kommunikation.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	 lyssna	på	andra,	uttrycka	
sina	åsikter	och	motivera	dem	samt	att	hitta	sina	styrkor.	Eleverna	ska	både	i	skolan	och	med	aktörer	i	sin	
närmiljö	 få	 träna	 sådana	 färdigheter	 som	 behövs	 vid	 beslutsfattande	 och	 påverkan.	 Undervisningen	 ska	
stärka	elevernas	 intresse	för	olika	arbeten,	arbetsliv,	 företagsamhet	och	olika	yrken.	Eleverna	ska	även	få	
grundläggande	kunskaper	om	hur	de	bör	handskas	med	sin	egen	ekonomi	och	om	ansvarsfull	konsumtion.		

Mål	för	undervisningen	i	samhällslära	i	årskurs	4–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	väcka	elevens	intresse	för	det	omgivande	samhället	och	
för	samhällslära	som	vetenskap	

I1–I4	 	

M2	 stödja	 eleven	 att	 träna	 sin	 etiska	 omdömesförmåga	 i	
olika	mänskliga,	samhälleliga	och	ekonomiska	frågor		

I1–I4	 	

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

	 	

M3	 stödja	 eleven	 att	 uppfatta	 sig	 själv	 som	 en	 individ	 och	
medlem	 i	 olika	 grupper	 och	 handleda	 eleven	 att	 förstå	
betydelsen	av	de	mänskliga	rättigheterna	och	jämlikhet	samt	
att	känna	till	grunderna	för	rättssystemet		

I1-I3	 K2,	K3,	K4,	K7	

M4	 handleda	 eleven	 att	 analysera	 mediernas	 roll	 och	
betydelse	i	samhället	

I1-I4	 K2,	K4,	K5	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 inse	 betydelsen	 av	 arbete	 och	
entreprenörskap	i	närmiljön	

I1,	I4	 K3,	K4,	K6,	K7	

M6	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 att	 information	 om	
samhällsfrågor	 som	 produceras	 av	 olika	 aktörer	 förmedlar	
olika	värden	och	perspektiv	och	har	olika	syften	

I1-	I3	 K1,	K2,	K4	

Att	implementera	kunskaper	om	samhället		 	 	
M7	uppmuntra	eleven	att	träna	grundläggande	demokratisk	
kompetens	och	att	diskutera	olika	åsikter	konstruktivt	

I1-	I3	 K2,	K6,	K7	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 grunderna	 för	 sin	 egen	
penninganvändning	 och	 sina	 egna	 konsumtionsval	 och	 öva	
färdigheter	som	anknyter	till	dem	

I1,	I4	 K3	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 delta	 i	 olika	 samhällsaktiviteter	
och	 träna	 sig	 i	 medieanvändning	 på	 ett	 säkert	 och	
samhällsmedvetet	sätt	

I1,	I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	samhällslära	i	årskurs	4–6		

Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen.	
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I1	 Vardagskompetens	 och	 kontroll	 över	 det	 egna	 livet:	 Eleverna	 får	 insikt	 i	 hur	 samhället	 fungerar	 ur	
individens,	familjens	och	närmiljöns	synvinkel.	Man	funderar	på	hur	var	och	en	själv	kan	påverka	tryggheten	
och	trivseln	i	närmiljön.	Dessutom	fördjupar	sig	eleverna	i	arbete,	yrken,	egen	penninganvändning	och	egen	
ekonomi	samt	ansvarsfull	konsumtion	i	vardagliga	situationer.	

	
I2	Ett	demokratiskt	samhälle:	Eleverna	bekantar	sig	med	olika	slag	av	samhällsgrupper	i	närmiljön	och	med	
deras	 rättigheter	och	 skyldigheter,	och	övar	 sig	 i	 att	 fatta	 gemensamma	beslut.	De	 får	 även	kunskap	om	
demokratiska	värden	och	grundprinciper,	såsom	mänskliga	rättigheter,	 jämlikhet	och	jämställdhet.	 	Därtill	
behandlas	olika	kulturer	och	minoritetsgrupper	i	Finland.	

	
I3	 Aktivt	 medborgarskap	 och	 påverkan:	 Eleverna	 utforskar	 och	 tränar	 demokratisk	 kompetens	 och	
samhällsmedverkan	 i	 praktiken,	 det	 vill	 säga	 sådan	 kompetens	 som	 behövs	 för	 att	 kunna	 delta	 i	 olika	
grupper,	 till	 exempel	 i	 klassen,	 i	 skolan,	 på	 fritiden,	 inom	 ramen	 för	 olika	 fritidssysselsättningar	 och	
föreningar,	 i	 medier	 och	 i	 ekonomiska	 sammanhang.	 De	 övar	 sig	 också	 i	 att	 samarbeta	 med	 aktörer	 i	
närmiljön.			
	
I4	Ekonomisk	verksamhet:	Eleverna	undersöker	ekonomisk	verksamhet	och	dess	betydelse.	De	 fördjupar	
sig	i	hur	man	förtjänar,	använder	och	sparar	pengar	och	i	hållbar	konsumtion.	Dessutom	får	de	i	praktiska	
situationer	 kunskap	 om	 ekonomisk	 verksamhet	 i	 närmiljön	 via	 företag,	 arbetsplatser	 och	
serviceproducenter.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	samhällslära	i	årskurs	4–6	
	
För	att	uppnå	målen	i	samhällslära	är	det	viktigt	att	använda	interaktiva,	upplevelsebaserade	och	konkreta	
arbetssätt	då	man	förmedlar	kunskap,	till	exempel	simulering,	diskussioner,	debatter	och	drama.	På	så	sätt	
får	 eleverna	möjlighet	 att	 öva	 sig	 att	 samverka,	 delta	 och	 påverka	 i	 närsamhället.	 I	 synnerhet	 elevernas	
vardag	 inklusive	hobbyer	och	egna	erfarenheter	samt	den	egna	klassen,	skolan	och	elevkåren	samt	andra	
aktörer	 i	 närsamhället	 erbjuder	 goda	möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 delta.	Med	hjälp	 av	 digitala	 verktyg	 kan	
eleverna	 på	 ett	 naturligt	 sätt	 söka	 information	 om	 samhället	 och	 ekonomin	 och	 engagera	 sig	 både	
självständigt	och	tillsammans	med	andra.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	samhällslära	i	årskurs	4–6	
	
Med	 tanke	 på	 läroämnets	 mål	 och	 karaktär	 är	 det	 viktigt	 att	 handleda	 eleverna	 att	 se	 sig	 själva	 som	
medlemmar	 i	 samhället	 med	 såväl	 rättigheter	 som	 skyldigheter	 och	 att	 stödja	 elevernas	 utveckling	 till	
handlingskraftiga	medlemmar	i	olika	grupper.	Eleverna	ska	speciellt	få	stöd	för	att	söka,	förstå	och	tillämpa	
sådan	 information	 om	 samhälle	 och	 ekonomi	 som	 har	 betydelse	 för	 deras	 liv	 och	 framtid.	 De	 ska	
uppmuntras	att	delta	och	diskutera.	Läroämnets	abstrakta	karaktär	ska	beaktas	genom	att	läraren	förklarar	
och	konkretiserar	centrala	begrepp	som	används.		

Bedömning	av	elevens	lärande	i	samhällslära	i	årskurs	4–6		
	
I	 undervisningen	 i	 samhällslära	 ska	 man	 genom	 bedömning	 och	 feedback	 handleda	 och	 uppmuntra	
eleverna	att	agera	aktivt	och	konstruktivt	i	den	egna	närmiljön	och	att	tillämpa	sina	samhällskunskaper	och		
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-färdigheter	i	praktiken.	I	bedömningen	ska	läraren	beakta	olika	sätt	att	arbeta	och	producera.	Det	är	viktigt	
att	fästa	uppmärksamhet	vid	hur	väl	eleven	behärskar	sina	samhällskunskaper.	
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 samhällslära	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 samhällslära.	 Med	 tanke	 på	
studieframgången	är	det	viktigt	att	eleven	har	en	uppfattning	om	hur	det	omgivande	samhället	 fungerar,	
ser	 sig	 själv	 som	en	del	av	medborgarsamhället	och	är	medveten	om	sitt	ansvar	och	sina	möjligheter	att	
påverka.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	samhällslära	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta		

Betydelse,	 värderingar	 och		
attityder		

	 	 	

M1	 väcka	 elevens	 intresse	 för	 det	
omgivande	 samhället	 och	 för	
samhällslära	som	vetenskap	

I1–I4	 	 Motivationsfaktorer	
används	 inte	 som	 grund	
för	 bedömningen.	
Eleverna	 uppmuntras	 att	
reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	
av	självbedömningen.	

M2	stödja	eleven	att	träna	sin	etiska	
omdömesförmåga	i	olika	mänskliga,	
samhälleliga	och	ekonomiska	frågor		

I1–I4	 	 Etisk	 förståelse	 och	
omdömesförmåga	
används	 inte	 som	 grund	
för	 bedömningen.	
Eleverna	 uppmuntras	 att	
reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	
av	självbedömningen.	

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

	 	 	

M3	 stödja	 eleven	 att	 uppfatta	 sig	
själv	 som	 en	 individ	 och	 medlem	 i	
olika	 grupper	 och	 handleda	 eleven	
att	 förstå	 betydelsen	 av	 de	
mänskliga	 rättigheterna	 och	
jämlikhet	 samt	 att	 känna	 till	
grunderna	för	rättssystemet	

I2	 Förmåga	 att	 reflektera	
över	 gemensamma	
spelregler	 och	 principen	
om	lika	värde	

Eleven	 förstår	 betydelsen	
av	 gemensamma	
spelregler	 och	 kan	 följa	
dem.	Eleven	kan	motivera	
varför	 de	 mänskliga	
rättigheterna	 är	
betydelsefulla	 och	 varför	
ett	 rättsväsende	behövs	 i	
samhället.	

M4	 handleda	 eleven	 att	 analysera	
mediernas	 roll	 och	 betydelse	 i	
samhället	

I1	 Förmåga	 att	 analysera	
mediernas	roll	

Eleven	kan	ge	exempel	på	
hur	 olika	 medier	 kan	
användas	för	att	påverka.	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 inse	
betydelsen	 av	 arbete	 och	
entreprenörskap	i	närmiljön	

I1,	I4	 Förmåga	 att	 förstå	
betydelsen	 av	 arbete	 och	
entreprenörskap	

Eleven	kan	ge	exempel	på	
betydelsen	 av	 arbete	och	
entreprenörskap	 för	 att	
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säkra	 en	 utkomst	 för	
familjen	 och	 för	 att	
garantera	 ett	 fungerande	
samhälle.	

M6	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 att	
information	om	samhällsfrågor	som	
produceras	 av	 olika	 aktörer	
förmedlar	 olika	 värden	 och	
perspektiv	och	har	olika	syften	

I1-I3	 Förmåga	att	uppfatta	olika	
perspektiv,	 syften	 och	
värderingar	

Eleven	 kan	 beskriva	 hur	
samhällsinformation	 som	
produceras	 av	 olika	
aktörer	 förmedlar	 olika	
värden	 och	 perspektiv	
och	har	olika	syften.	

Att	 implementera	 kunskaper	 om	
samhället	

	 	 	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 träna	
grundläggande	 demokratisk	
kompetens	 och	 att	 diskutera	 olika	
åsikter	konstruktivt	

I1-I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	
grundläggande	
demokratisk	 kompetens	
samt	 samhällskunskaper	
och	-färdigheter	i	praktiken	

Eleven	 kan	 tillämpa	
demokratiska	 principer	
och	 färdigheter,	 till	
exempel	 att	 lyssna,	 ta	
ställning	 och	 anpassa	 sig	
till	 majoritetsbeslut	 och	
vilken	 effekt	 de	 har	 i	
närsamhället.	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	
grunderna	 för	 sin	 egen	
penninganvändning	 och	 sina	 egna	
konsumtionsval	och	öva	 färdigheter	
som	anknyter	till	dem	

I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	
grunderna	 för	
penninganvändning	 och	
egna	konsumtionsval	

Eleven	 kan	 motivera	 sin	
penninganvändning	 och	
sina	 konsumtionsval	 och	
berätta	 hur	
konsumtionsvalen	
påverkar	 andra	
människor	 och	 miljön.	
Eleven	kan	också	bedöma	
sambandet	 mellan	
konsumtion	 och	
sparande.	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 delta	 i	
olika	 samhällsaktiviteter	 och	 träna	
sig	 i	medieanvändning	på	ett	säkert	
och	samhällsmedvetet	sätt	
	
	

I1,	I4	 Mediekunskap	 och	
mediekompetens	

Eleven	 kan	 använda	
medier	 som	 verktyg	 för	
att	 tänka	 och	 handla	 i	
samhällsfrågor	 samt	
reflektera	 över	
medieanvändning	 och	
säkerhet.	

14.4.10	MUSIK	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Musikundervisningens	uppdrag	är	att	skapa	förutsättningar	för	mångsidig	musikalisk	aktivitet	och	ett	aktivt	
kulturellt	 deltagande.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	 tolka	 musikens	 många	 betydelser	 i	 olika	
kulturer	samt	i	individers	och	gruppers	verksamhet.	Genom	att	bredda	musikkunskaperna	stärks	elevernas	
positiva	 relation	 till	 musiken,	 vilket	 lägger	 grund	 för	 livslångt	 musicerande.	 Musikundervisningen	 ska	
utveckla	en	positiv	och	nyfiken	inställning	till	musik	och	kulturell	mångfald.		
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Funktionell	 musikundervisning	 främjar	 utvecklingen	 av	 elevernas	 musikaliska	 kunskaper	 och	 förståelse,	
totala	växande	och	förmåga	att	samarbeta	med	andra.	Dessa	stärks	genom	att	man	i	musikundervisningen	
beaktar	 elevernas	musikintressen,	 andra	 läroämnen,	 ämnesövergripande	 teman,	 fester	 och	 evenemang	 i	
skolan	samt	verksamhet	utanför	skolan.	Genom	att	regelbundet	erbjuda	eleverna	möjlighet	att	använda	sin	
röst	 och	 musicera,	 komponera	 och	 skapa	 utvecklas	 deras	 tänkande	 och	 uppfattningsförmåga.	 I	
musikundervisningen	 studerar	 eleverna	musik	 på	 ett	mångsidigt	 sätt,	 vilket	 bidrar	 till	 att	 utveckla	 deras	
uttrycksförmåga.	
	
I	årskurserna	3–6	 ska	eleverna	 i	musikundervisningen	få	 lära	sig	att	 förhålla	sig	öppet	och	respektfullt	 till	
andras	upplevelser	och	bidra	till	att	skapa	en	känsla	av	samhörighet	i	gruppen.	Samtidigt	vänjer	de	sig	vid	
att	 analysera	 musikaliska	 erfarenheter	 och	 fenomen	 samt	 musikkulturer	 mer	 medvetet	 än	 tidigare.	
Elevernas	förståelse	för	musikaliska	begrepp	och	uttryckssätt	fördjupas	och	breddas	i	takt	med	att	elevens	
färdigheter	 i	 att	 sjunga,	 spela,	 komponera,	 röra	 sig	 och	 lyssna	 till	 musik	 utvecklas.	 För	 att	 utveckla	 det	
kreativa	 och	 estetiska	 tänkande	 som	 hör	 ihop	 med	 ljud	 och	 musikaliska	 uttryckssätt	 ska	 eleverna	 ges	
möjlighet	att	planera	och	genomföra	olika	musikaliska	eller	 tvärkonstnärliga	helheter	genom	att	använda	
sin	fantasi	och	sin	uppfinningsrikedom	självständigt	eller	tillsammans	med	andra.	Musicerandet	ska	vara	en	
naturlig	 del	 av	 de	 ämnesövergripande	 studierna	 i	 skolans	 vardag	 och	 fest.	 Elevernas	 uppfattning	 om	 sig	
själva	som	musikaliska	aktörer	stärks	genom	positiva	upplevelser	av	lärande.	
	
Mål	för	undervisningen	i	musik	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Delaktighet	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 delta	 i	 gemensamt	musicerande	
och	att	medverka	 till	 att	 skapa	en	positiv	 sammanhållning	 i	
sin	grupp	

I1-I4	 K2,	K6,	K7	

Musikaliska	kunskaper	och	färdigheter,	kreativt	skapande	 	 	
M2	handleda	eleven	till	en	naturlig	röstanvändning	och	sång	
samt	 att	 utveckla	 sina	 färdigheter	 att	 spela	 i	 grupp	 genom	
att	använda	kroppen,	rytm-,	melodi-	och	ackordinstrument		

I1-I4	 K2	

M3	uppmuntra	eleven	att	 kroppsligt	uttrycka	musik,	bilder,	
berättelser	och	känslor	genom	rörelse		

I1-I4	 K1,	K2	

M4	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 uppleva	 och	 lyssna	 till	
ljudmiljöer	 och	 musik	 och	 hjälpa	 eleven	 att	 analysera	 och	
berätta	om	vad	hen	hört	

I1–I4	 K2	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 improvisera	 samt	 planera	 och	
skapa	mindre	 kompositioner	 eller	 tvärkonstnärliga	 helheter	
på	olika	sätt,	även	med	hjälp	av	digitala	verktyg	

I1-I4	 K1,	K2,	K5,	K6	

Kulturell	förståelse	och	multilitteracitet	 	 	
M6	 handleda	 eleven	 att	 analysera	 sina	 musikaliska	
upplevelser	och	musikens	estetiska,	kulturella	och	historiska	
mångfald	

I1-I4	 K2	

M7	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 musikaliska	 begrepp	 och	
principerna	 för	 notationssätten	 inom	 musiken	 i	 samband	
med	musicerande	

I1-I4	 K4	

Välbefinnande	och	säkerhet	i	musik	 	 	
M8	 hjälpa	 eleven	 att	 iaktta	 hur	 musiken	 påverkar	 I1-I3	 K3	
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välbefinnandet	 och	 att	 se	 till	 att	 musik-	 och	 ljudmiljön	 är	
trygg	
Förmåga	att	lära	sig	musik	 	 	
M9	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 musikaliska	
färdigheter	genom	övning,	att	 vara	med	och	 ställa	upp	mål	
och	att	utvärdera	sina	framsteg	i	förhållande	till	målen	

I1-I4	 K1	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	musik	i	årskurs	3–6		
	
Eleven	tillägnar	sig	musikaliska	kunskaper	och	färdigheter	genom	att	musicera,	det	vill	säga	sjunga,	spela,	
lyssna,	röra	sig	till	musik,	improvisera	och	komponera	samt	genom	tvärkonstnärligt	arbete.	Innehållet	väljs	
så	att	eleverna	får	mångsidig	insikt	i	olika	musikkulturer	och	-stilar.	Innehållet	ska	stödja	målen	och	utnyttja	
de	lokala	möjligheterna	och	elevernas	erfarenheter.	
	
I1	Musikalisk	 praxis:	 I	 samband	med	musicerandet	 fästs	 uppmärksamhet	 vid	 att	 arbeta	 i	 grupp.	 Genom	
gemensamt	musicerande	övar	eleven	en	naturlig	röstanvändning	och	sång,	rörelse	och	de	grundläggande	
teknikerna	 i	 att	 musicera	 med	 hjälp	 av	 kropps-,	 rytm-,	 melodi-	 och	 ackordinstrument.	 Det	 centrala	 i	
undervisningen	är	att	utveckla	elevens	uttrycksförmåga	och	fantasi	på	ett	mångsidigt	sätt.	
	
I2	 Musikens	 beståndsdelar:	 I	 samband	 med	 musicerandet	 fästs	 uppmärksamheten,	 utöver	 vid	 de	
grundläggande	 begreppen,	 vid	 att	 utveckla	 elevens	 förmåga	 att	 uppfatta	 rytm,	 melodi,	 harmoni,	 form,	
klangfärg	och	dynamik.	I	takt	med	att	elevens	kunskaper	utvecklas	börjar	man	namnge	och	använda	egna	
eller	 vedertagna	 symboler	 för	 att	 beskriva	 musikaliska	 skeenden.	 I	 musikalisk	 verksamhet	 fästs	 också	
uppmärksamhet	vid	olika	sätt	att	tolka	och	uttrycka	musik.		
	
I3	 Musiken	 i	 mitt	 liv,	 omgivningen	 och	 samhället:	 Utöver	 musikaliska	 kunskaper	 och	 färdigheter	 ska	
undervisningen	också	behandla	elevernas	erfarenheter	och	iakttagelser	gällande	musik	och	musicerande	i	
olika	miljöer	i	och	utanför	skolan.	I	undervisningen	skapar	man	kopplingar	till	andra	läroämnen	och	till	den	
egna	livsmiljön	och	reflekterar	över	musikens	betydelser	i	olika	livssituationer	under	olika	tider	och	epoker.	
	
I4	Repertoar:	Vid	planeringen	av	repertoar	ska	man	beakta	elevernas	egna	kulturer,	värna	om	kulturarvet	
och	vidga	den	kulturella	förståelsen.	Repertoaren	ska	vara	mångsidig	och	omfatta	bland	annat	barnmusik,	
musik	 från	 olika	 kulturer,	 konstmusik,	 populärmusik	 och	 folkmusik.	 Också	 musikaliska	 produkter	 och	
kompositioner	som	eleverna	skapat	i	musicerandet	ska	ingå	i	repertoaren.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	musik	i	årskurs	3–6		
	
Målet	är	att	skapa	en	pedagogiskt	mångsidig	och	flexibel	studiehelhet	i	musik,	som	ger	varje	elev	möjlighet	
till	 olika	musikaliska	arbetssätt,	musikalisk	 samverkan,	 gemensamt	musicerande	och	andra	gemensamma	
musikaliska	 aktiviteter.	 Glädje	 i	 lärandet,	 en	 fördomsfri	 atmosfär	 som	 sporrar	 kreativt	 tänkande	 och	
positiva	 musikupplevelser	 inspirerar	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 musikaliska	 färdigheter.	 I	
undervisningssituationerna	 ska	 eleven	 ges	 möjligheter	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 i	 den	 musikaliska	
verksamheten.	De	möjligheter	som	konst-	och	kulturinrättningar	och	andra	samarbetspartner	erbjuder	ska	
användas	i	undervisningen.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	musik	i	årskurs	3–6		
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Musikundervisningen	och	arbetet	ska	planeras	med	hänsyn	till	elevernas	olika	behov,	tidigare	lärande	och	
intressen.	Utgående	från	dem	fattas	beslut	om	bland	annat	arbetssätt,	användning	av	läromedel	och	beslut	
om	 grupparbeten	 så,	 att	 också	 eleverna	 får	 sin	 röst	 hörd.	 Musikundervisningen	 ska	 ge	 möjlighet	 till	
gemensamt	musicerande	som	främjar	lärandet	och	stärka	elevens	studiefärdighet	och	initiativförmåga.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	musik	i	årskurs	3–6		
	
I	musikundervisningen	 behöver	 eleverna	 handledande	 och	 uppmuntrande	 respons,	 i	 synnerhet	 när	man	
tränar	 samarbete	och	musikaliska	 färdigheter.	 Responsen	 ska	hjälpa	 varje	 elev	 att	 uppfatta	musiken	och	
musikbegreppen	och	att	anpassa	sin	egen	medverkan	i	gruppen	till	den	musikaliska	helheten.		
	
Läraren	ska	ge	en	verbal	bedömning	eller	ett	siffervitsord	i	musik	genom	att	bedöma	elevernas	kunskaper	i	
relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	för	läsårsbetyget	i	årskurs	6	ska	
läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	musik.	Med	tanke	på	studieframstegen	är	det	viktigt	
att	följa	upp	i	synnerhet	hur	elevens	förmåga	att	musicera	tillsammans,	att	tänka	i	begrepp	och	att	lära	sig	
utvecklas.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	musik	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Delaktighet	 	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
delta	 i	 gemensamt	
musicerande	och	att	medverka	
till	 att	 skapa	 en	 positiv	
sammanhållning	i	sin	grupp	

I1–I4	 Förmåga	 att	 musicera	
tillsammans	

Eleven	 tar	 vid	 gemensamt	
musicerande	 hänsyn	 till	 de	
andra	i	gruppen.	

Musikaliska	 kunskaper	 och	
färdigheter,	kreativt	skapande	

	 	 	

M2	 handleda	 eleven	 till	 en	
naturlig	 röstanvändning	 och	
sång	 samt	 att	 utveckla	 sina	
färdigheter	 att	 spela	 i	 grupp	
genom	 att	 använda	 kroppen,	
rytm-,	 melodi-	 och	
ackordinstrument		

I1–I4	 Förmåga	 att	 sjunga	 och	
spela	i	grupp	

Eleven	 sjunger	 och	 spelar	
tillsammans	 med	 andra	 och	
försöker	 anpassa	 sig	 till	 den	
musikaliska	helheten.	
	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
kroppsligt	 uttrycka	 musik,	
bilder,	 berättelser	 och	 känslor	
genom	rörelse	

I1-I4	 Förmåga	 att	 röra	 sig	 till	
musik		

Eleven	 rör	 sig	 till	 musik	 och	
använder	 sin	 kropp	 för	 att	
uttrycka	sig	musikaliskt.	

M4	erbjuda	eleven	möjligheter	
att	 uppleva	 och	 lyssna	 till	
ljudmiljöer	 och	 musik	 och	
hjälpa	eleven	att	analysera	och	
berätta	om	vad	hen	hört	

I1-I4	 Förmåga	 att	 lyssna	 till	
musik	

Eleven	lyssnar	koncentrerat	till	
musik	 och	 framför	 sina	
synpunkter	på	det	hen	hört.		
	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	
improvisera	 samt	 planera	 och	

I1-I4	 Förmåga	 att	 kreativt	
uttrycka	 musikaliskt	

Eleven	 hittar	 på	 egna	
lösningar	 genom	 att	 använda	
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skapa	 mindre	 kompositioner	
eller	 tvärkonstnärliga	 helheter	
på	 olika	 sätt,	 även	 med	 hjälp	
av	digitala	verktyg	

tänkande	på	olika	sätt	 sig	 av	 ljud,	 musik,	 bilder	 eller	
andra	uttryckssätt	och	kan	vid	
behov	 under	 handledning	
utnyttja	 de	 möjligheter	
musikteknologin	erbjuder.		

Kulturell	 förståelse	 och		
multilitteracitet	

	 	 	

M6	 handleda	 eleven	 att	
analysera	 sina	 musikaliska	
upplevelser	 och	 musikens	
estetiska,	 kulturella	 och	
historiska	mångfald	

I1-I4	 Förmåga	 att	 uppfatta	
musikens	betydelse		

Eleven	 framför	 synpunkter	
utgående	 från	 sina	
iakttagelser	 och	 upplevelser	
av	musikalisk	verksamhet.		
	

M7	handleda	eleven	att	 förstå	
musikaliska	 begrepp	 och	
principerna	 för	
notationssätten	 inom	musiken	
i	samband	med	musicerande	

I1–I4	 Förståelse	för	notations-	
sätten	inom	musiken	

Eleven	 kan	 följa	
musiknotationer	 som	 övats	 i	
samband	med	musicerande.	

Välbefinnande	 och	 säkerhet		
i	musik	

	 	 	

M8	hjälpa	eleven	att	iaktta	hur	
musiken	 påverkar	
välbefinnandet	 och	 att	 se	 till	
att	 musik-	 och	 ljudmiljön	 är	
trygg	

I1–I4	 Förmåga	 att	 använda	
instrument	 och	
anläggningar	 på	 ett	 säkert	
sätt	

Eleven	 tar	 hänsyn	 till	 bland	
annat	 faktorer	 som	 påverkar	
ljud-	 och	 musikvolymen	 då	
hen	 använder	 anläggningar	
och	instrument.	
	

Förmåga	att	lära	sig	musik	 	 	 	
M9	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 sina	 musikaliska	
färdigheter	 genom	 övning,	 att	
vara	 med	 och	 ställa	 upp	 mål	
och	 att	 utvärdera	 sina	
framsteg	 i	 förhållande	 till	
målen	

I1–I4	 Förmåga	 att	 lära	 sig,	
arbetsfärdigheter		

Eleven	 ställer	 upp	mål	 för	 att	
utveckla	 sina	 musikaliska	
färdigheter	 och	 strävar	 i	 sitt	
musicerande	 till	 att	 nå	 sitt	
mål.	
	

	

14.4.11	BILDKONST	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
Undervisningen	 i	 bildkonst	 har	 som	 uppdrag	 att	 handleda	 eleverna	 att	 genom	 konsten	 utforska	 och	
uttrycka	 en	 kulturellt	mångskiftande	 verklighet.	 Genom	 att	 producera	 och	 tolka	 bilder	 formas	 elevernas	
identitet	samtidigt	som	den	kulturella	kompetensen	och	gemenskapen	stärks.	Undervisningen	ska	bygga	på	
elevernas	 egna	 erfarenheter,	 fantasi	 och	 lust	 att	 experimentera.	Undervisningen	 i	 bildkonst	 ska	 utveckla	
förmågan	 att	 förstå	 konst,	 omgivningen	 och	 annan	 visuell	 kultur.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 olika	 sätt	 att	
bedöma	verkligheten	och	att	påverka	den.	Genom	att	 förstärka	kännedomen	om	kulturarvet	stödjer	man	
att	traditionerna	förmedlas	och	förnyas.	Undervisningen	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	kritiskt	tänkande	
och	uppmuntra	eleverna	att	påverka	den	egna	livsmiljön	och	samhället.	Undervisningen	i	bildkonst	ska	ge	
eleverna	en	grund	för	aktiv	medverkan	lokalt	och	globalt.		
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Det	arbetssätt	 som	är	karakteristiskt	 för	konsten	 främjar	erfarenhetsbaserat,	multisensoriskt	och	konkret	
lärande.	 Eleverna	 granskar	 bildkonst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 ur	 ett	 historiskt	 och	 kulturellt	 perspektiv.	
Undervisningen	 ska	 ta	 upp	 olika	 uppfattningar	 om	 konstens	 uppgifter.	 Eleverna	 handleds	 att	 på	 ett	
mångsidigt	 sätt	 använda	 olika	 redskap,	 material,	 tekniker	 och	 uttryckssätt.	 Undervisningen	 ska	 sporra	
eleven	 att	 utveckla	 multilitteracitet	 både	 med	 hjälp	 av	 visuella	 metoder	 och	 andra	 undersöknings-	 och	
framställningssätt.	 Eleverna	 ska	 erbjudas	 möjligheter	 att	 arbeta	 med	 mångvetenskapliga	 lärområden	 i	
samarbete	med	den	övriga	undervisningen	och	med	aktörer	utanför	skolan.	I	undervisningen	bekantar	man	
sig	med	museer	och	andra	kulturobjekt	och	undersöker	möjligheterna	att	utöva	bildkonst	som	hobby.	
	
I	 årskurserna	 3–6	 breddar	 eleverna	 sitt	 personliga	 förhållande	 till	 bildkonst	 och	 annan	 visuell	 kultur.	
Eleverna	uppmuntras	att	pröva	och	träna	olika	sätt	att	uttrycka	sig	med	bilder	och	att	målinriktat	utveckla	
sina	 visuella	 färdigheter.	 I	 undervisningen	 granskas	 hur	 konst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 påverkar	 åsikter,	
attityder	och	förfaringssätt	 i	elevernas	egen	 livsmiljö	och	 i	samhället.	Eleverna	handleds	att	utforska	vilka	
mål	och	roller	konstnärer	och	andra	som	skapar	visuell	kultur	har	haft	under	olika	tider	och	i	olika	kulturella	
sammanhang.	 Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 förutsättningar	 och	 möjligheter	 att	 arbeta	 tillsammans.	
Förmågan	 att	 tolka	 och	 skapa	 bilder	 fördjupas	 genom	 ansvarsfull	 användning	 av	 digitala	 verktyg	 och	
webbmiljöer.	

Mål	 för	 undervisningen	 i	 bildkonst	 i	 årskurs	 3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	iaktta	och	tänka	visuellt	 	 	
M1	 sporra	 eleven	 att	 iaktta	 konst,	 omgivningen	 och	 annan	
visuell	kultur	med	olika	sinnen	och	genom	att	använda	olika	
bilder		

I1,	I2,	I3	 K1,	K3,	K4,	K5	

M2	uppmuntra	eleven	att	diskutera	om	sina	iakttagelser	och	
tankar	och	att	öva	sig	att	motivera	sina	åsikter	

I1,	I2,	I3	 	K2,	K4,	K5,	K6	

M3	inspirera	eleven	att	uttrycka	sina	iakttagelser	och	tankar	
genom	bild	och	genom	andra	uttryckssätt	

I1,	I2,	I3	 K2,K3,	K4,	K5	

Att	skapa	bilder		 	 	

M4	handleda	eleven	att	mångsidigt	använda	olika	material,	
tekniker	och	uttryckssätt	och	att	öva	 sin	 förmåga	att	 skapa	
bilder	

I1,	I2,	I3	 	K2,	K3,	K5,	K6	

M5	 handleda	 eleven	 att	 målinriktat	 utveckla	 sina	 visuella	
färdigheter	självständigt	och	tillsammans	med	andra		

I1,	I2,	I3	 	K1,K2,	K3,	K5,		

M6	 handleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	 med	 olika	 former	 av	
visuell	 kommunikation	 och	 att	 använda	 olika	 visuella	
uttryckssätt	för	att	påverka	i	sina	bilder	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K7	

Att	tolka	visuell	kultur	 	 	
M7	vägleda	eleven	att	 iaktta	bilder	ur	olika	perspektiv	och	i	
olika	sammanhang	och	att	fundera	över	förhållandet	mellan	
fakta	och	fiktion	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K5	

M8	handleda	eleven	att	tolka	konst	och	annan	visuell	kultur	 I1,	I2,	I3	 K1,	K4,	K5,	K6	
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ur	verkets,	konstnärens	och	betraktarens	perspektiv	och	att	
reflektera	 över	 hur	 historiska	 och	 kulturella	 faktorer	
påverkar	bilder	
M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 olika	 uttryckssätt	 från	
olika	tider	och	kulturer	i	sina	bilder	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K5,	K6	

Att	uppfatta	estetiska,	ekologiska	och	etiska	värden	 	 	
M10	 vägleda	 eleven	 att	 diskutera	 värden	 som	 finns	 i	
konsten,	omgivningen	och	i	den	visuella	kulturen	

I1,	I2,	I3	 K3,	K4,	K6,	K7	

M11	 handleda	 eleven	 att	 beakta	 kulturell	 mångfald	 och	
hållbar	utveckling	i	sina	bilder	och	vid	val	av	arbetssätt	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	bildkonst	i	årskurs	3–6		
	
Målen	för	undervisning	i	bildkonst	närmar	man	sig	genom	sina	egna	bildkulturer,	omgivningens	bildkulturer	
och	genom	att	utforska	konstens	världar.	 Innehållsområdena	kompletterar	varandra	och	 i	undervisningen	
granskar	man	 också	 deras	 inbördes	 förhållande.	Utgångspunkter	 vid	 valet	 av	 innehåll	 är	 verk,	 alster	 och	
fenomen	inom	konst	och	annan	visuell	kultur	som	är	relevanta	för	eleverna.	Innehållet	ska	skapa	samband	
mellan	bildkulturer	 som	är	både	bekanta	och	nya	 för	 eleverna.	 Eleverna	uppmuntras	 att	 delta	 vid	 val	 av	
innehåll	 i	 undervisningen,	 bildsamlingar,	 arbetsmetoder	 och	 redskap.	 Vid	 val	 av	 redskap	 utgår	man	 från	
lokala	möjligheter	
	
	I1	Egna	bildkulturer:	 Innehållet	utgörs	av	elevernas	egna	bilder	och	bildkulturer	som	de	frivilligt	tar	del	 i.	
Elevernas	 bildkulturer	 utforskas	 i	 förhållande	 till	 andra	 bildkulturer.	 Egna	 bildkulturer	 används	 som	
utgångspunkt	 vid	 bildskapandet.	 I	 undervisningen	 behandlas	 de	 egna	 bildkulturernas	 betydelse	 för	
elevernas	engagemang	i	olika	gemenskaper,	omgivningar	och	samband.	
	
I2	Bildkulturer	 i	omgivningen:	 Innehållet	 i	undervisningen	utgörs	av	olika	miljöer,	 föremål,	mediekulturer	
och	virtuella	världar.	Innehållet	väljs	mångsidigt	ur	byggda	och	naturliga	miljöer	och	ur	medier.	 Innehållet	
ska	också	omfatta	bilder	och	visuella	fenomen	som	skapats	av	olika	grupper	och	gemenskaper	som	strävar	
efter	 att	 förnya	 etablerade	 bildkulturer.	 Bildkulturer	 från	 omgivningen	 används	 som	 utgångspunkt	 i	
bildskapandet.	 I	 undervisningen	 behandlas	 elevernas	 allt	 större	 livsrum	 och	 mediernas	 betydelse	 i	
samhället.	
	
I3	Konstens	olika	världar:	 Innehållet	 i	undervisningen	omfattar	bildkonst	som	skapats	under	olika	 tider,	 i	
olika	miljöer	och	kulturer.	Eleverna	fördjupar	sig	i	olika	tekniker	som	är	karakteristiska	inom	konsten,	olika	
konstarter	 och	 olika	 uppfattningar	 om	 konst.	 Konstverk	 används	 som	 utgångspunkt	 i	 bildskapandet.	 I	
undervisningen	behandlas	kulturidentitetens	betydelse	för	att	skapa	och	ta	emot	konst.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	bildkonst	i	årskurs	3–6		
	
Målet	är	att	erbjuda	lärmiljöer	och	arbetssätt	som	ger	eleverna	möjlighet	att	mångsidigt	använda	material,	
tekniker	och	uttryckssätt	och	tillämpa	dem	kreativt.	Undervisningssituationerna	ska	präglas	av	en	atmosfär	
som	 uppmuntrar	 eleverna	 att	 aktivt	 experimentera	 och	 öva.	 Genom	 pedagogiska	 lösningar	 stöds	
multisensoriska	upplevelser,	långsiktigt	arbete	samt	ett	undersökande	och	målinriktat	konstnärligt	lärande.	
Undervisningen	ska	ta	hänsyn	till	elevernas	individuella	behov	och	eleverna	ska	ges	möjlighet	att	arbeta	på	
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ett	 ändamålsenligt	 sätt	 självständigt	 och	 i	 grupp.	Målet	 är	 att	 skapa	 en	 verksamhetskultur	 som	 främjar	
lärande	och	socialt	samspel	både	 i	skolan	och	 i	miljöer	utanför	skolan.	 I	årskurs	3–6	ska	eleverna	granska	
aktuella	 fenomen	 inom	 konst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 i	 sin	 livsmiljö.	 Tvärkonstnärliga	 och	 tematiska	
arbetssätt	 prioriteras	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 uppmanas	 att	 förhålla	 sig	 kritiskt	 till	 olika	
informationskällor.	 Teknik	 och	 webbmiljöer	 används	 på	 ett	 mångsidigt,	 ansvarsfullt	 och	 tryggt	 sätt	 i	
undervisningssituationerna.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	bildkonst	i	årskurs	3–6		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	ska	ordnas	med	hänsyn	till	elevernas	sociala,	psykiska	och	motoriska	
förutsättningar	och	färdigheter.	Karaktären	 i	det	konstnärliga	 lärandet	att	 lära	sig	enskilt	och	tillsammans	
stödjer	 elevens	 identitetsutveckling,	 delaktighet	 och	 välbefinnande.	 Elevens	 individuella	 behov	 av	
handledning	ska	beaktas	i	undervisningen.	Undervisningen	differentieras	vid	behov	genom	till	exempel	val	
av	uttryckssätt,	arbetssätt	och	lärmiljöer.	I	undervisningssituationerna	ska	eleverna	få	utnyttja	sina	styrkor	
samt	 tillämpa	 olika	 arbets-	 och	 tillvägagångssätt.	 Det	 konstnärliga	 lärandet	 ska	 utvecklas	 i	 en	 trygg	
atmosfär,	 där	 mångfald	 accepteras	 och	 där	 eleverna	 uppmuntras	 att	 uttrycka	 sig	 och	 får	 individuell	
handledning	 och	 stöd.	 Alternativa	 pedagogiska	 metoder	 kan	 behövas	 i	 synnerhet	 för	 att	 utveckla	 de	
motoriska	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 uttrycka	 iakttagelser	 och	 känslor	 visuellt.	 Handledning,	
differentiering	och	stöd	kan	ordnas	till	exempel	med	hjälp	av	lekar,	spel	och	multisensoriska	upplevelser.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	bildkonst	i	årskurs	3–6	
	
Bedömningen	 av	 lärandet	 och	 den	 respons	 man	 ger	 eleven	 i	 bildkonst	 ska	 vara	 uppmuntrande	 och	
handledande	 och	 beakta	 elevernas	 individuella	 framsteg.	 Responsen	 ska	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	 sin	
förmåga	att	skapa	och	tolka	bilder,	kunskapen	om	konst	och	annan	visuell	kultur,	långsiktiga	arbetssätt	och	
färdigheter	 i	 självbedömning.	 	 Eleven	 ska	 handledas	 att	 uttrycka	 sina	 tankar	 och	 att	 värdesätta	 andras	
synpunkter.	 Bedömningen	 av	 lärandet	 ska	 omfatta	 alla	 dimensioner	 av	 det	 konstnärliga	 lärandet	 som	
definieras	i	målen	för	undervisningen.	
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 bildkonst	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	 6	 ska	 läraren	 använda	 de	 nationella	 bedömningskriterierna	 i	 bildkonst.	 Med	 tanke	 på	
studieframstegen	är	det	viktigt	att	 följa	upp	elevens	 framsteg	vad	gäller	utvecklingen	av	 färdigheter	 i	 att	
skapa,	betrakta	och	tolka	bilder.	

Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	bildkonst	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Att	iaktta	och	tänka	visuellt	 	 	 	
M1	 sporra	 eleven	 att	 iaktta	
konst,	 omgivningen	 och	 annan	
visuell	 kultur	 med	 olika	 sinnen	
och	 genom	 att	 använda	 olika	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 iaktta	 konst,	
omgivningen	 och	 annan	
visuell	kultur	

Eleven	 kan	 göra	 mångsidiga	
iakttagelser	 gällande	
omgivningen	och	dess	bilder	
genom	 att	 använda	 visuella	
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bilder	 uttryckssätt	
M2	 uppmuntra	 eleven	 att	
diskutera	 om	 sina	 iakttagelser	
och	 tankar	 och	 att	 öva	 sig	 att	
motivera	sina	åsikter	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sina	
iakttagelser	 och	 tankar	
verbalt	

Eleven	 kan	 beskriva	 sina	
iakttagelser	 om	
omgivningen,	 konst	 och	
annan	 visuell	 kultur	 och	
motiverar	 sina	 tankar	
verbalt.	

M3	inspirera	eleven	att	uttrycka	
sina	 iakttagelser	 och	 tankar	
genom	 bild	 och	 genom	 andra	
uttryckssätt		

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sina	
iakttagelser	 och	 tankar	
visuellt	

Eleven	 kan	 uttrycka	 sina	
iakttagelser	 och	 tankar	
förutom	 med	 bilder	 även	
genom	andra	uttryckssätt	

Att	skapa	bilder	 	 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	
mångsidigt	 använda	 olika	
material,	 tekniker	 och	
uttryckssätt	 och	 att	 öva	 sin	
förmåga	att	skapa	bilder		

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 använda	
visuella	uttryckssätt	

Eleven	 kan	 använda	 olika	
material,	 tekniker	 och	
uttryckssätt	 för	 att	 skapa	
bilder.	

M5	 handleda	 eleven	 att	
målinriktat	utveckla	sina	visuella	
färdigheter	 självständigt	 och	
tillsammans	med	andra	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 utveckla	 sina	
visuella	färdigheter		

Eleven	 kan	 ställa	 upp	 mål	
och	strävar	efter	att	utveckla	
sina	 visuella	 färdigheter	 på	
egen	hand	och	i	grupp.	

M6	 handleda	 eleven	 att	
bekanta	sig	med	olika	former	av	
visuell	 kommunikation	 och	 att	
använda	 olika	 visuella	
uttryckssätt	 för	 att	 påverka	 i	
sina	bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 påverka	 och	
delta	med	hjälp	av	bilder	

Eleven	 kan	 uttrycka	 sina	
åsikter	 genom	 att	 använda	
olika	visuella	uttryckssätt.	

Att	tolka	visuell	kultur		 	 	 	
M7	 vägleda	 eleven	 att	 iaktta	
bilder	 ur	 olika	 perspektiv	 och	 i	
olika	 sammanhang	 och	 att	
fundera	 över	 förhållandet	
mellan	fakta	och	fiktion	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	att	iaktta	bilder	 Eleven	 kan	 iaktta	 hur	
bildernas	 innehåll,	 form	 och	
kontext	 påverkar	 tolkningen	
av	bilderna.	

M8	 handleda	 eleven	 att	 tolka	
konst	 och	 annan	 visuell	 kultur	
ur	 verkets,	 konstnärens	 och	
betraktarens	 perspektiv	 och	 att	
reflektera	 över	 hur	 historiska	
och	kulturella	 faktorer	påverkar	
bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	att	 tolka	bilder	ur	
olika	perspektiv		

Eleven	 kan	 tolka	 bilder	 ur	
verkets,	 konstnärens	 och	
betraktarens	 perspektiv	 och	
utnyttjar	 sina	 tolkningar	 i	
diskussioner	om	bilderna.	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	
använda	 olika	 uttryckssätt	 från	
olika	 tider	 och	 kulturer	 i	 sina	
bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 använda	
visuella	uttryckssätt		

Eleven	 kan	 använda	 sig	 av	
olika	 visuella	 uttryckssätt	 då	
hen	 granskar	 konst	 och	
annan	 visuell	 kultur	 samt	då	
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hen	gör	egna	bilder.	
Att	 uppfatta	 estetiska,	
ekologiska	och	etiska	värden	

	 	 	

M10	 vägleda	 eleven	 att	
diskutera	 värden	 som	 finns	 i	
konsten,	omgivningen	och	i	den	
visuella	kulturen	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 granska	
värden	

Eleven	kan	uttrycka	 sin	 åsikt	
om	 värden	 som	 kommer	 till	
uttryck	 i	 konsten,	 i	
omgivningen	 och	 i	 den	
visuella	kulturen.	

M11	handleda	eleven	att	beakta	
kulturell	 mångfald	 och	 hållbar	
utveckling	 i	 sina	 bilder	 och	 vid	
val	av	arbetssätt	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 välja	 innehåll	
och	arbetssätt		

Eleven	 beaktar	 i	 sina	 bilder	
aspekter	 som	 hör	 samman	
med	 kulturell	 mångfald	 och	
hållbar	utveckling.		

	

14.4.12	SLÖJD	
	
Läroämnets	uppdrag	

Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är 
ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa 
för hand, genom att formge och genom att använda teknologi. Hit hör att självständigt eller gemen-
samt planera och framställa en produkt eller ett alster och att utvärdera den egna eller gemensamma 
slöjdprocessen. Att slöjda innebär undersökande, kreativt och experimentellt arbete, där man för-
domsfritt väljer olika visuella, materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. I 
slöjden lär sig eleverna att förstå, utvärdera och utveckla olika slags tekniska tillämpningar och att 
använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i vardagen. Slöjden ska utveckla elevernas rums-
uppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna, vilket främjar de motoriska färdig-
heterna, kreativiteten och förmågan att planera. Undervisningen ska stärka elevens förutsättningar 
att arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och innovativa arbetsprocessen 
samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan. 
 
I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten 
att studera olika övergripande teman på ett heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. 
Kunskap om den omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en hållbar livsstil och 
utveckling. Det här omfattar elevens livsmiljö, det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt 
skolans kulturella mångfald. Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, medvetna och delaktiga samt 
kunniga och företagsamma medborgare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig 
genom slöjd och har vilja att värna om och utveckla slöjdkulturen. 
 
I årskurserna 3–6 är slöjdens uppdrag att stödja elevernas förmåga att behärska en slöjdprocess i 
sin helhet. Undervisingen ska stödja eleverna att lära sig och tillämpa begrepp, ord och termer som 
anknyter till slöjd. Eleverna bekantar sig med olika materiella egenskaper och blir bekant med hur 
egenskaperna kan utnyttjas och vilka lösningar de möjliggör. Eleverna ska vägledas i att kunna 
välja mellan olika arbetsmetoder, arbetsredskap, maskiner och anordningar samt att arbeta med 
hjälp av dem. Slöjdens fostrande uppdrag är att lära eleven att kritiskt granska människans 
konsumtions- och produktionssätt ur ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv och ur ett etiskt 
perspektiv. 
 
Mål	för	undervisningen	i	slöjd	i	årskurs	3–6	
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Mål för undervisningen Innehåll som anknyter 
till målen 

Kompetens som målet 
anknyter till 

M1 stärka elevens intresse för arbete med händerna samt väcka 
elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt och lokalt 
förankrat slöjdarbete 

I1-I6 K1, K2 

M2 handleda eleven att lära sig gestalta, behärska och 
dokumentera en slöjdprocess i sin helhet 

I1-I6 K1, K5 

M3 handleda eleven att på egen hand eller tillsammans med 
andra planera och framställa en slöjdprodukt eller ett alster 
genom att lita på sina egna estetiska och tekniska lösningar 

I1–I4 K2, K4, K5 

M4 handleda eleven att bli bekant med olika termer, använda 
många olika material samt kunna bearbeta material på ett 
ändamålsenligt sätt  

I3, I5 K4, K6 

M5 uppmuntra eleven att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och 
med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära eleven att 
välja och använda ända- målsenliga redskap 

I1–I5 K3, K6 

M6 handleda eleven att använda informations- och 
kommunikationstek- nik för att planera och tillverka 
slöjdprodukter samt för att dokumentera slöjdprocessen  

I1, I2, I6 K5 

M7 handleda eleven att utvärdera, uppskatta och granska både 
sin egen och de andras slöjdprocess på ett interaktivt sätt 

I6 K1, K4, K7 

M8 uppmana eleven att börja granska olika konsumtionsvanor 
och pro- duktionssätt kritiskt  

I1–I3, I5 K1, K3, K7 

 

Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	slöjd	i	årskurs	3–6	

Innehållet i de olika delområdena används för att utforma större helheter med aktuella och mång-
sidiga pedagogiska uppgifter för de olika årskurserna. Innehållet väljs så att eleven fårkunskap om 
olika material och slöjdmetoder och lär sig att förstå och fördomsfritt tillämpa demgenom att dra 
nytta av sådant de lärt sig i andra läroämnen och lärmiljöer. 
 
I1 Innovation: Eleverna lär sig att planera en slöjdprodukt genom att begrunda olika utgångs-
möjligheter, genom att utnyttja sina egna multisensoriska erfarenheter och upplevelser samt genom 
att iaktta och analysera föremål, den byggda miljön och naturen för att utveckla nya idéer. I slöjd 
kombinerar eleverna färger, figurer, olika ytor, stilar och former och utnyttjar materialens fasthet 
och böjlighet. Eleverna undersöker hur olika strukturer skapas och hur energin utnyttjas. 
 
Eleven hittar, tillämpar, provar och utnyttjar lokalt förankrat slöjdarbete. 
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I2 Planering: Eleverna utarbetar en plan för att framställa en egen produkt eller ett alster och 
utvecklar planen vid behov. Eleverna prövar olika material och arbetstekniker för att utveckla sina 
idéer till en produkt eller ett alster. Eleverna övar att dokumentera planen verbalt och/eller visuellt 
samt numeriskt genom att t.ex. ange mått, mängder och skalor. 
Eleven tillämpar en slöjdprocess i sin helhet både i planering och dokumentering. Eleven baserar 
sin planering på mångsidiga idéer som eleven undersöker och provar i sin slöjdprodukt. Eleven tar 
hänsyn till hållbar utveckling i sin planering. 
 
I3 Prövning: Eleverna undersöker materialaens egenskaper samt hur de vanligaste maskiner och 
anordningar som behövs i slöjdarbetet fungerar. Kunskapen tillämpas sedan i det egna arbetet. 
Eleverna experimenterar mångsidigt med olika material såsom träslag, metaller, plaster, fibrer, garn, 
tyger och återvinningsmaterial. Eleverna övar programmering av olika funktioner, t.ex. Med hjälp 
av robotteknik och automation. Eleverna bearbetar sina produkter eller alster utgående från 
experiment.  
 
Eleven provar produkter ensam eller tillsammans med andra elever enligt sin planering. 
 
I4 Tillverkning: Eleverna framställer olika individuella och/eller gemensamma produkter ochalster 
och använder många olika typer av tekniker, redskap, maskiner och anordningar som behövs i slöjd-
arbetet. Arbetet genomförs enligt den plan som eleverna själva utarbetat. 
 
I5 Tillämpning: Eleverna lär sig använda grundläggande termer inom branschen och bekantar sig 
med säkra material och arbetssätt. Eleverna utforskar egenskaperna hos en produkt av hög kvalitet 
och får kunskap om arbetssäkerhet. 
 
I6 Dokumentering och bedömning: Informations- och kommunikationsteknik används som en del 
av planeringen och dokumentationen. Under slöjdprocessens gång ges eleverna möjlighet till olika 
slag av själv- och kamratbedömning. Eleverna får öva sig att ge respons till enskilda elever och till 
grupper. 
	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	slöjd	i	årskurs	3–6		

Ändamålsenliga och säkra lokaler, arbetsredskap, maskiner, anordningar och material formar en 
lärmiljö som stödjer lärandet. Samtidigt lär sig eleverna med hjälp av dem förstå hur den teknologi 
som används inom slöjd fungerar. Informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet att 
använda olika läromedel, plattformer för lärande, ritprogram och digital bildredigering samt att 
skapa ritningar och modeller som stöd för det egna arbetet och planeringen. I undervisningen 
används arbetssätt som är typiska för teknisk slöjd och textilslöjd. 
 
Det praktiska lärandet stöds med hjälp av undersökande projekt, över läroämnesgränserna och i 
samarbete med utomstående experter och gemenskaper. Eleverna får kunskap om den nationella 
kulturen och det nationella kulturarvet virtuellt och genom att besöka museer, utställningar och 
bibliotek. Besök på utställningar och företag används för att stödja och förstärka lärandet. Besöken 
utnyttjas i olika pedagogiska uppgifter. Teknik och virtuella lärmiljöer används mångsidigt, 
ansvarsfullt och säkert. 

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	slöjd	i	årskurs	3–6	
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Med tanke på målen för läroämnet är det väsentligt att man beaktar elevernas olika förutsättningar 
och behov och differentierar slöjdundervisningen utgående från det, till exempel genom valet av 
lärmiljöer, arbetssätt och arbetsuppgifter. Eleverna ska stödjas att utveckla sina slöjdfärdigheter på 
ett flexibelt och lämpligt sätt. Eleverna ska uppmuntras att njuta av sitt skapande. Slöjdunder-
visningen ska stödja eleverna att utveckla egna lösningar och att bygga och använda nyskapande 
kunskap individuellt eller tillsammans med andra. Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för 
handledning och stöd. 

Bedömning	av	elevens	lärande	i	slöjd	i	årskurs	3–6	
	

Bedömningen av lärandet och den respons som eleverna får ska vara handledande och upp-
muntrande och grunda sig på slöjdprocessen i sin helhet. Dokumentationen av processens olika 
faser utnyttjas som ett redskap vid bedömningen. Eleverna ska ges positiv respons på sina framsteg 
och uppmuntras att utöka och fördjupa sina färdigheter. Bedömningen ska fokusera på hur eleverna 
tillägnat sig det centrala innehållet men också mångsidigt på hur elevernas kunskaper och färdig-
heter i slöjd utvecklats. I samband med utvärderingssamtal och annan respons anvisas eleverna mål 
för utveckling och vägledning för hur prestationen kan utvecklas. Eleverna ska delta i bedömningen 
genom att erbjudas olika sätt att utvärdera sitt eget och sina klasskamraters arbete. Eleverna kan ges 
möjlighet att presentera och utvärdera grupparbeten och arbetsresultat för att lära sig att framträda, 
att presentera information tydligt och klart, uppskatta andras arbete och utveckla förmågan att ge 
konstruktiv respons.  
 
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i slöjd genom att bedöma elevernas 
kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårs-
betyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i slöjd. Med tanke på 
studieframstegen är det viktigt att iaktta slöjdprocessen i sin helhet, hur eleverna arbetar med olika 
material, hur smidigt arbetet löper, kvaliteten på produkterna, och hur eleverna tillämpar sådant som 
de lärt sig i andra läroämnen. 
 
Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	(siffer	bedömning)	i	slutet	
av	årskurs	6	i	slöjd	

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda 
kunskaper/vitsordet åtta 

M1 stärka elevens intresse för arbete 
med händerna samt väcka elevens 
nyfikenhet för kreativt, 
experimentellt och lokalt förankrat 
slöjdarbete 

I1-I6  Används inte som grund för be- 
dömningen. Eleverna handleds att 
reflektera över sina erfarenheter 
som en del av självbedömningen.  

M2 handleda eleven att lära sig 
gestalta, behärska och dokumentera 
en slöjdprocess i sin helhet 

I1-I6 Förmåga att planera och 
genomföra sitt arbete samt 
utvärdera och dokumentera 
processen 

Eleven genomför en hel 
slöjdprocess och kan dokumentera 
alla faser i processen. 



252	
	

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda 
kunskaper/vitsordet åtta 

M3 handleda eleven att på egen 
hand eller tillsammans med andra 
planera och framställa en 
slöjdprodukt eller ett alster genom 
att lita på sina egna estetiska och 
tekniska lösningar	

I1–I4 Förmåga att tillverka en 
produkt eller ett alster 

Eleven kan framställa en produkt 
eller ett alster utgående från en 
egen eller gemensam plan. Eleven 
tar hänsyn till estetik och 
funktionalitet. 

M4 handleda eleven att bli bekant 
med olika termer, använda många 
olika material samt kunna bearbeta 
material på ett ändamålsenligt sätt 

I3, I5 Förmåga att välja, 
kombinera och använda 
material och tillverknings-
tekniker som används inom 
slöjden	

Eleven väljer, kombinerar och 
använder på ett ändamålsenligt sätt 
olika material och tillverknings-
tekniker. Eleven känner till och kan 
använda slöjdtermer. 	

M5 uppmuntra eleven att arbeta 
långsiktigt, ansvarsfullt och med 
hänsyn till trygghet och säkerhet 
samt att lära eleven att välja och 
använda ändamålsenliga redskap	

I1–I5 Förmåga att välja och 
använda arbetsredskap, 
maskiner och anordningar	

Eleven tar ansvar för sitt arbete och 
arbetar målinriktat. Eleven kan 
redogöra för hur enkla och 
vardagliga apparater fungerar. 
Eleven kan använda lämpliga 
arbetsredskap, maskiner och 
apparater på ett korrekt, säkert och 
ändamålsenligt sätt. 	

M6 handleda eleven att använda 
informations- och 
kommunikationsteknik för att 
planera och tillverka slöjdprodukter 
samt för att dokumentera 
slöjdprocessen	

I1, I2, I6 Förmåga att använda 
informations- och 
kommunikationsteknik i det 
egna arbetet 

Eleven använder under 
handledning av läraren 
informations- och 
kommunikationsteknik för att 
planera och tillverka slöjdprodukter 
och för att dokumentera 
slöjdprocessen. 

M7 handleda eleven att utvärdera, 
uppskatta och granska både sin egen 
och de andras slöjdprocess på ett 
interaktivt sätt 

I6 Förmåga att utvärdera sitt 
eget och andras arbete samt 
förmåga att ge 
kamratrespons 

Eleven deltar konstruktivt i 
utvärderingen av sitt eget och 
andras arbete samt ger 
kamratrespons. 

M8 uppmana eleven att börja 
granska olika konsumtionsvanor och 
produktionssätt kritiskt	

I1–I3, I5 Förmåga att reflek- tera över 
olika konsumtionsvanor och 
produktionssätt 

Eleven kan beskriva hur 
konsumtionsvanor och 
produktionssätt påverkar 
produktens livscykel. 

 

Innehållet	för	årskuserna	3–6	

Klass	3	
Handleda eleven att bekanta sig med slöjdens betydelse för människans uppväxt och välmående. 
Eleven får erfarenhet av ett smidigt och lugnt arbete. I samband med en lyckad arbetsprocess får 
eleven en känsla av välbefinnande. 
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Eleverna bekantar sig med olika material: trä, metall, plast, tyg, garn och bomullsfiber. De lär sig att 
virka, sy med symaskin och dekorera tyg med maskinbroderier, tygtryck eller tygmålning. Eleverna 
bearbetar trä, metall och plast med olika metoder. De mäter, sågar, hyvlar, slipar, förenar, spikar 
och lär sig att göra ytbehandling. Eleverna bekantar sig med elektronik, de bygger en öppen eller 
sluten strömkrets. Eleverna blir bekanta med material och terminologi t.ex. virkningens 
förkortningar och symboler samt teknikens terminologi. 

Klass	4	
Handleda eleven att lägga märke till slöjdens betydelse för människans uppväxt och välmående. 
Eleverna bekantar sig med olika material: trä, metall, plast, tyg, garn och linfiber.  
Eleverna tränar mätning och lär sig att skriva in måttet i sin planering. Eleverna bearbetar trä, metall 
och plast med olika metoder. De sågar, hyvlar, slipar, förenar, spikar och lär sig att göra 
ytbehandling. Eleverna bekantar sig med elektroniken och gör en lödfog. 
Eleverna tovar, stickar och syr med symaskin. Eleverna bekantar sig med materialens egenskaper 
och tillverkningsmetoder. Eleverna får lära sig terminologin t.ex. ränning, inslag, söm, fåll, mönster, 
givare. 

	

Klass	5	
Handleda eleven att förstå slöjdens betydelse för människans välmående. Eleven får erfarenhet av 
ett smidigt och lugnt arbete. I samband med en lyckad arbetsprocess får eleven en känsla av 
välbefinnande. 
 
Eleverna bearbetar trä, metall och plast. De mäter, borrar, svarvar, hyvlar, böjer, pakottaa, hamrar, 
slipar, limmar, skruvar och använder värme för att bearbeta materialet. De använder också 
ytbehandling. 
 
Eleverna bekantar sig med elektroniken, de borrar kretskort och löder komponenter. Eleverna 
provar att styra en robot och/eller ett automationssystem med hjälp av en inlärningsplattform. 
Eleverna stickar, syr och färgar textiler. 
 
Eleverna lär sig känna inhemska träslag (björk, tall) och textilmaterial (siden). De bekantar sig 
också med olika metaller (stål, aluminium, koppar) och plast (härd- och termoplast). Eleverna lär 
sig använda, återanvända och avlaga olika material. 
 
Eleverna bekantar sig med grundtankarna om ekologisk och estetisk tillverkning.  

Klass	6	
Handleda eleven att förstå slöjdens betydelse för människans välmående. Eleven får erfarenhet av 
ett smidigt och lugnt arbete. I samband med en lyckad arbetsprocess får eleven en känsla av 
välbefinnande. 
 
Eleverna bearbetar trä, metall och plast. De förenar, nitar, punktsvetsar och använder andra arbets-
tekniker. De bearbetar plast med tekniker, som utökar materialet t.ex. 3D-printning.  
 
Eleverna tränar att bygga elektronik och provar styra en robot och/eller ett automationssystem med 
hjälp av en inlärningsplattform. 
 
Eleverna stickar, tvinnar och flätar garn. Eleverna tränar möstetritning och klipper tyg med hjälp av 
mönster och syr med symaskin. 
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Eleverna lär sig att känna till inhemska träslag (björk, tall) och metaller (stål, aluminium, koppar) 
samt plast (härd- och termoplast). 
 
Eleverna bekantar sig med konstfiber (regenat-, syntet- och mikrofiber). Eleverna bekantar sig med 
materialens egenskaper och tillverningsmetoder. 
 
Eleverna bearbetar material med ändamålsenliga metoder. De bekantar sig med materialen och  
terminologin t.ex. stickningens förkortningar och symboler och elektronikens komponenter. 
 
Handleda eleven att använda tillåtna maskiner ändamålsenligt och lära eleven utnyttja maskinernas 
egenskaper. 
	
	
14.4.13	GYMNASTIK	
	
Läroämnets	uppdrag	

Uppdraget	i	gymnastikundervisningen	är	att	påverka	elevernas	välbefinnande	genom	att	stödja	den	fysiska,	
sociala	och	psykiska	funktionsförmågan	och	en	positiv	inställning	till	den	egna	kroppen.	Det	är	viktigt	att	de	
enskilda	lektionerna	i	gymnastik	ger	eleverna	positiva	upplevelser	och	stödjer	en	aktiv	livsstil.	I	gymnastiken	
betonas	kroppsuppfattning,	fysisk	aktivitet	och	samarbete.	Gymnastiken	ska	bidra	till	att	främja	jämlikhet,	
jämställdhet	och	gemenskap	samt	stödja	kulturell	mångfald.	Undervisningen	ska	vara	trygg	och	utgå	från	de	
möjligheter	 som	 olika	 årstider	 och	 de	 lokala	 förhållandena	 erbjuder.	 Skolans	 lokaler,	 idrottsplatser	 i	
närmiljön	 och	 naturen	 ska	 utnyttjas	 mångsidigt	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 främja	 ett	
tryggt	och	etiskt	hållbart	arbetssätt	och	inlärningsklimat.		
	
I	gymnastiken	får	eleverna	lära	sig	att	röra	på	sig	och	samtidigt	utvecklas	de	genom	att	röra	på	sig.	Att	lära	
sig	att	 röra	på	sig	 innebär	 fysisk	aktivitet	enligt	elevernas	ålder	och	utvecklingsnivå,	 träning	av	motoriska	
basfärdigheter	 och	 fysiska	 egenskaper.	 Eleverna	 ska	 få	 kunskaper	 och	 färdigheter	 för	 olika	 slags	
gymnastiksituationer.	Att	utvecklas	genom	att	röra	på	sig	innebär	att	man	lär	sig	att	respektera	andra,	att	
vara	 ansvarsfull,	 att	 utveckla	 sig	 själv	 långsiktigt,	 att	 identifiera	 och	 reglera	 känslor	 samt	 att	 utveckla	 en	
positiv	självbild.	Gymnastiken	ska	ge	eleverna	möjlighet	att	känna	glädje,	uttrycka	sig	med	kroppen,	delta,	
vara	 social,	 koppla	 av,	 tävla	 och	 kämpa	 på	 ett	 lekfullt	 sätt	 och	 att	 hjälpa	 andra.	 Eleverna	 ska	 också	 få	
beredskap	att	främja	sin	hälsa.		
	

"Vi	rör	på	oss	och	tränar	våra	färdigheter	tillsammans."		

I	 årskurserna	 3–6	 ligger	 tyngdpunkten	 i	 undervisningen	 på	 att	 befästa	 och	 bredda	 de	 grundläggande	
motoriska	 färdigheterna	 samt	 stärka	de	 sociala	 färdigheterna.	 En	mångsidig	undervisning	 som	präglas	 av	
samspel	 och	 kommunikation	 stödjer	 lärandet,	 elevernas	 välbefinnande,	 deras	 utveckling	 mot	
självständighet	 och	 delaktighet	 samt	 ger	 beredskap	 för	 en	 aktiv	 livsstil.	 Eleverna	 deltar	 enligt	 sin	
utvecklingsnivå	i	att	planera	och	genomföra	aktiviteter	på	ett	ansvarsfullt	sätt.		
	
Mål	för	undervisningen	i	gymnastik	i	årskurs	3–6	
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Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Fysisk	funktionsförmåga	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 röra	 på	 sig,	 att	 pröva	 på	 olika	
gymnastikuppgifter	och	att	träna	enligt	bästa	förmåga		

I1	 K1,	K2	

M2	 handleda	 eleven	 att	 träna	 sina	 sensomotoriska	
färdigheter,	 d.v.s.	 iaktta	 sig	 själv	 och	 sin	 omgivning	 med	
hjälp	 av	olika	 sinnen	och	att	 välja	 lämpliga	 lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer	

I1	 K1,	K3,	K4	

M3	handleda	eleven	att	både	stärka	och	anpassa	sin	balans-	
och	rörelseförmåga	på	ett	mångsidigt	sätt	 i	olika	 lärmiljöer,	
under	olika	årstider	och	i	olika	situationer		

I1	 K3	

M4	 handleda	 eleven	 att	 både	 stärka	 och	 anpassa	 sin	
förmåga	 att	 hantera	 redskap	 på	 ett	mångsidigt	 sätt	 genom	
att	 använda	 olika	 redskap	 i	 olika	 lärmiljöer,	 under	 olika	
årstider	och	i	olika	situationer		

I1	 K3	

M5	 uppmuntra	 och	 vägleda	 eleven	 att	 utvärdera,	
upprätthålla	och	utveckla	sina	fysiska	egenskaper:	snabbhet,	
rörlighet,	uthållighet	och	styrka	

I1	 K3	

M6	 lära	 ut	 simkunnighet	 så	 att	 eleven	 kan	 röra	 sig	 i	 och	
rädda	sig	ur	vattnet		

I1	 K3	

M7	 handleda	 eleven	 att	 agera	 tryggt	 och	 sakligt	 under	
gymnastiklektionerna	

I1	 K3,	K6,	K7	

Social	funktionsförmåga	 	 	
M8	 handleda	 eleven	 att	 samarbeta	 med	 alla	 andra	 och	
reglera	 sina	 handlingar	 och	 känslouttryck	 i	
gymnastiksituationer	med	hänsyn	till	andra	

I2	 K2,	K3,	K6,	K7	

M9	handleda	eleven	att	delta	i	aktiviteterna	enligt	principen	
om	rent	spel	och	bära	ansvar	för	gemensamma	aktiviteter	

I2	 K2,	K6,	K7	

Psykisk	funktionsförmåga	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	ta	ansvar	för	sina	handlingar	och	
stärka	sin	förmåga	att	arbeta	självständigt	

I3	 K1,	K2,	K3	

M11	se	till	att	eleven	får	tillräckligt	med	positiva	upplevelser	
av	 sin	 egen	 kropp,	 av	 att	 kunna	 och	 av	 att	 vara	 en	 del	 av	
gemenskapen			

I3	 K1,	K2	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	gymnastik	i	årskurs	3–6	
	
I1	 Fysisk	 funktionsförmåga:	 Undervisningen	 i	 gymnastik	 präglas	 i	 hög	 grad	 av	 fysisk	 aktivitet.	 I	
gymnastikundervisningen	 väljs	 uppgifter	 som	 är	 lämpliga	 och	 trygga	 med	 tanke	 på	 elevernas	
utvecklingsstadium.	Uppgifterna	ska	ge	eleverna	möjlighet	att	öva	sig	att	iaktta	och	välja	lämpliga	lösningar	
i	 olika	 gymnastiksituationer	 (t.ex.	 gymnastik	 ute	 i	 naturen	 och	 bollspel)	 samt	 att	 stärka	 sin	 balans-	 och	
rörlighetsförmåga	 och	 förmåga	 att	 hantera	 redskap	 med	 hjälp	 av	 mångsidiga	 motionsformer	 (t.ex.	
aktiviteter	 på	 is,	 i	 snö,	 i	 naturen,	 vanlig	 gymnastik,	 musik-	 och	 dansgymnastik	 samt	 bollspel	 och	
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redskapsgymnastik)	 och	 olika	 idrottsgrenar	 under	 olika	 årstider	 och	 i	 olika	 lärmiljöer.	 Eleverna	 ska	 ges	
sådana	kunskaper	som	förutsätts	för	att	utöva	motion	och	idrott.	

I	 undervisningen	 väljs	 uppgifter	 där	 eleverna	 får	 träna	 snabbhet,	 rörlighet,	 uthållighet	 och	 styrka.	 I	
undervisningen	 används	 mångsidigt	 lekar,	 övningar	 och	 spel,	 som	 ger	 eleverna	 möjlighet	 att	 delta	 och	
uppleva	att	de	kan,	att	arbeta	självständigt,	att	uttrycka	sig	och	att	få	estetiska	erfarenheter.	

I	 gymnastikundervisningen	 väljs	 också	 uppgifter	 där	 eleverna	 får	 lära	 sig	 att	 utvärdera	 den	 egna	
funktionsförmågan.	 Mätningarna	 enligt	 det	 nationella	 uppföljningssystemet	 för	 fysisk	 funktionsförmåga	
Move!	ska	genomföras	så	att	de	stödjer	den	omfattande	hälsoundersökningen	som	ordnas	i	årskurs	5.	
	
I2	 Social	 funktionsförmåga:	 I	 undervisningen	väljs	par-	och	gruppuppgifter,	 lekar,	övningar	och	 spel	 som	
ökar	 den	 positiva	 gemenskapen	 och	 där	 eleverna	 lär	 sig	 att	 ta	 hänsyn	 till	 och	 hjälpa	 varandra,	 samt	
uppgifter	 där	 eleverna	 lär	 sig	 att	 ta	 ansvar	 för	 de	 egna	 handlingarna,	 gemensamma	 aktiviteterna	 och	
reglerna.		
	
I3	Psykisk	funktionsförmåga:	I	undervisningen	används	uppgifter	där	eleverna	lär	sig	att	kämpa	långsiktigt	
på	 egen	 hand	 och	 tillsammans	 med	 andra	 för	 att	 uppnå	 ett	 mål.	 Genom	 gemensamma	 uppgifter	 får	
eleverna	öva	sig	att	ta	ansvar.	Roliga	och	omväxlande	gymnastikuppgifter	framkallar	positiva	känslor	som	i	
sin	tur	stärker	elevernas	upplevelse	av	att	kunna	och	deras	positiva	självbild.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	gymnastik	i	årskurs	3–6	
	
Gymnastikens	 uppdrag	 och	 mål	 genomförs	 genom	 trygg	 och	 mångsidig	 undervisning	 i	 olika	 lärmiljöer	
inomhus	och	utomhus	med	betoning	på	elevernas	delaktighet.	 I	 gymnastikundervisningen	beaktas	på	ett	
ändamålsenligt	sätt	årstiderna,	de	 lokala	 förhållandena	samt	de	möjligheter	som	skolan	och	omgivningen	
erbjuder.	I	undervisningen	betonas	arbetssätt	som	främjar	fysisk	aktivitet	och	gemenskap	och	ger	möjlighet	
till	 uppmuntrande	 växelverkan	 och	 att	 hjälpa	 andra	 samt	 att	 verksamheten	 är	 trygg	 både	 psykiskt	 och	
fysiskt.	 Det	 är	 viktigt	 att	 främja	 säkert	 trafikbeteende,	 när	 man	 förflyttar	 sig	 till	 idrottsplatser	 utanför	
skolan.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	gymnastik	i	årskurs	3–6		
	
En	 uppmuntrande	 och	 accepterande	 atmosfär	 än	 en	 förutsättning	 för	 att	 målen	 för	
gymnastikundervisningen	ska	nås.	Undervisningen	ska	ge	alla	elever	möjlighet	att	lyckas	och	att	delta	samt	
stödja	 en	 tillräcklig	 funktionsförmåga	 med	 tanke	 på	 välbefinnandet.	 Det	 är	 viktigt	 att	 beakta	 elevens	
individualitet,	 att	 arbetsklimatet	 är	 tryggt	 och	 att	 tydlighet	 präglar	 undervisningsarrangemangen	 och	
kommunikationen	i	undervisningen.	Upplevelsen	av	att	kunna	och	den	sociala	samhörigheten	stöds	genom	
elevorienterade	och	engagerande	arbetssätt,	lämpliga	uppgifter	och	uppmuntrande	respons.	I	årskurs	3–6	
ska	 särskild	 vikt	 fästas	 vid	 sådana	 grundläggande	 färdigheter	 som	 inverkar	 på	 hur	 eleverna	 kan	 delta	 i	
gemensamma	aktiviteter.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	gymnastik	i	årskurs	3–6		
	
Eleverna	 ska	 genom	 uppmuntrande	 och	 handledande	 respons	 och	 bedömning	motiveras	 att	 röra	 på	 sig	
med	 hjälp	 av	 gymnastik.	 Responsen	 stödjer	 elevernas	 positiva	 uppfattning	 om	 sig	 själva	 som	
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motionsutövare.	Bedömningen	ska	grunda	sig	på	mångsidig	information	om	elevernas	lärande	och	sätt	att	
arbeta.	
	
I	 responsen	och	bedömningen	 ska	man	 fästa	 vikt	 vid	elevernas	 individuella	 styrkor	och	utvecklingsbehov	
samt	 stödja	 dem.	 Elevernas	 hälsotillstånd	 och	 specialbehov	 ska	 beaktas	 i	 gymnastikundervisningen	 och	
bedömningen.	Vid	bedömningen	observeras	elevernas	aktivitet	och	arbete.	Bedömningen	 i	gymnastik	ska	
grunda	sig	på	målen	för	den	fysiska,	sociala	och	psykiska	funktionsförmågan.	Föremål	för	bedömningen	är	
elevernas	lärande	(målen	2–6)	och	sätt	att	arbeta	(målen	1	och	7–10).	Elevernas	fysiska	konditionsnivå	ska	
inte	användas	som	grund	för	bedömningen.	Mätningar	som	gjorts	med	Move!	används	inte	som	grund	för	
bedömningen.	Eleverna	ska	vägledas	att	utvärdera	sig	själva.		
	
Läraren	 ska	 ge	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 gymnastik	 genom	 att	 bedöma	 elevernas	
kunskaper	 i	 relation	 till	målen	 i	den	 lokala	 läroplanen.	För	att	definiera	kunskapsnivån	 för	 läsårsbetyget	 i	
årskurs	6	ska	läraren	använda	de	nationella	bedömningskriterierna	i	gymnastik.	
	
Bedömningskriterier	 för	goda	kunskaper	 (verbal	bedömning)	eller	vitsordet	8	 (sifferbedömning)	 i	 slutet	
av	årskurs	6	i	gymnastik	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Fysisk	funktionsförmåga	 	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
röra	 på	 sig,	 att	 pröva	 på	
olika	 gymnastikuppgifter	
och	 att	 träna	 enligt	 bästa	
förmåga	

I1	 Aktivitet	 och	 vilja	 att	
försöka		

Eleven	 är	 vanligtvis	 aktiv	 under	
lektionerna	och	prövar	och	tränar	
olika	gymnastikuppgifter.		
	

M2	 handleda	 eleven	 att	
träna	 sina	 sensomotoriska	
färdigheter,	d.v.s.	 iaktta	sig	
själv	 och	 sin	 omgivning	
med	 hjälp	 av	 olika	 sinnen	
och	 att	 välja	 lämpliga	
lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer	

I1	 Förmåga	att	välja	 lösningar	
i	olika	gymnastiksituationer		

Eleven	 väljer	 oftast	
ändamålsenliga	 lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer,	 t.ex.	 i	 lekar	
och	spel.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
både	 stärka	 och	 anpassa	
sin	 balans-	 och	
rörelseförmåga	 på	 ett	
mångsidigt	 sätt	 i	 olika	
lärmiljöer,	 under	 olika	
årstider	 och	 i	 olika	
situationer	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
grundläggande	 motoriska	
färdigheter	 (balans-	 och	
rörelseförmåga)	 i	 olika	
gymnastikformer	

Eleven	kan	balansera	och	röra	på	
sig	i	olika	lärmiljöer.	
	

M4	 handleda	 eleven	 att	
både	 stärka	 och	 anpassa	
sin	 förmåga	 att	 hantera	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
grundläggande	 motoriska	
färdigheter	 (förmåga	 att	

Eleven	 kan	 hantera	 redskap	 i	
olika	lärmiljöer.		
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redskap	 på	 ett	 mångsidigt	
sätt	 genom	 att	 använda	
olika	 redskap	 i	 olika	
lärmiljöer,	 under	 olika	
årstider	 och	 i	 olika	
situationer	

hantera	 redskap)	 i	 olika	
gymnastikformer		

M5	uppmuntra	och	vägleda	
eleven	 att	 utvärdera,	
upprätthålla	 och	 utveckla	
sina	 fysiska	 egenskaper:	
snabbhet,	 rörlighet,	
uthållighet	och	styrka	

I1	 Förmåga	 att	 träna	 sina	
fysiska	egenskaper		

Eleven	 kan	utvärdera	 sina	 fysiska	
egenskaper	 och	 träna	 snabbhet,	
rörlighet,	uthållighet	och	styrka.	
	

M6	lära	ut	simkunnighet	så	
att	eleven	kan	röra	sig	i	och	
rädda	sig	ur	vattnet	

I1	 Simkunnighet	 och	
livräddningsfärdigheter		

Eleven	 har	 grundläggande	
simkunnighet	 (kan	 simma	 50	
meter	på	två	olika	sätt	och	dyka	5	
meter	under	vattnet)	
	

M7	 handleda	 eleven	 att	
agera	 tryggt	 och	 sakligt	
under	
gymnastiklektionerna	

I1	 Aktivitet	 under	
gymnastiklektionerna	

Eleven	 kan	 ta	 hänsyn	 till	
eventuella	 faror	 under	
gymnastiklektionerna	 och	
försöker	 agera	 på	 ett	 säkert	 och	
sakligt	sätt.		
	

Social	funktionsförmåga	 	 	 	
M8	 handleda	 eleven	 att	
samarbeta	 med	 alla	 andra	
och	reglera	sina	handlingar	
och	 känslouttryck	 i	
gymnastiksituationer	 med	
hänsyn	till	andra	

I2	 Sociala	 färdigheter	 och	
arbetsfärdigheter		

Eleven	 kan	 agera	 i	 olika	
gymnastiksituationer	 på	
överenskommet	sätt.			
	
	

M9	 handleda	 eleven	 att	
delta	 i	 aktiviteterna	 enligt	
principen	om	rent	spel	och	
bära	 ansvar	 för	
gemensamma	aktiviteter	

I2	 Hur	 eleven	 deltar	 i	
gemensamma	aktiviteter	

Eleven	följer	vanligen	principerna	
om	rent	spel	och	strävar	efter	att	
ta	 ansvar	 för	 gemensamma	
aktiviteter.	
	
	

Psykisk	funktionsförmåga	 	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	
ta	 ansvar	 för	 sina	
handlingar	 och	 stärka	 sin	
förmåga	 att	 arbeta	
självständigt	
	

I3	 Sättet	att	arbeta	 Eleven	 kan	 vanligtvis	 arbeta	
ansvarsfullt	och	självständigt.	

M11	 se	 till	 att	 eleven	 får	 I3	 	 Påverkar	 inte	 vitsordet.	 Eleven	
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tillräckligt	 med	 positiva	
upplevelser	 av	 sin	 egen	
kropp,	av	att	kunna	och	av	
att	 vara	 en	 del	 av	
gemenskapen		

handleds	 att	 reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen.		

	
	

	

14.4.14	ELEVHANDLEDNING		
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Elevhandledningen	har	en	central	betydelse	ur	såväl	elevernas	och	skolans	som	ur	samhällets	perspektiv.	
Handledningsverksamheten	 ska	 bilda	 en	 sammanhängande	 helhet	 som	 fortgår	 under	 hela	 den	
grundläggande	 utbildningen	 och	 vidare	 under	 studierna	 efter	 den	 grundläggande	 utbildningen.	
Elevhandledningen	ska	främja	att	eleverna	lyckas	i	skolarbetet,	att	studierna	löper	smidigt	och	att	eleverna	
uppnår	goda	studieresultat.	
	
Elevhandledningens	 uppdrag	 är	 att	 främja	 elevernas	 fostran	 och	 utveckling	 så	 att	 de	 kan	 vidareutveckla	
sina	studievanor	och	sina	sociala	färdigheter	och	tillägna	sig	kunskaper	och	färdigheter	som	behövs	i	livet.	
Elevhandledningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	 fatta	 beslut	 och	 att	 göra	 val	 gällande	 vardagslivet,	 studierna,	
fortsatta	studier	och	framtiden	utgående	från	sina	egna	förutsättningar,	sina	värderingar,	sitt	utgångsläge	
och	sina	 intressen.	Med	hjälp	av	elevhandledningen	lär	sig	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	möjligheter	
att	 påverka	 planeringen	 och	 besluten	 i	 sitt	 eget	 liv.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 fundera	 över	 och	
ifrågasätta	 sina	 förhandsuppfattningar	 om	 utbildning	 och	 yrken	 och	 att	 göra	 sina	 val	 utan	 könsbundna	
rollmodeller.	Elevhandledningen	ska	genomföras	i	samarbete	med	vårdnadshavarna.	
	
Strukturen,	 verksamhetssätten,	 arbets-	 och	 ansvarsfördelningen	 inom	 elevhandledningen	 samt	 de	
yrkesövergripande	nätverk	som	behövs	för	att	uppnå	målen	för	elevhandledningen	ska	beskrivas	i	skolans	
handledningsplan.	 I	 planen	 ska	 även	 samarbetet	 mellan	 hem	 och	 skola	 gällande	 handledning	 beskrivas,	
likaså	 skolans	 samarbete	med	arbetslivet	och	arrangemang	 i	 anslutning	 till	 praktisk	 arbetslivsorientering.	
Det	är	viktigt	att	systematiskt	utvärdera	hur	målen	i	handledningsplanen	nås.	För	att	elevernas	studier	ska	
fortlöpa	 smidigt	 vid	 etappmålen	 inom	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	 vid	 övergången	 till	 fortsatta	
studier	 är	 det	 viktigt	 med	 samarbete	 mellan	 lärarna	 och	 studiehandledarna	 och	 att	 man	 vid	 behov	
samarbetar	med	andra	yrkeskategorier.	Lärarna	ska	i	sitt	arbete	använda	aktuell	 information	om	fortsatta	
studier,	arbetsliv	och	arbetsuppgifter	samt	förändringar	i	dessa.	
	
Elevhandledningen	fungerar	som	en	 länk	mellan	skolan,	samhället	och	arbetslivet.	Elevhandledningen	ska	
främja	rättvisa,	 likvärdighet,	 jämlikhet	och	delaktighet	samt	förebygga	marginalisering	från	utbildning	och	
arbetsliv.	 De	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 utvecklas	 inom	 elevhandledningen	 bidrar	 för	 sin	 del	 till	 att	
trygga	tillgången	på	kompetent	arbetskraft	och	till	att	efterfrågan	och	utbud	på	kunnande	sammanfaller	 i	
det	framtida	arbetslivet.	
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I	 årskurserna	 3–6	 genomförs	 elevhandledningen	 huvudsakligen	 som	 en	 integrerad	 del	 av	 den	 övriga	
undervisningen	och	verksamheten	i	skolan.	Man	kan	också	reservera	lektioner	för	elevhandledning	på	det	
sätt	 som	 fastställs	 i	 läroplanen.	 Klassläraren	 ansvarar	 tillsammans	 med	 de	 övriga	 lärarna	 för	
elevhandledningen.	Utöver	den	egna	skolan	och	närmiljön	kan	även	 företag	och	andra	samarbetsparter	 i	
den	närmaste	omgivningen	fungera	som	lärmiljöer.		
	
Elevhandledningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	 hitta	 och	 utveckla	 studiestrategier,	 stärka	 deras	 förmåga	 att	
ställa	upp	 individuella	mål	och	utvärdera	hur	målen	nås	samt	bidra	 till	att	utveckla	 förmågan	att	 lära	sig.	
Handledningen	ska	hjälpa	eleverna	att	tillägna	sig	olika	färdigheter	och	metoder	som	behövs	för	att	lära	sig,	
arbeta,	 inhämta	 kunskap	 och	 hantera	 information	 i	 studierna.	 De	 ska	 också	 lära	 sig	 att	 identifiera	
läroämnenas	 särdrag	 samt	 att	 välja	 lämpliga	 inlärningsstrategier	 för	 varje	 läroämne.	 Handledningen	 ska	
stödja	utvecklandet	av	elevernas	sociala	färdigheter	och	färdigheter	att	arbeta	i	grupp.	
	
Elevhandledningen	ska	utveckla	färdigheter	som	behövs	i	livet	och	stärka	elevernas	positiva	uppfattning	om	
sig	 själva	 som	 elever.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 identifiera	 och	 värdesätta	 både	 sina	 egna	 och	 andras	
styrkor,	 förmågor	 och	 färdigheter.	 De	 ska	 stödjas	 att	 ta	 ansvar	 för	 sitt	 liv,	 sina	 studier,	 sina	 val	 och	 sin	
medverkan	som	aktiva	medlemmar	och	aktörer	 i	gruppen	och	närmiljön.	Eleverna	ska	ges	möjligheter	att	
delta	och	påverka	 i	skolgemenskapen	och	närmiljön,	för	att	de	småningom	ska	få	en	uppfattning	om	sina	
möjligheter	att	påverka	i	samhället.		
	
Via	 elevhandledningen	 ska	 eleverna	 bekanta	 sig	med	 yrken,	 arbetsplatser	 och	 näringsliv	 i	 den	 närmaste	
omgivningen.	 Syftet	med	 eventuella	 studiebesök	 och	 exkursioner	 är	 att	 ge	 eleverna	 en	 bild	 av	 arbetsliv,	
företagsamhet	och	olika	yrken.	Genom	besöken	väcks	också	elevernas	intresse	för	olika	yrken.		
	
Elevhandledningen	ska	stödja	eleverna	och	vårdnadshavarna	när	det	gäller	att	få	information	och	göra	val	
förknippade	med	studierna.	De	ska	ha	möjlighet	till	personliga	handledningssamtal	om	studier	och	val	och	
att	få	svar	på	olika	frågor	gällande	lärande	och	skolgång.	
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Undervisning	i	
årskurs	7-9	
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KAPITEL	15	ÅRSKURS	7–9	

	
15.1	Övergången	mellan	årskurs	6	och	7	och	uppdraget	i	årskurs	7–9	
	
Utöver	de	gemensamma	uppdragen	har	varje	årskurshelhet	i	den	grundläggande	utbildningen	sitt	särskilda	
uppdrag.	 Uppdraget	 förutsätter	 att	 elevernas	 ålder	 och	 utvecklingsnivå	 beaktas	 och	 att	 undervisningen	
planeras	så	att	övergångarna	löper	smidigt	och	tryggt.	

Övergången	mellan	årskurs	6	och	7	

Övergången	 från	 årskurs	 sex	 till	 årskurs	 sju	 förutsätter	 systematiskt	 samarbete	 mellan	 skolans	 eller	
skolornas	 personal,	 att	 nödvändig	 information	 om	 undervisningen	 överförs	 samt	 att	 man	 känner	 till	
lärmiljöer,	 verksamhetssätt	 och	 styrdokument.	 Kommunikation	 mellan	 hem	 och	 skola	 betonas	 vid	
övergången.	Övergången	innebär	ofta	att	eleverna	måste	anpassa	sig	till	en	ny	grupp,	nya	lärare	och	en	ny	
miljö.	Det	är	skolans	uppgift	att	se	till	att	arbetssätten	och	bedömningsmetoderna	även	i	dessa	årskurser	är	
anpassade	 till	 elevernas	 ålder	 och	 förutsättningar.	 Det	 är	 viktigt	 att	 både	 hemma	 och	 i	 skolan	 se	 till	 att	
eleverna	 också	 känner	 sig	 trygga	 och	 samtidigt	 uppmuntra	 dem	 att	 möta	 nya	 utmaningar.	 Många	 val	
gällande	framtiden	blir	aktuella	 för	eleverna.	Det	är	viktigt	att	 lyssna	till	och	respektera	eleverna	och	 låta	
dem	vara	med	och	påverka	beslut	som	gäller	dem	själva.		

Ett	beslut	om	särskilt	stöd	ska	i	enlighet	med	vad	som	förutsätts	i	lagen	granskas	före	eleven	börjar	i	årskurs	
sju.		

	

Övergången	 från	 årskurs	 sex	 till	 årskurs	 sju	 i	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 sker	 obemärkt	 eftersom	
Samskolan	är	en	enhetsskola	för	årskurserna	1	–	9.	Elevens	undervisning	handhas	från	och	med	årskurs	6	av	
ämneslärare	och	samma	lärare	handhar	undervisningen	även	i	årskurs	7.	

	
	
Årskurs	7–9:	Att	växa	som	medlem	i	gemenskapen	

Det	 särskilda	 uppdraget	 i	 årskurs	 7–9	 är	 att	 handleda	 och	 stödja	 eleverna	 under	 deras	 intensiva	
utvecklingsfas,	se	till	att	de	slutför	den	grundläggande	utbildningens	lärokurs	och	uppmuntra	alla	elever	att	
fortsätta	studera.	Det	är	särskilt	viktigt	att	varje	elev	får	så	bra	förutsättningar	som	möjligt	för	att	studera	
efter	den	grundläggande	utbildningen	och	kunna	fatta	realistiska	och	kunskapsbaserade	beslut.	Individuella	
skillnader	i	elevernas	utveckling,	också	mellan	pojkar	och	flickor,	blir	tydligare	och	inverkar	på	skolarbetet.	
Eleverna	ska	handledas	att	förstå	sin	utveckling	och	uppmuntras	att	acceptera	och	ta	ansvar	för	sig	själva	
och	 sina	 studier,	 sina	 kamrater	och	närmiljön.	 Eleverna	 ska	 stödjas	 att	utveckla	en	gemenskap,	 som	 inte	
godkänner	varken	mobbning,	 sexuella	 trakasserier,	 rasism	eller	annan	diskriminering.	Studiemotivationen	
ska	 stärkas	 genom	omsorg,	 individuellt	 bemötande	 samt	mångsidiga	 arbetssätt	 och	 lärmiljöer.	 Praxis	 för	
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bedömning	 och	 respons	 under	 studierna	 planeras	 och	 genomförs	 så	 att	 de	 är	 interaktiva	 och	 ger	
handledning	 i	 lärandet	 samt	 uppmuntrar	 eleverna	 att	 arbeta	 målmedvetet	 som	 individer	 och	 i	 grupp.	
Samarbetet	mellan	hem	och	skola	antar	nya	former	och	får	nytt	innehåll	men	är	fortfarande	ett	viktigt	stöd	
för	den	unga.	Gemensamma	avtal	om	spelregler	och	uppförande	med	eleverna	och	deras	vårdnadshavare	
skapar	trygghet	och	främjar	skolarbetet.		

Under	årskurs	7–9	lägger	eleverna	grunden	för	sin	vuxenidentitet,	stärker	sina	kunskaper	samt	inriktar	sig	
på	och	förbereder	sig	för	 livet	efter	den	grundläggande	utbildningen.	Undervisningen	ska	fördjupa,	berika	
och	bredda	de	kunskaper	och	 färdigheter	eleverna	 tillägnat	 sig	 i	de	 lägre	årskurserna.	Nya	gemensamma	
läroämnen	är	huslig	 ekonomi	och	elevhandledning.	Undervisningen	 i	 fysik	 och	 kemi,	 biologi	 och	 geografi	
samt	 hälsokunskap	 som	 tidigare	 ingått	 i	 omgivningslära	 uppdelas	 i	 fem	 separata	 läroämnen.	 Eleverna	
erbjuds	 flera	 valfria	 läroämnen.	 De	mångvetenskapliga	 lärområdena	 och	 de	 valfria	 ämnena	 ger	 eleverna	
möjligheter	att	fördjupa	sina	intressen	och	att	kombinera	det	de	lärt	sig	på	fritiden	med	skolarbetet.	Dessa	
ger	 eleverna	 tillfällen	 att	 öva	 sig	 att	 arbeta	 självständigt	 och	 ta	 ansvar	 i	 till	 exempel	 konstnärliga	
produktioner,	forskningsprojekt	eller	samhällsprojekt.		

Övergången	från	den	grundläggande	utbildningen	till	följande	utbildningsstadium	

Vid	övergången	från	den	grundläggande	utbildningen	till	utbildning	på	andra	stadiet	inriktar	sig	eleverna	på	
fortsatta	studier	och	 fattar	beslut	om	sin	utbildning	och	karriär.	Övergången	 förutsätter	 systematiskt	och	
yrkesövergripande	 samarbete	 samt	 kommunikation	med	 eleverna	 och	 vårdnadshavarna.	Målet	 är	 att	 ge	
eleverna	 så	 goda	 färdigheter	 som	 möjligt	 att	 gå	 vidare	 till	 följande	 utbildningsstadium	 samt	 att	 trygga	
välbefinnandet	 och	 förutsättningarna	 för	 studier.	Övergången	 till	 ett	 nytt	 skede	 av	 livet	 förutsätter	 ökad	
livskompetens	 och	 självständighet	 och	 mera	 ansvar.	 Skolan	 ska	 stödja	 eleverna	 i	 utvecklingsprocessen,	
vilket	innebär	att	betydelsen	av	elevhandledning	och	elevvård	ökar.	Eleverna	behöver	mycket	information	
om	olika	utbildningsmöjligheter	efter	grundskolan	samt	mångsidig	handledning	både	av	studiehandledaren	
och	 av	 lärarna	 i	 olika	 läroämnen.	 Det	 är	 viktigt	 att	 reservera	 tid	 för	 diskussion	med	 eleverna	 om	 deras	
planer,	att	hjälpa	dem	att	förstå	vilka	krav	de	fortsatta	studierna	ställer	och	att	göra	realistiska	val.		

	
15.2	Mångsidig	kompetens	i	årskurs	7–9	
	
De	 allmänna	 målen	 för	 mångsidig	 kompetens	 fastställs	 i	 kapitel	 3.	 I	 det	 följande	 beskrivs	 de	 aspekter	
gällande	målen	som	betonas	i	årskurserna	7–9.	

Förutsättningarna	för	utveckling	av	mångsidig	kompetens	stärks	i	takt	med	att	eleverna	utvecklas.	Å	andra	
sidan	ökar	utmaningarna	i	 fråga	om	samarbete	mellan	läroämnena	och	i	skolvardagen.	Skolan	kan	i	bästa	
fall	erbjuda	en	gemenskap	som	känns	meningsfull	för	den	unga	som	är	i	puberteten	och	där	den	unga	får	
hjälp	med	att	 strukturera	både	 sin	 egen	utveckling	och	omvärlden.	Det	 är	 särskilt	 viktigt	 att	 ge	 eleverna	
möjligheter	att	uppleva	att	de	kan	och	 lyckas	 för	att	på	 så	 sätt	 stärka	deras	 självkänsla	och	att	handleda	
varje	elev	att	bli	medveten	om	sina	styrkor	och	att	realistiskt	se	sina	utvecklingsbehov.	

Under	 dessa	 år	 fortsätter	 man	 att	 lägga	 grund	 för	 en	 hållbar	 livsstil	 och	 ett	 hållbart	 välbefinnande	 och	
reflekterar	 tillsammans	 med	 eleverna	 över	 sociala,	 samhälleliga	 och	 ekonomiska	 samt	 kulturella	 och	
ekologiska	 förutsättningar	 för	 hållbar	 utveckling.	 Undervisningen	 ska	 innehålla	 både	 praktiska	 och	
teoretiska	 exempel	 på	 sambandet	 mellan	 de	 olika	 aspekterna	 av	 hållbar	 utveckling	 och	 vad	 en	 hållbar	
livsstil	i	praktiken	betyder.	
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Varje	 läroämne	 ska	 stödja	 utvecklingen	 av	mångsidig	 kompetens	 på	 ett	 för	 läroämnet	 naturligt	 sätt.	 Att	
planera	och	genomföra	de	mångvetenskapliga	lärområdena	i	samarbete	med	eleverna	strävar	i	synnerhet	
till	att	utveckla	och	fördjupa	mångsidig	kompetens.	

Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	(K1)	

Skolarbetet	 ska	 stärka	 elevernas	 aktiva	 roll	 i	 lärprocessen	och	 ge	 förutsättningar	 för	 positiva	 upplevelser	
och	 känslor	 som	 stödjer	 lärandet.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 ta	 ansvar	 för	 att	 ställa	 upp	mål	 för	 sina	
studier,	planera	arbetet	och	utvärdera	arbetsprocessen	och	 resultatet.	De	 ska	 lära	 sig	att	 identifiera	 sina	
lärstrategier	och	studiestrategier	och	medvetet	utveckla	dem.	Eleverna	behöver	redskap	för	att	behålla	sin	
uppmärksamhet	och	koncentration	 samt	handledning	 för	att	använda	 teknik	och	andra	hjälpmedel	 i	 sina	
studier.	

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 lita	 på	 sig	 själva	 och	 sina	 uppfattningar,	 att	motivera	 sina	 åsikter	 och	 att	 i	
skolarbetet	tillämpa	den	kunskap	de	tillägnat	sig	utanför	skolan.	Det	är	viktigt	att	lära	sig	att	lyssna	till	sig	
själv	och	till	andra,	att	se	saker	med	andras	ögon	och	att	hitta	alternativa	och	kreativa	lösningar.	Eleverna	
behöver	 uppmuntran	 att	 bemöta	 och	 hantera	 oklar	 och	 motstridig	 information.	 Olika	 sätt	 att	 skapa	
kunskap	 granskas	 tillsammans	och	 eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 föra	 fram	 kunskaper	 som	baserar	 sig	 på	
egna	 erfarenheter	 och	 reflektera	 kring	 hur	 de	 påverkar	 det	 egna	 sättet	 att	 tänka.	 	 Eleverna	 ska	 ges	
möjlighet	att	göra	iakttagelser	och	träna	sin	observationsförmåga,	att	söka	information	på	olika	sätt	och	att	
kritiskt	granska	det	 innehåll	 som	behandlas	ur	olika	perspektiv.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	använda	sin	
fantasi	för	att	komma	till	insikt	och	skapa	nytt,	att	fördomsfritt	kombinera	olika	perspektiv	samt	att	bygga	
ny	kunskap	och	nya	perspektiv.	Elevernas	egna	 idéer	ska	stödjas.	Tankeförmågan	ska	dessutom	utvecklas	
genom	att	skapa	olika	slags	tillfällen	för	eleverna	att	lösa	problem,	både	självständigt	och	gemensamt,	att	
argumentera,	dra	slutsatser	och	upptäcka	orsakssammanhang	och	samband	mellan	olika	företeelser	för	att	
lära	sig	tänka	systematiskt.	Utvecklingen	av	etiskt	tänkande	ska	stödjas	med	hjälp	av	diskussioner	om	rätt	
och	fel,	ett	gott	liv	och	dygder	samt	om	etiska	principer.	Konst	framkallar	känslor	och	ger	nya	insikter	och	
fördjupar	således	det	etiska	och	estetiska	tänkandet.	

Experimentella,	 undersökande	 och	 aktiverande	 arbetssätt	 över	 läroämnesgränserna,	 för	 att	 undersöka	
företeelser	 som	 intresserar	 eleverna,	 utvecklar	 tankeförmågan	 och	 är	 också	 viktigt	 med	 tanke	 på	
motivationen	att	lära	sig	och	valet	av	utbildning	efter	den	grundläggande	utbildningen.	Under	lektionerna	i	
de	olika	läroämnena	ska	man	reflektera	över	hur	studierna	och	de	egna	tanke-	och	arbetssätten	påverkar	
framtiden.	Eleverna	ska	få	hjälp	med	att	ta	reda	på	studie-	och	arbetsmöjligheter	och	karriärval	och	att	göra	
ett	motiverat	val	utgående	från	sina	förutsättningar	och	intressen.	

Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	(K2)	

Eleverna	 ska	 i	 skolarbetet	 stödjas	 att	 utveckla	 en	 kulturell	 identitet	 och	 en	 kulturellt	 hållbar	 livsstil,	 som	
grundar	sig	på	respekt	för	de	mänskliga	rättigheterna.	Eleverna	ska	lära	sig	att	se	kulturell	mångfald	som	en	
positiv	 resurs.	 Samtidigt	 handleds	 de	 att	 ge	 akt	 på	 hur	 kulturer,	 religioner	 och	 åskådningar	 påverkar	
samhället	och	vardagen	och	att	 fundera	på	frågor	som	strider	mot	de	mänskliga	rättigheterna	och	därför	
inte	 kan	 accepteras.	 I	 skolarbetet	 ska	 man	 systematiskt	 främja	 respekten	 och	 förtroendet	 för	 andra	
människogrupper	och	folkslag.	Eleverna	undersöker	de	viktigaste	konventionerna	om	mänskliga	rättigheter,	
vad	de	innebär	och	hur	de	förverkligas	i	världen.	
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Eleverna	ska	lära	sig	tyda	kulturella	budskap	i	omgivningen,	lära	känna	och	värdesätta	sin	livsmiljö	och	dess	
kulturarv	och	att	 identifiera	värden	som	anknyter	till	det.	Eleverna	ska	analysera	mediemiljön	och	lära	sig	
bedöma	dess	inverkan.	De	ska	bekanta	sig	med	kulturarvet	på	ett	mångsidigt	sätt	och	ta	del	i	att	bevara	och	
utveckla	det.	Eleverna	får	möjligheter	att	uppleva	och	tolka	konst,	kultur	och	kulturarv	och	lära	sig	att	inse	
vilken	betydelse	dessa	har	för	individens	och	samhällets	välbefinnande.		 	Genom	att	samarbeta	med	olika	
aktörer	ger	skolan	eleverna	mångsidiga	möjligheter	att	ge	uttryck	för	sin	kulturella	kompetens	och	påverka	
till	exempel	genom	konst.	
	
Erfarenhet	 av	 kommunikation	 i	 och	 utanför	 skolan	 och	 av	 internationellt	 samarbete	 vidgar	 elevernas	
världsbild	och	utvecklar	förmågan	till	dialog.	Eleverna	ska	få	öva	sig	att	framföra	sin	åsikt	på	ett	konstruktivt	
sätt	 och	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 vid	 framträdanden	 och	 i	 olika	 samarbets-	 och	
kommunikationssituationer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 sätta	 sig	 in	 i	 andras	 situation,	 att	 bemöta	 andra	
människor	med	respekt	och	att	följa	god	sed.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	uttrycka	sig	på	olika	sätt.	De	ska	
också	handledas	att	uppskatta	och	kontrollera	sin	kropp	och	använda	den	för	att	uttrycka	känslor,	åsikter,	
tankar	 och	 idéer.	 Skolarbetet	 ska	 erbjuda	 gott	 om	 möjligheter	 till	 kreativ	 verksamhet.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	att	i	sitt	arbete	främja	det	estetiska	och	att	njuta	av	dess	olika	uttrycksformer.		
	
Vardagskompetens	(K3)	

Elevernas	självständighet	ska	stödjas	 i	 samarbete	med	hemmen.	Eleverna	ska	handledas	och	uppmuntras	
att	ta	ansvar	för	sig	själva,	för	andra	och	för	vardagen.	Eleverna	ska	ges	mera	möjligheter	att	vara	med	och	
planera	 och	 förverkliga	 skolarbetet	 och	 lärmiljön.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 identifiera	 vilka	 faktorer	 som	
inverkar	 positivt	 respektive	 negativt	 på	 det	 egna	 och	 det	 gemensamma	 välbefinnandet	 och	 tillägna	 sig	
handlingssätt	 som	 främjar	 hälsa,	 välbefinnande,	 trygghet	 och	 säkerhet.	 Betydelsen	 av	 sömn	 och	 vila,	 en	
balanserad	dagsrytm,	motion,	mångsidig	kost,	nykterhet	och	drogfrihet	samt	goda	vanor	ska	ägnas	särskild	
uppmärksamhet.	Eleverna	övar	sina	sociala	färdigheter	och	utvecklingen	av	emotionella	färdigheter	stöds.	
Tillsammans	går	man	igenom	hur	man	bemöter	och	hanterar	motstridiga	känslor	och	tankar.	Eleverna	ska	
få	färdigheter	så	att	de	kan	skydda	sitt	privatliv	och	sin	personliga	integritet.	De	ska	få	 lära	sig	att	förutse	
och	undvika	 farliga	 situationer	och	att	handla	ändamålsenligt	 i	olyckssituationer.	Eleverna	ska	 lära	 sig	att	
handla	på	ett	hållbart	och	ansvarfullt	sätt	i	trafiken,	i	synnerhet	när	de	rör	sig	med	cykel	eller	moped.	Man	
ska	 också	 handleda	 eleverna	 att	 använda	 skyddsutrustning	 och	 betona	 vikten	 av	 att	man	 är	 nykter	 och	
drogfri	i	trafiken.	

I	 samband	med	undervisningen	 i	olika	 läroämnen	och	 i	det	övriga	skolarbetet	ska	eleverna	 lära	sig	 förstå	
den	 teknologiska	 utvecklingen	 samt	 teknologins	 mångfald	 och	 betydelse	 i	 det	 egna	 livet,	 skolan	 och	
samhället.	De	ska	också	lära	sig	att	förstå	tekniska	funktionsprinciper	och	hur	kostnader	för	teknik	uppstår	
samt	 öva	 sig	 att	 använda	 teknik	 på	 ett	 ansvarsfullt	 sätt	 samt	 att	 utveckla	 och	 beskriva	 tekniska	 idéer.	
Tillsammans	med	 eleverna	 ska	man	 reflektera	 över	 etiska	 frågor	 och	 framtida	möjligheter	 när	 det	 gäller	
teknik.	Eleverna	ska	uppmanas	att	granska	sina	konsumtionsvanor	ur	ett	hållbarhetsperspektiv,	att	granska	
reklam	 analytiskt	 och	 att	 vara	 kritiska	 och	 ansvarsfulla	 konsumenter.	 De	 ska	 handledas	 att	 stärka	 sina	
förutsättningar	 för	 att	 kunna	 planera	 och	 ta	 hand	 om	 sin	 egen	 ekonomi.	 Under	 den	 grundläggande	
utbildningen	ska	eleverna	öva	sig	att	göra	hållbara	val	och	tillägna	sig	en	hållbar	livsstil.	

Multilitteracitet	(K4)	
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Eleverna	 ska	 handledas	 att	 fördjupa	 sin	 kompetens	 i	 multilitteracitet	 genom	 ett	 bredare	 utbud	 av	 olika	
texter	 i	undervisningen	 i	alla	 läroämnen.	Med	 texter	avses	här	olika	 slag	av	 information	som	kommer	 till	
uttryck	 genom	 verbala,	 visuella,	 auditiva,	 numeriska	 eller	 kinestetiska	 symbolsystem	 eller	 genom	
kombinationer	 av	 dessa.	 Eleverna	 ska	 framför	 allt	 träna	 analytisk,	 kritisk	 och	 kulturell	 läskunnighet.	
Eleverna	ska	lära	sig	att	mångsidigt	använda	sig	av	alla	sina	sinnen	och	alla	sätt	att	lära	sig.	Eleverna	ska	öva	
sig	 att	 producera,	 tolka	 och	 förmedla	 kunskap	 på	 det	 sätt	 som	är	 typiskt	 för	 varje	 läroämne	och	 genom	
samarbete	 mellan	 läroämnena.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 multilitteracitet	
också	för	att	påverka	och	delta	på	olika	sätt	i	sin	livsmiljö,	i	medier	och	i	samhället.	Undervisningen	ska	ge	
eleverna	gott	om	tillfällen	att	träna	dessa	färdigheter	tillsammans.	

Eleverna	ska	få	möjlighet	att	vidareutveckla	en	mångsidig	läskunnighet	genom	att	mer	och	mer	övergå	till	
texter	 som	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 i	 olika	 syften.	 Elevernas	multilitteracitet	 ska	 fördjupas	 genom	
arbete	med	 berättande,	 beskrivande,	 instruerande,	 argumenterande	 och	 förklarande	 textgenrer.	 Genom	
undervisningen	ska	man	stärka	elevernas	kulturella,	etiska	och	ekologiska	 läskunnighet.	 	 I	undervisningen	
behandlas	 och	 tolkas	 även	 texter	 som	 berör	 arbetslivet.	 Konsumentkunskap	 och	 kunskaper	 i	 ekonomi	
utvecklas	med	hjälp	av	texter	som	mångsidigt	behandlar	ämnet	och	genom	att	eleverna	blir	vana	att	se	 i	
vilka	 sammanhang	 texterna	 används.	 Numerisk	 läskunnighet	 behövs	 till	 exempel	 när	 man	 bedömer	 hur	
tillförlitlig	en	gallup	är	eller	hur	 förmånligt	ett	köperbjudande	är.	Eleverna	 ska	handledas	att	utveckla	 sin	
visuella	 läskunnighet	 genom	 att	 använda	 olika	 bildtolkningsmetoder	 och	 framställningssätt.	
Mediekunskapen	 fördjupas	 genom	att	 eleverna	medverkar	 i	 och	 arbetar	med	olika	medier.	 Eleverna	 ska	
uppmuntras	att	uttrycka	sina	åsikter	med	hjälp	av	olika	kommunikations-	och	påverkningsmetoder.		

Digital	kompetens	(K5)	

Användningen	av	digitala	verktyg	ska	utgöra	en	naturlig	del	av	elevens	och	gruppens	lärande.	Eleverna	ska	
fördjupa	sina	färdigheter	och	utnyttja	det	de	lärt	sig	utanför	skolan.	De	ska	få	en	bild	av	hur	digitala	verktyg	
kan	utnyttjas	 i	undervisningen	 i	olika	 läroämnen,	 i	 senare	studier	och	 i	arbetslivet	 samt	 för	att	verka	och	
påverka	 i	 samhället.	 I	 samband	med	 skoluppgifterna	 funderar	man	över	betydelsen	av	 informations-	och	
kommunikationsteknik	 i	 samhället	 och	 hur	 informations-	 och	 kommunikationstekniken	 påverkar	 hållbar	
utveckling.	
	
Praktiska	färdigheter	och	egen	produktion:	Eleverna	ska	lära	sig	att	på	eget	initiativ	använda	digitala	verktyg	
i	olika	skoluppgifter	och	välja	lämpliga	arbetssätt	och	verktyg	för	olika	uppgifter.	Eleverna	ska	fördjupa	sin	
uppfattning	om	enligt	vilken	logik	olika	apparater,	program	och	tjänster	används	och	fungerar.	De	ska	öva	
sig	att	systematisera,	organisera	och	att	dela	filer	samt	att	skapa	olika	digitala	produkter	självständigt	och	
tillsammans	med	andra.	Eleverna	ska	öva	sig	att	programmera	som	en	del	av	studierna	i	olika	läroämnen.	
Ansvarsfulla	och	trygga	arbetssätt:	Eleverna	ska	lära	sig	att	använda	digitala	verktyg	på	ett	tryggt	och	etiskt	
hållbart	sätt.	De	ska	lära	sig	hur	man	skyddar	sig	mot	eventuella	informationssäkerhetsrisker	och	undviker	
att	 information	 försvinner.	 För	 att	 lära	 sig	 handla	 ansvarsfullt	 ska	 man	 reflektera	 över	 vad	 till	 exempel	
begreppen	datasekretess	och	upphovsrätt	betyder	och	vilka	följderna	av	ansvarslöst	och	olagligt	förfarande	
kan	 vara.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 tillägna	 sig	 hälsosamma	 och	 ergonomiska	 arbetssätt.	
Informationssökning	 samt	 undersökande	 och	 kreativa	 arbetssätt:	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 söka	 och	
producera	 information	 och	 att	 använda	 informationskällor	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt	 som	 underlag	 för	
undersökande	och	kreativt	arbete.	Samtidigt	ska	de	öva	sig	att	vara	källkritiska	och	lära	sig	att	bedöma	sitt	
eget	 och	 andras	 sätt	 att	 arbeta	 och	 producera	 information	 samt	 hur	 olika	 söktjänster	 och	 databaser	
fungerar	 och	 producerar	 information.	 Kommunikation	 och	 nätverksbildning:	 Sociala	 medietjänster	 ska	
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användas	 i	 undervisningen	 för	 att	 eleverna	 ska	 inse	 vad	 samarbete	 och	 kommunikation	 betyder	 för	
lärandet,	för	undersökande	arbete	och	för	att	kunna	skapa	något	nytt.	Eleverna	ska	lära	sig	använda	olika	
medier	och	kommunikationsstilar	på	ett	ändamålsenligt	sätt.	Eleverna	övar	sig	att	använda	digitala	verktyg	
för	internationell	kommunikation	och	lär	sig	förstå	dess	betydelse,	möjligheter	och	risker	i	en	global	värld.		
	
Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap	(K6)	

Undervisningen	ska	främja	elevernas	intresse	och	positiva	attityd	till	arbete	och	arbetslivet	och	stärka	deras	
kunskapsunderlag	 inom	 området.	 Eleverna	 ska	 lära	 känna	 näringslivet	 i	 närmiljön	 och	 dess	 särdrag	 och	
centrala	verksamhetsområden.	Det	är	viktigt	att	eleverna	senast	i	detta	skede	får	erfarenhet	av	arbetslivet	
och	av	att	samarbeta	med	aktörer	utanför	skolan	för	att	de	även	ska	få	öva	att	uppföra	sig	och	samarbeta	
på	 det	 sätt	 som	 förutsätts	 i	 arbetslivet	 samt	 inse	 betydelsen	 av	 språkkunskaper	 och	 kommunikativa	
färdigheter.	Skolarbetet	ska	omfatta	arbetsformer	som	ger	eleverna	möjlighet	att	få	insikt	i	olika	yrken	och	
branscher	samt	företagsverksamhet.	Sådana	arbetsformer	är	bl.a.	praktisk	arbetsorientering,	diskussioner	
med	 personer	 som	besöker	 skolan,	 besök	 på	 företag	 och	 i	 olika	 organisationer	 samt	 övningsföretag	 och	
volontärarbete.		
	
I	 skolan	ska	projektarbete	och	nätverksbildning	 tränas,	 såväl	 i	den	egna	skolan,	 i	närmiljön	och	nationellt	
som	 i	 mån	 av	 möjlighet	 också	 internationellt.	 Eleverna	 lär	 sig	 i	 praktiska	 undervisningssituationer	 att	
planera	arbetsprocesser,	formulera	hypoteser,	testa	olika	alternativ,	dra	slutsatser	och	hitta	nya	lösningar	
om	 situationen	 förändras.	 Samtidigt	 lär	 de	 sig	 ta	 itu	med	 uppgifter	 på	 ett	 företagsamt	 sätt,	 att	 förutse	
eventuella	 svårigheter	 i	 arbetet,	 att	 bedöma	 och	 ta	 kontrollerade	 risker,	 att	 hantera	misslyckanden	 och	
besvikelser	 samt	att	målmedvetet	 slutföra	arbetet.	På	det	 viset	 får	eleverna	möjligheter	att	 genom	egna	
erfarenheter	lära	sig	inse	vad	arbete,	företagsamhet	och	entreprenörskap	betyder	i	skolgemenskapen	och	i	
samhället.	Eleverna	ska	handledas	att	ta	reda	på	studie-	och	arbetsmöjligheter	och	karriäralternativ.	De	ska	
uppmuntras	att	lägga	märke	till	och	utveckla	sina	färdigheter,	styrkor	och	intressen	och	att	göra	motiverade	
förnuftiga	val	i	fråga	om	studier	och	arbete	samtidigt	som	de	är	medvetna	om	sina	egna	förutsättningar	och	
den	inverkan	som	traditionella	könsroller	och	övriga	rollmodeller	har.		
	
Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	(K7)	

Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 möjlighet	 att	 stärka	 och	 fördjupa	 sitt	 intresse	 för	 gemensamma	 och	
samhälleliga	frågor	och	att	öva	sig	att	delta	som	medlemmar	i	ett	demokratiskt	samhälle.	Att	på	olika	sätt	
delta	i	den	egna	klassgemenskapen,	olika	undervisningsgrupper,	elevkåren	och	hela	skolgemenskapen	och	
därigenom	bli	hörd	och	uppskattad,	hjälper	eleverna	att	inse	och	lära	sig	hur	man	kan	påverka.	Eleverna	ska	
få	 kunskaper	 och	 erfarenheter	 av	 hur	 man	 deltar	 i	 samhällsnyttig	 verksamhet,	 till	 exempel	
vänelevsverksamhet,	miljöaktiviteter	eller	volontärarbete,	eller	påverkar	via	medier,	konst,	den	offentliga	
sektorn,	medborgarorganisationer	och	politiska	partier.	Erfarenheterna	stödjer	elevernas	självkänsla	och	lär	
dem	att	ta	egna	initiativ	och	våga	handla	ansvarsfullt.	Genom	att	delta	kan	eleverna	öva	sig	att	uttrycka	sina	
åsikter	konstruktivt,	att	söka	lösningar	tillsammans	med	andra	och	att	reflektera	över	olika	handlingssätts	
berättigande	ur	olika	perspektiv.	De	lär	sig	att	förhandla,	 jämka	och	lösa	konflikter.	Samarbetsprojekt	och	
konkreta	handlingar	till	förmån	för	miljön	och	andra	människor	breddar	ansvarsområdet.	

Eleverna	 ska	 lära	 sig	 förstå	 betydelsen	 av	 sina	 val	 och	 handlingar	 för	 dem	 själva,	 den	 närmaste	
omgivningen,	 samhället	 och	 naturen.	Man	 ska	 tillsammans	 fundera	 på	 sambandet	mellan	 det	 förflutna,	
nutid	 och	 framtid	 och	 olika	 framtidsalternativ.	 Eleverna	 ska	 få	 lära	 sig	 bedöma	 såväl	 sina	 egna	 som	
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gruppens	och	samhällets	verksamhetssätt	och	verksamhetsstruktur	och	korrigera	dem	så	att	de	främjar	ett	
hållbart	 välbefinnande.	 Eleverna	 ska	 under	 den	 grundläggande	 utbildningen	 bilda	 sig	 en	 uppfattning	 om	
varför	studier	och	delaktighet	är	viktiga,	vad	en	hållbar	livsstil	betyder	och	hur	kunskaperna	som	inhämtas	i	
skolan	kan	användas	för	att	bygga	en	hållbar	framtid.		

	
15.3	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
	
I	läroplanen	ska	utbildningsanordnaren	besluta	och	beskriva	

- hur	man	stödjer	eleverna	i	övergångarna	från	årskurs	6	till	årskurs	7	och	från	årskurs	9	till	följande	
utbildningsstadium	

o praxis	vid	övergångarna	
o samarbete	som	behövs,	arbetsfördelning	och	ansvarsfördelning	

- särdrag	 och	 uppdrag	 i	 årskurserna	 7-9	 (beskrivningarna	 i	 grunderna	 kan	 användas	 som	 sådana),	
lokala	betoningar	gällande	dem	och	hur	man	förverkligar	och	följer	upp	uppdraget	

- mål	 för	mångsidig	 kompetens	 i	 årskurserna	 7-9	 (beskrivningarna	 i	 grunderna	 kan	 användas	 som	
sådana),	 eventuella	 lokala	 betoningar	 och	 hur	 utvecklingen	 av	 elevernas	 mångsidiga	 kompetens	
stöds	i	årskurserna	7-9	

- mål	och	centralt	innehåll	i	årskurserna	7,	8	och	9	för	varje	läroämne	
- eventuella	särdrag	vad	gäller	 lärmiljöer	och	arbetssätt	 samt	handledning,	differentiering	och	stöd	

samt	bedömning	av	lärande	i	årskurserna	7-9.	

	
15.4	Läroämnen	i	årskurs	7-9	
	
I	dessa	grunder	 för	 läroplanen	 föreskrivs	 för	varje	 läroämne	dess	uppdrag	och	mål	samt	centralt	 innehåll	
som	 anknyter	 till	 målen.	 Dessutom	 föreskrivs	 särskilda	 aspekter	 gällande	 mål	 för	 lärmiljöer,	 arbetssätt,	
handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömningen	av	lärandet	i	ifrågavarande	läroämne.	

I	 läroämnesdelarna	 används	 förkortningar.	Målen	 är	 förkortade	M1,	M2	 osv.	 Innehåll	 som	 hör	 samman	
med	målen	 är	 numrerade	 I1,	 I2	 osv.	 och	 i	 läroämnenas	måltabeller	 finns	 hänvisningar	 till	 dem.	De	 olika	
kompetensområdena	inom	mångsidig	kompetens	är	numrerade	K1,	K2	osv.	och	i	läroämnenas	måltabeller	
finns	hänvisningar	till	dem.	

	
K1	Förmåga	att	tänka	och	lära	sig	
K2	Kulturell	och	kommunikativ	kompetens	
K3	Vardagskompetens	
K4	Multilitteracitet	
K5	Digital	kompetens	
K6	Arbetslivskompetens	och	entreprenörskap		
K7	Förmåga	att	delta,	påverka	och	bidra	till	en	hållbar	framtid	

	
DE	 OLIKA	 LÄROKURSERNA	 I	 MODERSMÅL	 OCH	 LITTERATUR	 OCH	 STUDIER	 I	 DET	 ANDRA		
INHEMSKA	SPRÅKET	
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Inom	läroämnet	modersmål	och	 litteratur	 ingår	 i	dessa	 läroplansgrunder	följande	tolv	 lärokurser:	svenska	
och	litteratur,	finska	och	litteratur,	samiska	och	litteratur,	romani	och	litteratur,	teckenspråk	och	litteratur,	
modersmål	 för	 elever	med	 annat	modersmål,	 svenska	 och	 finska	 som	andraspråk	 och	 litteratur,	 svenska	
och	finska	 för	samisktalande	samt	svenska	och	finska	 för	 teckenspråkiga.	Som	modersmål	 för	elever	med	
annat	modersmål	är	det	möjligt	 att	undervisa	något	annat	 språk	än	de	 som	ovan	nämnts	 i	 enlighet	med	
timantalet	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 eller	 i	 enlighet	 med	 8	 §	 i	 statsrådets	 förordning	 422/2012,	 ifall	
utbildningsanordnaren	 erbjuder	 det	 och	 vårdnadshavaren	 har	 valt	 detta	 språk	 som	 elevens	modersmål.	
Dessutom	 kan	man	med	 separat	 finansiering	 erbjuda	 undervisning	 i	 elevens	 eget	modersmål.	 Inom	 det	
andra	inhemska	språket	 ingår	A-	och	B-lärokurser	och	de	modersmålsinriktade	lärokurser	som	är	avsedda	
för	tvåspråkiga	elever.	

Inom	 läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 och	 det	 andra	 inhemska	 språket	 ska	 eleverna	 läsa	 de	 olika	
lärokurserna	i	enlighet	med	vad	som	anges	i	tabellen	nedan,	och	enligt	vad	utbildningsanordnaren	erbjuder	
och	vårdnadshavaren	väljer.	Med	elevens	modersmål	avses	i	detta	fall	skolans	undervisningsspråk	(svenska,	
finska	eller	samiska)	eller	något	annat	språk	som	vårdnadshavaren	uppgett.	

elevens	modersmål	 lärokurs	 i	 läroämnet		
modersmål	och	litteratur		

det	andra	inhemska	språket	

	 gemensam	 gemensam	 valfri	
svenska	 svenska	och	litteratur	 finska	 -	

finska	 finska	och	litteratur	 svenska	 -	

samiska	 samiska	 och	 litteratur	 samt	
svenska	 eller	 finska	 för	
samisktalande	

-	
	

finska	eller	svenska	

samiska	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 samiska	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

romani	 svenska	 eller	 finska	 och	
litteratur	 samt	 romani	 och	
litteratur	

finska	eller	svenska	 	
-	
	

teckenspråk	 teckenspråk	 och	 litteratur	
samt	 svenska	 eller	 finska	 för	
teckenspråkiga	

														
-	
	

finska	eller	svenska	

annat	modersmål	 annat	 modersmål	 med	 hela	
timantalet	 för	modersmål	 och	
litteratur	eller	i	enlighet	med	8	
§	 i	 statsrådets	 förordning	
422/2012	 samt	 svenska	 eller	
finska	som	andraspråk		

	
-		
	
	

finska	eller	svenska	

	

	

15.4.1	MODERSMÅL	OCH	LITTERATUR	I	ÅK	7-9	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	
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Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

	

Läroämnets	uppdrag		
	
Mål,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömning	av	lärande	som	hör	samman	med	läroämnets	
uppdrag,	lärmiljöer	och	arbetssätt	gäller	alla	lärokurser	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.	
	
Läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 språk-,	 text-	 och	
kommunikationsfärdigheter,	att	stimulera	eleverna	att	bli	 intresserade	av	språk,	litteratur	och	övrig	kultur	
och	bli	medvetna	om	sig	själva	som	kommunikatörer	och	språkanvändare.	Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	
utveckla	sin	kreativitet	och	vidga	sitt	vardagsspråk	och	sin	textkompetens	så	att	de	med	hjälp	av	lämpliga	
begrepp	kan	ge	uttryck	för	iakttagelser	och	fenomen	och	verbalisera	sina	egna	tankar.		

Läroämnet	modersmål	och	litteratur	ansvarar,	 i	samarbete	med	de	övriga	läroämnena	och	med	hemmen,	
för	elevernas	språkliga	utveckling.	Undervisningen	ska	hjälpa	eleverna	att	skapa	sin	språkliga	och	kulturella	
identitet	i	ett	mångkulturellt	och	medialiserat	samhälle.		Modersmål	och	litteratur	är	ett	mångvetenskapligt	
kunskaps-,	 färdighets-	 och	 kulturämne.	 Undervisningen	 ska	 baseras	 på	 en	 vidgad	 textsyn.	 Centrala	
färdigheter	som	ska	betonas	är	färdighet	 i	att	tolka	och	producera	mångformiga	texter	och	 i	att	söka	och	
dela	information.	Kreativiteten	stärks	och	fantasin	får	möjlighet	att	utvecklas	på	ett	mångsidigt	sätt	genom	
att	 eleverna	 bekantar	 sig	 med	 litteratur	 som	 är	 lämplig	 för	 deras	 ålder	 och	 språkfärdighet.	 Litteraturen	
vidgar	 även	elevernas	uppfattning	om	sig	 själva	 som	språkanvändare,	 skapar	band	 till	 den	egna	kulturen	
och	vidgar	förståelsen	för	andra	kulturer.	

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 till	 att	 kommunicera	 och	 uttrycka	 sig	 i	 olika	 slag	 av	 kommunikationsmiljöer.	
Genom	att	eleverna	blir	handledda	 i	 att	 inse	hur	deras	egen	 språkanvändning	påverkar	andra	människor	
bidrar	 modersmålsämnet	 även	 till	 elevernas	 etiska	 utveckling.	 Läs-	 och	 skrivstrategier	 är	 centrala	
metakognitiva	 färdigheter	 som	ska	betonas	 inom	modersmålsundervisningen.	 Syftet	med	undervisningen	
om	språket	är	att	 stödja	och	utveckla	språklig	medvetenhet	och	analytisk	språkfärdighet.	Undervisningen	
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ska	basera	sig	på	en	social	och	funktionell	syn	på	språket:	de	språkliga	strukturerna	ska	studeras	i	språkliga	
sammanhang	 och	 inom	 textgenrer	 som	 är	 lämpliga	 för	 den	 aktuella	 åldersgruppen.	 Undervisningen	 ska	
avancera	trappstegsvis	i	enlighet	med	elevernas	utvecklingsstadium.	

Inom	 undervisningen	 ska	 eleverna	 lära	 känna	 flera	 kulturområden,	 av	 vilka	 ordkonsten,	 mediekulturen,	
drama	 och	 teater	 samt	 muntlig	 kommunikationskultur	 är	 de	 mest	 centrala.	 Undervisningen	 i	 ordkonst	
innebär	 att	man	 skriver,	 läser	 och	 tolkar	 skönlitterära	 texter.	 Syftet	med	 litteraturundervisningen	 är	 att	
väcka	 läslust,	 stödja	 eleverna	 i	 att	 få	 och	 dela	 med	 sig	 av	 läsupplevelser,	 fördjupa	 kulturkännedomen,	
stödja	den	etiska	utvecklingen	och	att	berika	elevernas	språk	och	fantasi.	Drama	 i	undervisningen	stärker	
läroämnets	 funktionella,	 erfarenhetsbaserade	 och	 estetiska	 karaktär.	 Genom	 arbete	med	mediekunskap	
ökar	elevernas	medvetenhet	om	och	vana	att	använda	olika	medieinnehåll	och	de	 lär	sig	 förstå	och	tolka	
mediernas	 roll	 som	 ett	 kulturellt	 fenomen.	 Arbetet	 med	 muntlig	 kommunikation	 stärker	 elevernas	
kommunikativa	kompetens.	

Att	 innehållet	 i	modersmåls-	och	 litteraturundervisningen	görs	meningsfullt	är	en	viktig	motivationsfaktor	
för	eleverna.	Motivationen	och	intresset	stärks	genom	att	man	i	undervisningen	utgår	från	barnens	och	de	
ungas	 språkvärld	 och	 erfarenheter	 och	 vidgar	 dessa	 samt	 låter	 eleverna	 göra	 egna	 val	 och	 vara	 aktiva	
aktörer.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 man	 inom	 undervisningen	 beaktar	 elevernas	 egna	 textvärldar	 och	
erfarenheter	 och	 breddar	 dessa.	 Då	 skolan	 formar	 sina	 lärmiljöer	 och	 väljer	 undervisningsmetoder	 inom	
läroämnet	 modersmål	 och	 litteratur	 ska	 elevernas	 olikheter,	 olika	 förutsättningar	 och	 jämställdheten	
mellan	könen	beaktas.	Både	de	som	är	specialbegåvade	på	området	och	de	som	har	inlärningssvårigheter	
ska	få	stöd.	De	olika	lärokurserna	i	läroämnet	ska	samarbeta	med	varandra.	

I	 årskurserna	 7–9	 har	 undervisningen	 i	 modersmål	 och	 litteratur	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	
språkliga	och	kulturella	färdigheter	i	multimediala	kommunikationsmiljöer.	Eleverna	handleds	att	ta	del	av	
olika	kommunikationssituationer	och	multimediala	miljöer	så	att	de	lär	känna	sitt	sätt	att	kommunicera	och	
själva	 kan	 bidra	 till	 ett	 positivt	 kommunikationsklimat.	 Undervisningens	 uppdrag	 är	 att	 främja	 elevernas	
utveckling	till	aktiva	och	delaktiga	medborgare	som	kan	motivera	sina	synpunkter	och	påverka	sitt	eget	liv	
och	det	omgivande	samhället	med	hjälp	av	olika	kommunikationsmedel.	Valet	av	 texter	 i	undervisningen	
ska	gå	i	riktning	mot	samhällsorienterande	texter	och	texter	som	används	i	studie-	och	arbetslivet.	Eleverna	
ska	 lära	 sig	 att	 behärska	 standardspråkets	 normer	 i	 tal	 och	 skrift	 samt	 att	 använda	 ett	 för	 situationen	
lämpligt	 språk.	 Färdigheten	 att	 analysera	 och	 tolka	 litteratur	 fördjupas.	 Eleverna	 uppmanas	 att	 läsa	
litteratur	och	fördjupa	sitt	läsintresse	och	de	ska	ges	möjlighet	till	läsupplevelser.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur	i	årskurs	7–9		
	
Målet	 är	 att	 skapa	 en	 social	 lärmiljö	 som	 utvecklar	 förmågan	 att	 lära	 sig	 och	 erbjuder	 gott	 om	 språklig	
stimulans	samt	möjligheter	att	söka,	använda	och	producera	information,	även	om	stora	texthelheter	och	
även	 i	multimediala	miljöer.	 Lärmiljön	 i	modersmål	 ska	 även	 innefatta	 kultur-	 och	medieutbudet	utanför	
skolan.	Arbetssätten	 ska	 väljas	 så	att	 läsförståelsestrategierna	 stärks	och	 textproduktionsprocesserna	blir	
smidigare.	 Eleverna	 ska	 producera	 texter	 individuellt	 och	 tillsammans,	 också	 med	 hjälp	 av	
kommunikationsteknik.	 Undervisningen	 ska	 integreras	 med	 hjälp	 av	 process-	 och	 projektarbete	 och	
arbetssätten	 ska	 väljas	 så	 att	 de	 olika	 innehållsområdena	 integreras	 naturligt	med	 varandra.	 Drama	 ska	
integreras	 i	 olika	 innehållsområden,	 i	 synnerhet	 i	 litteraturundervisningen	 och	 i	 undervisningen	 i	 andra	
läroämnen.	Undervisningen	i	modersmål	och	litteratur	kan	på	ett	naturligt	sätt	samordnas	med	till	exempel	
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undervisningen	 i	 främmande	 språk,	 historia,	 geografi	 och	 bildkonst.	 Genom	 kommunikationsövningar	
stärks	varje	elevs	uppfattning	om	sitt	sätt	att	kommunicera.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	läroämnet	modermål	och	litteratur	i	årskurs	7–9		
	
Målet	 för	undervisningen	är	 att	 stödja	 varje	 elevs	 lärande	 i	 och	utanför	 skolan	 genom	att	hjälpa	hen	att	
hitta	och	använda	lämpliga	studiestrategier	och	identifiera	sina	styrkor.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	bland	
olika	texter	hitta	och	välja	sådana	som	intresserar	och	är	lämpliga	med	tanke	på	elevernas	läsfärdighet	och	
sätt	 att	 läsa,	och	att	 självmant	 läsa	 litteratur	och	andra	 texter.	 Eleverna	 ska	också	handledas	att	 röra	 sig	
tryggt	och	ansvarsfullt	i	medievärlden.	Individuell	handledning	och	respons	ska	ges	för	att	utveckla	elevens	
kommunikativa	 färdigheter	 och	 förmåga	 att	 producera	 texter.	 Eleverna	 ska	 få	 handledning	 och	 stöd	 vid	
eventuella	 språkliga	 inlärningssvårigheter	 och	 för	 att	 lära	 sig	 begrepp	 och	 klä	 sina	 tankar	 i	 ord.	 Också	
språkligt	begåvade	elever	ska	utmanas	att	till	exempel	utveckla	sin	läskompetens	och	att	ställa	upp	mål	och	
hitta	arbetssätt	som	lämpar	sig	för	dem.	Texterna	och	arbetssätten	ska	väljas	så	att	eleverna	bemöts	jämlikt	
och	jämställt	oberoende	av	kön.		

	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	läroämnet	modermål	och	litteratur	i	årskurs	7–9		
	
I	 årskurs	 7–9	 ska	 bedömningen	 av	 elevens	 lärande	 vara	 mångsidig,	 riktgivande	 och	 uppmuntrande.	 En	
respons	som	är	uppmuntrande	och	konstruktiv	stärker	elevernas	motivation	och	hjälper	dem	att	utveckla	
sina	språkliga	färdigheter	samt	att	hitta	sina	egna	styrkor.	Eleverna	ska	kontinuerligt	få	information	om	sina	
studieframgångar	och	hur	väl	de	presterat	i	förhållande	till	målen.	Bedömningen	ska	bli	en	naturlig	del	av	
lärprocessen.	Genom	en	 stödjande	och	analyserande	bedömning	av	elevernas	kunskaper	kan	man	hjälpa	
eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	egna	kunskaper	och	 färdigheter	och	 sina	arbetsprocesser	och	ge	dem	
verktyg	 för	 att	 utveckla	 dessa.	 Alla	 fyra	 målområden	 lika	 viktiga	 i	 bedömningen	 av	 elevens	 lärande	 i	
årkurserna	 7-9.	 Bedömningen	 ska	 vara	 mångbottnad	 och	 grunda	 sig	 på	 såväl	 muntlig	 och	 skriftlig	
kunskapsredovisning	som	på	lärarens	observationer	av	språkanvändning	och	textanalys	i	olika	situationer.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	visa	prov	på	sina	kunskaper	och	färdigheter	på	ett	mångsidigt	sätt.	Vid	sidan	
av	självbedömning	ska	man	använda	kamratbedömning	under	bedömningsprocessen.		

Slutbedömningen	 genomförs	 det	 läsår	 då	 ämnesstudierna	 avslutas	 i	 respektive	 ämne.	 Genom	
slutbedömningen	definierar	man	hur	väl	eleven	vid	slutet	av	studierna	har	uppnått	målen	för	 lärokursen.	
Slutvitsordet	 bestäms	 så	 att	 man	 jämför	 elevens	 kunskaps-	 och	 färdighetsnivå	 med	 de	 nationella	
kunskapskraven	 i	den	 ifrågavarande	 lärokursen.	Modersmål	och	 litteratur	är	ett	kumulativt	 läroämne.	Då	
man	bestämmer	slutvitsordet	ska	man	beakta	alla	nationella	kunskapskrav	för	slutbedömningen	oberoende	
av	 i	 vilken	årskurs	motsvarande	mål	har	 fastställts	 i	den	 lokala	 läroplanen.	Eleven	bedöms	med	vitsordet	
åtta	(8)	ifall	hen	har	uppnått	en	nivå	som	utgör	ett	genomsnitt	av	den	kunskaps-	och	färdighetsnivå	för	de	
olika	 delområdena	 som	beskrivs	 i	 de	 nationella	 kunskapskraven.	Om	 eleven	 inom	något	 delområde	 nått	
högre	 än	 nivån	 för	 vitsordet	 åtta	 kan	 detta	 kompensera	 en	 något	 lägre	 prestationsnivå	 inom	 ett	 annat	
delområde.		

	
SVENSKA	OCH	LITTERATUR	
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Läroämnets	uppdrag	samt	målen	för	 lärmiljöer	och	arbetssätt,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	
bedömning	av	lärandet,	som	är	inskrivna	under	rubriken	Modersmål	och	litteratur,	gäller	för	alla	lärokurser	
inom	läroämnet	modersmål	och	litteratur,	alltså	även	för	lärokursen	svenska	och	litteratur.	

Lärokursens	särskilda	uppdrag	

Svenska	språket	är	det	ena	av	Finlands	två	nationalspråk	och	lärokursen	i	svenska	och	litteratur	undervisas	i	
samma	omfattning	och	med	samma	mål	och	innehåll	som	lärokursen	finska	och	litteratur,	dock	med	vissa	
mindre	 avvikelser	 som	 beror	 på	 språkliga	 och	 kulturella	 särdrag.	 Läroämnets	 centrala	 kulturbärande	
uppdrag	 i	 de	 svenska	 skolorna	 i	 Finland	 är	 även	 viktigt	 att	 betona.	 Elevernas	 skolspråk	 och	
språkmedvetenhet	ska	kontinuerligt	stödjas,	parallellt	med	att	flerspråkighet	ska	användas	som	en	resurs.	
Elevernas	 varierande	 språkbakgrund	 ska	uppmärksammas	och	beaktas	 i	 undervisningen	 i	modersmål	och	
litteratur	och	även	i	alla	övriga	läroämnen.		

I	årskurserna	7-9	är	det	speciella	uppdraget	 för	undervisningen	att	stödja	eleverna	 i	att	utveckla	allt	mer	
mångsidig	 kompetens	 i	 att	 lära	 sig	 och	 kommunicera	 och	 att	 utveckla	 en	 bredare	 kompetens	 i	
multilitteracitet.	Eleverna	utvecklar	och	breddar	sin	språkliga	medvetenhet,	sin	textvärld	och	sin	kulturella	
kompetens.	Inom	undervisningen	handleder	man	eleverna	att	anpassa	sitt	språkbruk	till	situationen	och	att	
uttrycka	sig	och	kommunicera	i	olika	kontexter.	Även	språkliga	och	kommunikativa	färdigheter	som	behövs	
i	de	fortsatta	studierna	och	i	arbetslivet	ligger	i	fokus.	Inom	litteraturundervisningen	sporrar	man	eleverna	
till	mångsidiga	läsupplevelser.	

Mål	för	undervisningen	i	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	handleda	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	
kommunicera	målinriktat,	ändamålsenligt,	etiskt	och	på	ett	
konstruktivt	sätt	i	olika	kommunikationsmiljöer		

I1	 K2,	K3,	K6,	K7	

M2	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	
kommunicera	i	grupp	och	utveckla	förmågan	att	motivera	
sina	åsikter	och	sina	språkliga	och	kommunikativa	val	

I1	 K1,	K2,	K3,	K7	

M3	stödja	eleven	i	att	bredda	sin	förmåga	att	uttrycka	sig	i	
olika	slag	av	kommunikationssituationer,	även	genom	drama		

I1	 K1,	K2,	K3,	K7	

M4	uppmuntra	eleven	att	vidareutveckla	sina	
kommunikativa	färdigheter	så	att	hen	lär	sig	observera	sin	
egen	kommunikation	och	identifiera	sina	styrkor	och	
svagheter	i	olika	kommunikationsmiljöer,	även	multimediala	

I1	 K1,	K2,	K6,	K7	

Att	tolka	texter	 	 	
M5	handleda	eleven	i	att	utveckla	de	lässtrategier	och	
metakognitiva	färdigheter	som	behövs	för	att	läsa,	förstå,	
tolka	och	analysera	texter	och	för	att	utvärdera	sin	
läsfärdighet	och	bli	medveten	om	hur	den	behöver	utvecklas		

I2		 K1,	K2,	K4	

M6	erbjuda	eleven	många	olika	möjligheter	att	välja,	
använda,	analysera	och	tolka	många	olika	slag	av	
skönlitterära,	fakta-	och	medietexter	och	därvid	använda	

I2		 K1,	K2,	K4,	K5	
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lämpliga	begrepp	
M7	handleda	eleven	i	att	utveckla	analytisk	och	kritisk	
läsfärdighet,	förmåga	att	analysera	och	tolka	texter	samt	
befästa	och	bredda	ord-	och	begreppsförrådet	

I2		 K1,K2,	K4		

M8	sporra	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	utnyttja	flera	
olika	källor	för	att	få	information	och	att	använda	denna	
information	på	ett	ändamålsenligt	sätt		

I2	 K2,	K4,	K5,	K6	

M9	väcka	elevens	intresse	för	nya	slag	av	fiktiva	texter	och	
litteratur,	bredda	elevens	erfarenheter	av	att	lyssna	till	och	
läsa	texter	samt	bearbeta	dessa	och	samtidigt	fördjupa	
elevens	förståelse	av	fiktion	

I2	 K1,K2,	K4,	K5	

Att	producera	texter	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	uttrycka	sina	åsikter	genom	att	
skriva	och	på	annat	sätt	producera	många	olika	slag	av	
texter,	även	multimodala	samt	stödja	eleven	i	att	definiera	
sina	styrkor	och	utvecklingsbehov	som	textproducent	

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

M11	erbjuda	eleven	möjligheter	att	producera	berättande,	
beskrivande,	instruerande	och	speciellt	förklarande	och	
argumenterande	texter,	även	i	multimediala	miljöer	och	att	
välja	det	uttryckssätt	som	är	lämpligast	för	ifrågavarande	
textgenre	och	situation	

I3	 K2,	K4,	K5	

M12	stödja	eleven	i	att	utveckla	sina	textproduktions-
processer	och	erbjuda	eleven	möjligheter	att	producera	text	
tillsammans	med	andra,	uppmuntra	eleven	att	stärka	
förmågan	att	ge	och	ta	emot	respons	samt	hjälpa	eleven	att	
utvärdera	sig	själv	som	textproducent	

I3	 K2,	K4,	K5,	K6	

M13	handleda	eleven	att	utveckla	sin	skrivfärdighet	och	
digitala	kompetens	och	fördjupa	sin	förståelse	för	skrivandet	
som	kommunikationsform,	bidra	till	kunskap	om	
skriftspråkets	konventioner	och	på	så	sätt	bidra	till	att	stärka	
elevens	kompetens	i	standardspråket		

I3	 K2,	K4,	K5,	K6		

M14	erbjuda	eleven	tillfälle	att	träna	sin	förmåga	att	söka,	
bedöma	och	använda	information	och	att	använda	sig	av	
flera	olika	källor	samt	göra	källhänvisningar	i	sin	egen	text	
och	följa	upphovsrättsliga	regler	

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur		 	 	
M15	stödja	elevens	möjlighet	att	fördjupa	sin	språkliga	
medvetenhet	och	väcka	intresse	för	språkliga	fenomen,	
stödja	eleven	i	att	känna	igen	språkets	strukturer,	olika	
språkvarianter,	stildrag	och	nyanser	och	i	att	förstå	
betydelsen	av	språkliga	val	och	följderna	av	dem	

I4	 K1,	K2,	K4	

M16	handleda	eleven	i	att	öka	sin	litteratur-	och	
kulturkunskap,	bidra	till	att	eleven	lär	känna	litteraturens	
historia	och	modern	litteratur	samt	olika	litterära	genrer	och	

I4	 K1,	K2,	K4	
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ge	eleven	möjlighet	att	reflektera	över	litteraturens	och	
kulturens	betydelse	både	i	sitt	eget	liv	och	i	en	mångkulturell	
omvärld	
M17	bidra	till	att	eleven	lär	känna	svenska	språket	och	dess	
historia	och	utveckling,	de	nordiska	grannspråken	och	
nordisk	kultur	samt	får	en	helhetsbild	av	övriga	språk	och	
kulturer	i	Finland	och	stödja	eleven	i	att	reflektera	över	det	
egna	modersmålets	betydelse	och	sin	språkliga	och	
kulturella	identitet	samt	sporra	eleven	att	aktivt	producera	
och	konsumera	kultur	i	olika	former	

I4	 K2,	K4,	K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	lärokursen	svenska	och	litteratur	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 stärker	 sina	 färdigheter	 i	 att	 fungera	 i	 olika	 slag	 av	
kommunikationssituationer,	även	utanför	skolan.	De	ökar	sin	medvetenhet	om	betydelsen	av	sina	egna	och	
andras	 kommunikativa	 val.	 De	 tränar	 sig	 i	 att	 lyssna	 och	 tala	 genom	 att	 utbyta	 idéer,	 argumentera,	
förhandla	 och	 lösa	 problem,	 övar	 sig	 i	 att	 motivera	 sina	 åsikter	 och	 analysera	 sina	 styrkor	 och	
utvecklingsområden	 som	 kommunikatörer.	 De	 bekantar	 sig	 också	med	 teatern	 som	 konstform	 och	med	
teaterns	uttrycksmedel	genom	dramaövningar.	Eleverna	får	övning	 i	att	använda	olika	retoriska	medel	då	
de	 kommunicerar.	 De	 övar	 sig	 i	 att	 hålla	 förberedda	 muntliga	 anföranden	 och	 presentationer	 och	 att	
åskådliggöra	det	de	vill	kommunicera.	De	övar	sig	även	att	utvärdera	sina	egna	kommunikativa	färdigheter	
och	analysera	vilka	färdigheter	som	bör	utvecklas.	

Åk	7:	diskutera,	berätta,	dramatisera,	presentera,	ge	respons,	beskriva	muntligt,	 läsa	med	inlevelse,	träna	
kroppsspråk		

Åk	8:	motivera,	dramatisera,	beskriva	muntligt,	ge	instruktioner,	demonstrera	

Åk	9:	hålla	tal,	argumentera,	debattera,	förklara	fenomen	

I2	 Att	 tolka	 texter:	 Elevernas	 texttolkningsförmåga	 fördjupas	 genom	 att	 de	 läser,	 analyserar	 och	 tolkar	
fiktiva	 texter	 och	 faktatexter	 i	 olika	 former:	 litteratur,	 faktatexter	 och	 texter	 i	 tryckta,	 elektroniska	 och	
audiovisuella	medier.	De	funderar	över	texters	olika	syften	och	mottagare	och	får	öva	sig	att	ställa	frågor	till	
de	 texter	 de	 arbetar	 med.	 Eleverna	 fördjupar	 sin	 läsförståelse	 genom	 att	 förutspå	 en	 texts	 innehåll,	
sammanfatta	det	centrala	i	en	text,	dra	slutsatser	och	formulera	frågor	utifrån	en	text,	omformulera	texter	
och	ställa	ny	information	i	relation	till	sin	tidigare	kunskap.	De	iakttar	även	sin	egen	läsutveckling.	Eleverna	
bekantar	sig	också	med	olika	slag	av	förklarande	och	argumenterande	texter	och	de	språkliga	drag	som	är	
utmärkande	 för	 dessa	 textgenrer.	 Eleverna	 ska	 kunna	 skilja	 mellan	 åsikter	 och	 fakta,	 referat	 och	
argumentation,	 peka	på	 förhållanden	mellan	 företeelser	och	hur	man	uttrycker	 t.ex.	 förhållningssätt	 och	
affektivitet.	De	reflekterar	över	texters	syfte	och	målgrupp	och	ställer	 läsarkritiska	frågor	till	texterna.		Då	
eleverna	 läser	 litteratur	 reflekterar	 de	 över	 sina	 egna	 livserfarenheter	 i	 relation	 till	 det	 de	 läst	 och	
analyserar	 sina	 läsupplevelser.	 De	 vidgar	 sitt	 läsande	 från	 ungdomslitteratur	 till	 allmän	 litteratur,	 både	
fiktion	och	fakta.	De	analyserar	även	texter	som	kombinerar	bild,	ljud	och	text	och	uttryckssätten	i	sådana	
texter.	De	övar	sig	att	analysera	och	tolka	litteratur	och	lär	sig	använda	nya	begrepp	för	detta.	De	lär	sig	om	
symboler	 och	 bildspråk	 och	 fördjupar	 sin	 kännedom	 om	 berättarteknik.	 De	 bekantar	 sig	 med	
informationssökningens	 olika	 faser,	 med	 olika	 informationskällor	 och	 hur	 man	 bedömer	 tillförlitligheten	
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hos	olika	källor.				

Åk	7:	referat,	bokrapport,	person-	och	miljöbeskrivning,	tecknade	serier,	informationssökning	

Åk	8:	mediekunskap,	bildkommunikation,	film,	låttexter,	dikter,	romaner	

Åk	 9:	 textanalys,	 medieanalys,	 källkritik,	 bildanalys,	 reklam,	 propaganda,	 noveller,	 klassiker,	
litteraturgenrer,	multimodala	texter	

I3	Att	producera	texter:	Eleverna	producerar	fiktiva	och	icke-fiktiva	texter	i	olika	former:	språkliga,	visuella,	
audiovisuella	och	webbtexter.	De	övar	sig	att	producera	texter	steg	för	steg	och	att	ge	och	ta	emot	respons	
i	olika	skeden	av	textproduktionsprocessen.	De	övar	sig	i	att	avgöra	syftet	med	olika	texter	och	att	använda	
kriterier	för	att	bedöma	texter.	 	Eleverna	studerar	textuella,	språkliga	och	visuella	drag	som	är	typiska	för	
berättande,	beskrivande,	 instruerande	och	speciellt	 förklarande	och	argumenterande	texter	och	utnyttjar	
denna	kunskap	då	de	producerar	egna	texter.	De	lär	sig	anpassa	textinnehållet	och	språket	i	sina	texter	för	
olika	syften	och	målgrupper	och	att	ta	emot	och	ge	respons	under	olika	faser	av	textproduktionen.	Eleverna	
undersöker	olika	element	i	skriftspråket	och	de	övar	sig	i	att	dra	nytta	av	denna	kunskap	då	de	producerar	
egna	texter.	Eleverna	fördjupar	även	sina	kunskaper	om	standardskriftspråket.	De	lär	sig	identifiera	stycken,	
menings-	och	satsstrukturer,	att	undersöka	olika	sätt	att	uttrycka	förhållanden	mellan	företeelser	samt	att	
känna	igen	olika	register	och	stildrag.	De	undersöker	olika	tidsformer	och	laborerar	med	dessa	i	sina	egna	
texter.	De	bekantar	sig	med	förkortningar,	främmande	ord	och	sifferuttryck	och	lär	sig	använda	alla	dessa	
kännetecken	då	de	skapar	egna	texter.	Eleverna	förbättrar	sin	förmåga	att	producera	texter	som	behövs	i	
studierna,	 såsom	 att	 referera,	 göra	 sammandrag	 och	 anteckningar	 och	 att	 använda	 källor	 och	
källhänvisningar	i	sina	egna	texter	och	de	lär	sig	även	om	upphovsrätt	och	etisk	webbkommunikation.	

I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	använder	och	analyserar	på	mer	avancerad	nivå	språkliga	
strukturer,	 de	 nordiska	 grannspråken,	 kulturella	 fenomen	 samt	 litteratur	 inom	 många	 olika	 genrer	 och	
medier	i	en	mångkulturell	omvärld.	Eleverna	tolkar	texter	och	deras	språkliga	uppbyggnad,	betydelser	och	
syften	och	använder	gängse	begrepp	för	att	diskutera	språkliga	drag	och	sociokulturella	fenomen.	Eleverna	
fördjupar	sina	kunskaper	om	det	skrivna	standardspråket,	olika	stilnivåer	och	svenska	språkets	satsbyggnad	
med	 fokus	 på	 ordföljd,	 struktur,	 sats,	 satsdelar	 och	 mening.	 De	 svenska	 språkdragen	 analyseras	 även	
genom	kontrastiv	jämförelse	med	andra	språk.	Eleverna	bekantar	sig	med	det	svenska	språkets	utveckling	
och	 historia,	 med	 språkbruket	 i	 Finland	 och	 Norden	 och	 regionala	 varianter	 i	 svenskan	 i	 Finland.	 De	
undersöker	 hur	 olika	 språk	 påverkar	 varandras	 ordförråd	 och	 namnskick.	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	
kulturbegreppet	och	med	olika	former	av	kultur	såsom	folklore,	film,	teater,	muntlig	tradition	och	olika	slag	
av	mediekultur.	De	vidgar	sin	kultursfär	till	hela	Finland,	Sverige	och	det	övriga	Norden	och	även	till	andra	
länder	 och	 kulturer	 i	 världen.	 Eleverna	 diskuterar	 etiska	 och	 moraliska	 aspekter	 på	 språkbruk,	
yttrandefrihet	och	 integritet	 i	olika	medier	och	 i	olika	språksituationer.	De	bekantar	sig	med	olika	skeden	
inom	finlandssvensk,	annan	finländsk	och	svensk	litteratur,	med	ungdomsböcker	och	klassiska	och	moderna	
verk	 samt	 faktaböcker.	 Eleverna	 övar	 sig	 även	 i	 att	 analysera	 och	 tolka	 litteratur,	 de	 laborerar	 med	
litteraturens	 huvudgenrer,	 några	 undergenrer	 och	 stilriktningar	 och	 blir	 vana	 att	 använda	 sig	 av	
textanalytiska	begrepp.	Eleverna	uppmuntras	att	använda	bibliotekstjänster	både	aktivt	och	mångsidigt.	

Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	svenska	
och	litteratur	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	 Kunskapskrav	för	goda		
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i	läroämnet	 kunskaper/	vitsordet	åtta	
Att	kommunicera		 	 	 	
M1	handleda	eleven	att	
utveckla	sin	förmåga	att	
kommunicera	målinriktat,	
ändamålsenligt,	etiskt	och	på	
ett	konstruktivt	sätt	i	olika	
kommunikationsmiljöer		

I1	 Förmåga	att	kommunicera	
i	olika	slag	av	
kommunikationsmiljöer	

Eleven	kan	kommunicera	
målinriktat	i	olika	slag	av	
kommunikationsmiljöer	och		
-situationer,	visar	att	hen	
förstår	andras	inlägg	och	kan	
iaktta	hur	den	egna	
kommunikationen	påverkar	
andra.	

M2	uppmuntra	eleven	att	
utveckla	sin	förmåga	att	
kommunicera	i	grupp	och	
utveckla	förmågan	att	
motivera	sina	åsikter	och	sina	
språkliga	och	kommunikativa	
val	

I1	 Förmåga	att	kommunicera	
i	grupp		

Eleven	kan	uttrycka	sina	åsikter	
och	motivera	dem	på	ett	
trovärdigt	sätt,	beaktar	andras	
åsikter	och	samarbetar	med	
andra	i	kommunikations-
situationer.	

M3	stödja	eleven	i	att	bredda	
sin	förmåga	att	uttrycka	sig	i	
olika	slag	av	kommunikations-
situationer,	även	genom	
drama		

I1	 Förmåga	att	uttrycka	sig	
med	retoriska	hjälpmedel	
och	uppträda	inför	publik	

Eleven	kan	uttrycka	sig	såsom	
situationen	och	ändamålet	
kräver	och	använda	sig	av	
retoriska	grepp.	
Eleven	kan	framföra	både	ett	
spontant	och	ett	förberett	
anförande	eller	diskussions-
inlägg,	ta	hänsyn	till	sin	publik	
och	använda	några	retoriska	
knep	för	att	åskådliggöra	sitt	
budskap.	

M4	uppmuntra	eleven	att	
vidareutveckla	sina	
kommunikativa	färdigheter	så	
att	hen	lär	sig	observera	sin	
egen	kommunikation	och	
identifiera	sina	styrkor	och	
svagheter	i	olika	
kommunikationsmiljöer,	även	
multimediala	

I1	 Förmåga	att	utveckla	sina	
kommunikativa	
färdigheter		

Eleven	kan	utvärdera	sin	
kommunikativa	kompetens	i	
olika	kommunikationsmiljöer	
på	basis	av	feedback	från	andra	
och	vet	vilka	områden	som	
behöver	utvecklas.	
		

Att	tolka	texter	 	 	 	
M5	handleda	eleven	i	att	
utveckla	de	lässtrategier	och	
metakognitiva	färdigheter	som	
behövs	för	att	läsa,	förstå,	
tolka	och	analysera	texter	och	
för	att	utvärdera	sin	
läsfärdighet	och	bli	medveten	
om	hur	den	behöver	utvecklas		

I2	 Behärskande	av		
lässtrategier	
	

Eleven	kan	självständigt	
använda	sig	av	lässtrategier.	
Eleven	kan	utvärdera	sin	egen	
läskunnighet	och	namnge	de	
områden	hen	behöver	utveckla.	
	

M6	att	erbjuda	eleven	många	
olika	möjligheter	att	välja,	
använda,	analysera	och	tolka	
många	olika	slag	av	
skönlitterära,	fakta-	och	

I2	 Multilitteracitets-
kompetens	och	förmåga	
att	bredda	sin	textvärld	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
handledning	bruka	och	
analysera	många	olika	slag	av	
texter	också	sådana	typer	av	
texter	som	är	obekanta	för	
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medietexter	och	därvid	
använda	lämpliga	begrepp	

eleven	samt	använda	några	
analytiska	begrepp.	

M7	handleda	eleven	i	att	
utveckla	analytisk	och	kritisk	
läsfärdighet,	förmåga	att	
analysera	och	tolka	texter	
samt	befästa	och	bredda	ord-	
och	begreppsförrådet	

I2	 Förmåga	att	analysera		
och	tolka	texter	

Eleven	kan	granska	texter	
kritiskt,	känner	igen	olika	
textgenrer	och	kan	beskriva	
några	språkliga	och	textuella	
drag	i	förklarande,	instruerande	
och	argumenterande	texter	
samt	förstår	att	olika	texter	har	
olika	upphov	och	syften.		

M8	sporra	eleven	att	utveckla	
sin	förmåga	att	utnyttja	flera	
olika	källor	för	att	få	
information	och	att	använda	
denna	information	på	ett	
ändamålsenligt	sätt		

	
	

	

I2	 Färdighet	i	
informationssökning	och	
källkritik	
	

Eleven	kan	namnge	de	centrala	
faserna	vid	informations-
sökning	och	vet	var	och	hur	
man	kan	söka	information.	
Eleven	kan	värdera	vilken	
information	som	är	användbar	
och	avgöra	vilka	källor	som	är	
tillförlitliga.	

M9	väcka	elevens	intresse	för	
nya	slag	av	fiktiva	texter	och	
litteratur,	bredda	elevens	
erfarenheter	av	att	lyssna	till	
och	läsa	texter	samt	bearbeta	
dessa	och	samtidigt	fördjupa	
elevens	förståelse	av	fiktion	

I2	 Förmåga	att	analysera	och	
tolka	fiktiva	texter	samt	
att	ge	uttryck	för	sin		
läserfarenhet	

Eleven	kan	tolka	fiktiva	texter,	
använda	centrala	textanalytiska	
begrepp	och	kan	koppla	
texterna	till	en	kontext.	Eleven	
hittar	självmant	lämpliga	texter,	
läser	flera	böcker	och	breddar	
villigt	samt	delar	med	sig	av	
sina	läserfarenheter.	

Att	producera	texter	 	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	
uttrycka	sina	åsikter	genom	
att	skriva	och	på	annat	sätt	
producera	många	olika	slag	av	
texter,	även	multimodala	samt	
stödja	eleven	i	att	definiera	
sina	styrkor	och	
utvecklingsbehov	som	
textproducent	

I3	 Förmåga	att	uttrycka	
tankar	och	producera	
olika	slag	av	texter	
(multilitteracitet)	och	
bredda	sin	textvärld			
	

Eleven	producerar	under	
handledning	texter	som	är	nya	
för	eleven	och	testar	olika	sätt	
och	metoder	att	producera	
texter	för	att	uttrycka	sina	
åsikter.	Eleven	kan	beskriva	sig	
själv	som	textproducent.	
	

M11	erbjuda	eleven	
möjligheter	att	producera		
berättande,	beskrivande,		
instruerande	och	speciellt	
förklarande	och	
argumenterande	texter,	även	i	
multimediala	miljöer	och	att	
välja	det	uttryckssätt	som	är	
lämpligast	för	ifrågavarande	
textgenre	och	situation	

I3	 Kunskap	om	och	förmåga	
att	använda	textgenrer	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
handledning	producera	
berättande,	beskrivande,	
instruerande	och	speciellt	
förklarande	och	
argumenterande	texter	och	
använda	de	uttryckssätt	som	
kännetecknar	ifrågavarande	
textgenre.	

M	12	stödja	eleven	i	att	
utveckla	sina	

I3	 Kunskap	om	och	förmåga	
att	använda	

Eleven	kan	namnge	de	olika	
etapperna	vid	textproduktion	
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textproduktionsprocesser	och	
erbjuda	eleven	möjligheter	att	
producera	text	tillsammans	
med	andra,	uppmuntra	eleven	
att	stärka	förmågan	att	ge	och	
ta	emot	respons	samt	hjälpa	
eleven	att	utvärdera	sig	själv	
som	textproducent	

textproduktions-processer	
	

och	kan	arbeta	med	dem	både	
individuellt	och	i	grupp.	Eleven	
kan	ge	och	ta	emot	respons	på	
sina	texter	och	kan	utvärdera	
sina	egna	färdigheter	i	
textproduktion	och	uttrycka	
sina	utvecklingsbehov	på	
området.	

M	13	handleda	eleven	att	
utveckla	sin	skrivfärdighet	och	
digitala	kompetens	och	
fördjupa	sin	förståelse	för	
skrivandet	som	
kommunikationsform,	bidra	
till	kunskap	om	skriftspråkets	
konventioner	och	på	så	sätt	
bidra	till	att	stärka	elevens	
kompetens	i	standardspråket		

I3	 Skrivkompetens	och		
förmåga	att	tillämpa	
skriftspråkets		
konventioner	

Eleven	känner	till	skriftspråkets	
grundläggande	strukturer	och	
det	skrivna	standardspråkets	
normer	och	kan	använda	dessa	
vid	produktion	och	bearbetning	
av	sina	texter.	Eleven	skriver	
flytande	för	hand	och	digitalt.	

M14	erbjuda	eleven	tillfälle	att	
träna	sin	förmåga	att	söka,	
bedöma	och	använda		
information	och	att	använda	
sig	av	flera	olika	källor	samt	
göra	källhänvisningar	i	sin	
egen	text	och	följa	
upphovsrättsliga	normer		

I3	 Förmågan	att	använda	
och	presentera		
information	och	tillämpa	
upphovsrättsliga	normer	
(etiska	normer	för	
kommunikation)	

Eleven	kan	i	sina	texter	
använda	information	från	olika	
håll.		Eleven	kan	göra	
anteckningar,	komprimera	
information	och	använda	olika	
källor	i	sina	egna	texter	samt	
uppge	dessa.	Eleven	kan	
tillämpa	normerna	för	
upphovsrätt	och	ange	sina	
källor.	

Att	förstå	språk,	litteratur		
och	kultur	

	 	 	

M15	stödja	elevens	möjlighet	
att	fördjupa	sin	språkliga	
medvetenhet	och	väcka		
intresse	för	språkliga	
fenomen,	stödja	eleven	i	att	
känna	igen	språkets	
strukturer,	olika	
språkvarianter,	stildrag	och	
nyanser	och	i	att	förstå	
betydelsen	av	språkliga	val	
och	följderna	av	dem	

I4	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	kan	beskriva	språkliga	
och	textuella	särdrag	i	texter,	
fundera	över	deras	betydelser	
och	samt	beskriva	skillnader	
mellan	olika	språkliga	varianter	
och	särdrag.		

M16	handleda	eleven	i	att	öka	
sin	litteratur-	och	kultur-
kunskap,	bidra	till	att	eleven	
lär	känna	litteraturens	historia	
och	modern	litteratur	samt	
olika	litterära	genrer	och	ge	
eleven	möjlighet	att	reflektera	
över	litteraturens	och	
kulturens	betydelse	både	i	sitt	
eget	liv	och	i	en	mångkulturell	

I4	 Litteraturkunskap	och	
kulturkännedom	samt	hur	
läsutvecklingen	fortskridit	

Eleven	har	insikt	i	kulturell	
mångfald	och	kan	beskriva	sina	
egna	kulturella	erfarenheter.	
Eleven	känner	till	svenska	
språkets	historia,	något	om	de	
nordiska	grannspråken	samt	
litteraturens	olika	skeden.	
Eleven	har	grepp	om	
litteraturens	huvudgenrer	och	
har	läst	de	böcker	som	man	har	
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omvärld	
	

avtalat	om	inom	ämnet.	

M17	bidra	till	att	eleven	lär	
känna	svenska	språket	och	
dess	historia	och	utveckling,	
de	nordiska	grannspråken	och	
nordisk	kultur	samt	får	en	
helhetsbild	av	övriga	språk	och	
kulturer	i	Finland	och	stödja	
eleven	i	att	reflektera	över	det	
egna	modersmålets	betydelse	
och	sin	språkliga	och	kulturella	
identitet	samt	sporra	eleven	
att	aktivt	producera	och	
konsumera	kultur	i	olika	
former	

I4	 Förmåga	att	reflektera	
över	den	språkliga	
identiteten	

Eleven	kan	beskriva	den	
språkliga	och	kulturella	
mångfalden	i	Finland	och	
förstår	språkets	och	
modersmålet(n)s	innebörd	för	
en	individ	och	det	svenska	
språkets	plats	bland	språken	i	
världen.	

	

I	åk	9	förbereder	sig	eleverna	för	följande	skolstadium	genom	att	läsa	och	skriva	olika	textgenrer	inom	det	
vidgade	textbegreppet.	Målsättningen	är	att	eleven	skall	kunna	beskriva,	analysera	och	tolka	även	längre,	
abstrakta	och	mångtydiga	texter	i	olika	skolämnen.	Samverkan	och	integrering	mellan	samtliga	skolämnen	
stöder	denna	målsättning.		

Elevens	förutsättningar	och	möjligheter	att	fortsätta	sina	studier	i	gymnasiet	diskuteras	med	
klassföreståndaren,	ämnesläraren,	specialläraren,	studiehandledaren,	rektorn,	vårdnadshavarna	och	eleven	
själv.	Betydelsen	av	skolspråket	som	studieverktyg	i	gymnasiet	betonas.	

	

	
15.4.2	DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Den	språkliga	utvecklingen	startar	vid	födseln	och	fortsätter	livet	ut.	Individen	tillägnar	sig	sin	kompetens	i	
flera	 språk	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 under	 fritiden.	 Den	 språkliga	 kompetensen	 består	 av	 kompetens	 i	
modersmålen,	 i	 andra	 språk	 och	 i	 olika	 dialektala	 varianter,	 på	 olika	 nivåer.	 Utgångspunkten	 för	 skolans	
språkundervisning	 är	 att	 språket	 används	 i	 olika	 situationer	 och	 sammanhang.	 Språkundervisningen	 ska	
stärka	elevernas	språkliga	medvetenhet	och	stödja	språkbruk	på	olika	språk	parallellt.	Den	ska	även	bidra	
till	 att	 eleverna	 utvecklar	 kompetens	 i	 multilitteracitet.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 att	 analysera	 texter	 och	
kommunikationsformer	på	olika	språk	och	använda	språkvetenskapliga	begrepp	vid	tolkning	av	texter	och	
använda	sig	av	olika	sätt	att	lära	sig	språk.	De	ska	också	uppmuntras	att	lära	sig	språk	på	flera	olika	sätt	och	
att	 använda	 sin	 kompetens	 i	 olika	 språk	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande	 i	 alla	 läroämnen.	 Eleverna	 ska	 få	
handledning	 i	 att	 läsa	 texter	 på	 lämplig	 nivå	 på	 olika	 språk	 och	 att	 i	 sina	 studier	 söka	 information	 och	
kunskap	på	olika	språk.		

Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 se	 och	 förstå	 sin	 egen	 och	 andras	 mångfasetterade	 språkliga	 och	 kulturella	
identitet.	 Även	 betydelsen	 av	 minoritetsspråken	 och	 de	 utrotningshotade	 språken	 ska	 behandlas	 i	
undervisningen	och	den	ska	stödja	elevens	flerspråkighet	genom	att	 inkludera	elevens	alla	språk,	även	de	
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som	används	på	fritiden.	Undervisningen	ska	stärka	elevens	tro	på	den	egna	förmågan	att	lära	sig	språk	och	
uppmuntra	 till	 att	 modigt	 använda	 nya	 språk,	 även	 på	 grundläggande	 nivå.	 Utgångspunkten	 för	 all	
språkpedagogisk	verksamhet	är	att	flera	olika	läroämnen	samarbetar.	

	
LÄROKURSER	 I	 DET	 ANDRA	 INHEMSKA	 SPRÅKET	 OCH	 FRÄMMANDE	 SPRÅK		
	
Elevernas	studieprogram	innehåller	minst	en	lång	och	en	medellång	lärokurs	i	språk.	Av	dessa	ska	det	ena	
vara	det	andra	inhemska	språket	(finska	eller	svenska)	och	det	andra	något	främmande	språk	eller	samiska.	
Långa	 lärokurser	 innebär	 A-lärokurser	 samt	 modersmålsinriktade	 lärokurser	 i	 finska	 och	 svenska.	 B1-
lärokurserna	 är	 medellånga	 lärokurser.	 	 Dessutom	 kan	 utbildningsanordnaren	 erbjuda	 olika	 långa	
lärokurser	i	andra	språk	som	valfria	och	frivilliga	språkstudier.	

För	 läroämnet	 det	 andra	 inhemska	 språket	 har	 det	 inom	 dessa	 grunder	 fastställts	 sex	 lärokurser:	 lång	
lärokurs	(A-lärokurs)	 i	 finska	och	svenska	och	 i	modersmålsinriktad	finska	och	svenska	medellång	 lärokurs	
(B1-lärokurs)	i	finska	och	svenska.		

I	läroämnet	främmande	språk	har	det	fastställts	sju	olika	lärokurser:	lång	lärokurs	(A-lärokurs)	i	engelska,	i	
annat	 främmande	 språk	 och	 i	 samiska,	 medellång	 lärokurs	 (B1-lärokurs)	 i	 främmande	 språk	 samt	 kort	
lärokurs	(B2-lärokurs)	i	främmande	språk,	samiska	och	latin.	

Beskrivningar	 av	 lärokursen	 i	 främmande	 språk	 kan	 tillämpas	 på	 alla	 språk	 som	 inte	 har	 språkspecifik	
lärokursbeskrivning.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 språkspecifika	
tillämpningar.	 För	 engelska	 språket	 utarbetas	 endast	 A-lärokurs.	 Vid	 behov	 kan	 man	 lokalt	 utarbeta	 en	
lärokursbeskrivning	 för	 engelska	 som	 B1-	 eller	 B2-språk	 genom	 att	 använda	 lärokurserna	 B1	 och	 B2	 för	
främmande	 språk	 som	 modell.	 Den	 kunskapsnivå	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 fastställs	 i	 grunderna	
lämpar	 sig	 för	 europeiska	 språk	 som	 använder	 ett	 skriftsystem	 som	 grundar	 sig	 på	 alfabetet.	 För	 andra	
språk	låter	utbildnings-anordnaren	utarbeta	en	läroplan	som	följer	dessa	grunder	i	tillämpliga	delar.	

	

DET	ANDRA	INHEMSKA	SPRÅKET		FINSKA/SVENSKA	

Läroämnets	uppdrag	

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	

Undervisningen	 i	 det	 andra	 inhemska	 språket	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogiken	 och	 fostran	 till	
språkmedvetenhet.	Den	ska	väcka	elevernas	 intresse	 för	den	språkliga	och	kulturella	mångfalden	 i	 skolan	
och	den	omgivande	världen	och	uppmuntra	dem	att	kommunicera	i	autentiska	språkmiljöer.	Eleverna	ska	
lära	 sig	 värdesätta	andra	 språk,	människorna	 som	 talar	dem	och	olika	kulturer.	 Jämställdheten	 i	 språkval	
och	språkstudier	förstärks	genom	att	man	på	varierande	och	intressanta	sätt	informerar	om	valmöjligheter	i	
språken,	genom	att	man	uppmuntrar	eleverna	att	oberoende	av	kön	fatta	beslut	om	språkval	utgående	från	
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sina	individuella	intressen,	genom	att	man	behandlar	teman	mångsidigt	och	ur	olika	synvinklar	och	genom	
att	man	använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Studierna	 i	det	andra	 inhemska	språket	ska	förbereda	eleverna	för	planmässigt	och	kreativt	arbete	 i	olika	
sammansättningar.	 Eleverna	 och	 elevgrupperna	 ska	 också	 ges	 möjligheter	 att	 bilda	 nätverk	 och	
kommunicera	 med	 finskspråkiga	 elever	 och	 grupper.	 Digitala	 verktyg	 erbjuder	 en	 naturlig	 möjlighet	 att	
genomföra	 språkundervisningen	 i	 autentiska	 situationer	 och	 utifrån	 elevernas	 kommunikationsbehov.	
Undervisningen	ska	också	ge	färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	 som	 eleverna	 använder	 på	 fritiden.	 Vid	 valet	 av	 texter	 och	 uppgifter	 ska	 man	 också	 fästa	
uppmärksamhet	vid	språkkunskap	som	behövs	i	arbetslivet.	Eleverna	uppmuntras	att	söka	information	på	
de	språk	som	de	behärskar.	
	

FINSKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9	

Eleverna	ska	uppmuntras	att	använda	finska	mångsidigt	för	att	kommunicera	och	söka	information.	Målet	
för	undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	fördjupa	de	kunskaper	som	inhämtats	i	årskurs	3–6,	utveckla	
deras	 språkliga	 medvetenhet	 och	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 deras	 färdigheter	 för	
språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	värdebundna	
företeelser	som	är	förknippade	med	olika	språkgrupper	och	även	ger	utrymme	för	bearbetning	av	känslor.		
	
Många	elever	använder	i	allt	högre	grad	finska	på	sin	fritid.	Den	kunskap	som	eleverna	inhämtar	genom	det	
informella	lärandet	ska	beaktas	när	undervisningen	planeras	och	innehållet	väljs.	
	
Undervisningen	 i	 finska	 kan	 integreras	 i	 undervisningen	 i	 olika	 läroämnen	 och	 de	 mångvetenskapliga	
lärområdena	och	tvärtom.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	söka	information	på	finska	i	olika	läroämnen.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9	
		
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 utveckla	 elevens	 förmåga	 att	 ge	 akt	 på	 och	 reflektera	
över	 företeelser	 som	 är	 förknippade	med	 nationalspråkens	
ställning	 i	Finland	samt	stärka	elevens	 förmåga	och	vilja	att	
komma	till	rätta	i	finska	och	flerspråkiga	miljöer	

I1	 K1,	K2	

M2	uppmuntra	eleven	att	upptäcka	möjligheter	att	vidga	sin	
syn	på	omvärlden	genom	att	använda	sig	av	sina	kunskaper	i	
finska	i	olika	grupper	och	sammanhang	

I1	 K2,	K5	

M3	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	 regelbundenheter	 i	 I1	 K1,	K4	
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finska	 språket	 och	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	
begrepp	som	stöd	för	lärandet	
Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	mål,	 att	 utnyttja	 olika	
sätt	för	att	lära	sig	finska	och	att	utvärdera	sitt	lärande	med	
hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	 kamratbedömning	 samt	
att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	 uppbyggande	
kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	 man	 når	 fram	
med	sitt	budskap	

I2	 K1,	K3,	K7	

M5	 stödja	 elevens	 egen	 aktivitet	 och	 förmåga	 att	 kreativt	
tillämpa	sina	språkkunskaper	samt	utveckla	sina	färdigheter	
för	livslångt	språklärande	

I2	 K1	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M6	uppmuntra	eleven	att	öva	sig	i	att	aktivt	delta	i	olika	slag	
av	vardagliga	kommunikationssituationer		

I3	 K4	

M7	 handleda	 eleven	 att	 vara	 aktiv	 i	
kommunikationssituationer	och	att	fördjupa	sin	förmåga	att	
på	 finska	 använda	 olika	 kommunikationsformer,	 stående	
uttryck,	 omskrivningar,	 utfyllnader	 och	 andra	
kompensationsstrategier	

I3	 K4	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 i	 kommunikationssituationer	 gällande	
åsikter	 och	 ställningstaganden	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	
kulturellt	lämpligt	språkbruk	

I3	 K2,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M9	erbjuda	eleven	möjligheter	att	tolka	olika	slags	texter	för	
informationssökning,	 även	 tydliga	 faktatexter	 och	 att	
uppmuntra	 hen	 att	 i	 tolkandet	 använda	 sig	 av	
slutledningsförmåga	 och	 förståelse	 av	 texternas	 centrala	
innehåll	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M10	erbjuda	eleven	möjligheter	att	producera	tal	och	skrift	
som	 berör	 en	 tilltagande	 mängd	 temaområden	 och	 med	
beaktande	av	centrala	strukturer	och	grundregler	för	uttal	

I3	 K3,	K4,	K5	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 i	 undervisningen	 välja	 sådant	 innehåll	 och	 sådana	
arbetssätt	som	uppmuntrar	eleverna	att	aktivt	delta	i	olika	finskspråkiga	verksamheter.	Att	använda	sådana	
språkvetenskapliga	begrepp	som	hjälper	eleverna	att	jämföra	olika	språk	och	att	studera	finska.	Att	ta	reda	
på	vad	som	avses	med	individens	språkliga	rättigheter.	
	
I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	vidareutveckla	färdigheterna	för	språkstudier.	Att	öva	sig	att	använda	
läromedel	på	ett	mångsidigt	sätt,	att	använda	ordlistor,	uppfatta	helheter,	gruppera,	söka	information	och	
bedöma	hur	tillförlitlig	informationen	är.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	 Att	 välja	 innehåll	med	målet	 att	 eleven	 ska	 klara	 sig	 på	 finska	 i	 olika	 sammanhang	också	utanför	
skolan,	att	 innehållet	ska	vara	aktuellt,	för	eleverna	intressant,	rikta	sig	mot	andra	stadiets	utbildning	och	
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göra	eleverna	bekanta	med	den	språkkunskap	som	behövs	i	arbetslivet	och	i	fortsatta	studier.	Att	 lära	sig	
ordförråd	 och	 strukturer	 i	 samband	 med	 olika	 slags	 texter	 som	 t.ex.	 berättande,	 beskrivande	 eller	
argumenterande	texter.	Att	studera	och	öva	olika	kommunikationssituationer	med	hjälp	av	olika	medier.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9		

Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	I	texterna	
söker	 man	 information	 som	 man	 delar	 och	 publicerar.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	
självständigt	ansvar	för	sitt	lärande	med	hjälp	av	den	Europeiska	språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	
Med	 hjälp	 av	 olika	 nätverk	 får	 eleverna	 också	 bekanta	 sig	 med	 flerspråkigheten	 och	 den	 kulturella	
mångfalden	i	närmiljön	eller	samhället.	Målspråket	finska	används	alltid	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9		
	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	 utvecklingen	 av	 elevens	 språkkunskaper.	 Eleverna	 ska	 också	 uppmuntras	 att	 studera	 andra	 språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	 från	
tidigare.	

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

Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.		
	
Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	för	A-lärokursen	 i	 finska	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	i	A-lärokursen	i	finska.	Kunskaperna	utvecklas	kumulativt	inom	de	olika	delområdena	av	
språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	beaktas,	 oberoende	 av	 för	
vilken	 årskurs	målet	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	hen	 i	 genomsnitt	
uppvisar	sådana	kunskaper	som	kriterierna	 förutsätter.	Kunskaper	som	överstiger	nivån	för	vitsordet	åtta	
inom	något	delområde	kan	kompensera	svagare	kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	
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Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 A-lärokurs	 i	
finska	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 utveckla	 elevens	
förmåga	 att	 ge	 akt	 på	 och	
reflektera	 över	 företeelser	
som	 är	 förknippade	 med	
nationalspråkens	 ställning	 i	
Finland	samt	stärka	elevens	
förmåga	 och	 vilja	 att	
komma	 till	 rätta	 i	 finska	
och	flerspråkiga	miljöer	

I1	 Förståelse	 för	 frågor	 som	
gäller	 språklig	 status	 och	
språkets	 och	 kulturens	
betydelse		
	

Eleven	 kan	 nämna	 några	
rättigheter	 och	 skyldigheter	 i	
anslutning	 till	 Finlands	
nationalspråk	 och	 hen	 har	 en	
uppfattning	 om	 språkens	
betydelse	 för	 individen,	 och	 för	
sin	 egen	 möjlighet	 att	 agera	 i	
finskspråkiga	 och	 flerspråkiga	
miljöer.	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	
upptäcka	 möjligheter	 att	
vidga	sin	syn	på	omvärlden	
genom	 att	 använda	 sig	 av	
sina	 kunskaper	 i	 finska	 i	
olika	 grupper	 och	
sammanhang	

I1	 Förmåga	 att	 utveckla	 sina	
medborgerliga	 färdigheter	
med	hjälp	av	finska	språket	
	
	

Eleven	 lär	 sig	 iaktta	 i	 vilka	
finskspråkiga	 sammanhang	 och	
miljöer	det	finns	möjligheter	att	
lära	sig.	
	
	

M3	 handleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	
regelbundenheter	 i	 finska	
språket	och	att	använda	sig	
av	 språkvetenskapliga	
begrepp	 som	 stöd	 för	
lärandet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 kan	 utgående	 från	 sina	
observationer	dra	slutsatser	om	
finska	 språkets	
regelbundenheter	 och	 känner	
till	 finskans	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

Färdigheter	 för	
språkstudier	

	 	 	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
sätta	 upp	mål,	 att	 utnyttja	
olika	 sätt	 för	 att	 lära	 sig	
finska	och	att	utvärdera	sitt	
lärande	med	hjälp	 av	 både	
självbedömning	 och	
kamratbedömning	samt	att	
handleda	eleven	att	delta	 i	
en	 uppbyggande	
kommunikation	i	vilken	det	
viktigaste	 är	 att	 man	 når	
fram	med	sitt	budskap	

I2	 Förmåga	 att	 sätta	 upp	 mål,	
reflektera	 över	 lärandet	 och	
samarbeta	

Eleven	 kan	 sätta	 egna	 mål	 och	
utvärdera	 sina	 lärstrategier	 i	
språkstudierna	 och	 delta	 i	
kommunikationen	 på	 ett	 sätt	
som	uppmuntrar	gruppen.	
	

M5	 stödja	 elevens	 egen	
aktivitet	 och	 förmåga	 att	
kreativt	 tillämpa	 sina	
språkkunskaper	 samt	
utveckla	 sina	 färdigheter	
för	livslångt	språklärande	

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	sina	kunskaper	 i	 finska	
också	 utanför	 skolan	 och	 kan	
reflektera	 över	 hur	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 efter	
avslutad	skolgång.	

Växande	 språkkunskap,	 	 	 Kunskapsnivå	B1.1	
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förmåga	att	kommunicera	
M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
öva	 sig	 i	 att	 aktivt	 delta	 i	
olika	 slag	 av	 vardagliga	
kommunikationssituationer	

I3	 Förmåga	 att	 kommunicera	 i	
olika	situationer	

Eleven	 kan	 relativt	 obehindrat	
kommunicera,	 delta	 i	
diskussioner	 och	 uttrycka	 sina	
åsikter	 i	 vardagliga	
kommunikationssituationer.	

M7	 handleda	 eleven	 att	
vara	 aktiv	 i	
kommunikationssituationer	
och	 att	 fördjupa	 sin	
förmåga	 att	 på	 finska	
använda	 olika	
kommunikationsformer,	
stående	 uttryck,	
omskrivningar,	 utfyllnader	
och	 andra	
kompensationsstrategier		

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 kan	 i	 någon	 mån	 ta	
initiativ	 i	 olika	 skeden	 av	 en	
kommunikationssituation	 och	
försäkra	 sig	 om	 att	
samtalspartnern	 har	 förstått	
budskapet.	 Kan	 omskriva	 eller	
byta	 ut	 obekanta	 ord	 eller	
omformulera	 sitt	 budskap.	 Kan	
diskutera	 betydelsen	 av	
obekanta	uttryck.	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 i	
kommunikationssituationer	
gällande	 åsikter	 och	
ställningstaganden	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	
kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

I3	 Kulturellt	lämpligt	språkbruk	 Eleven	 visar	 att	 hen	 behärskar	
de	 viktigaste	
artighetskutymerna.	 Eleven	 kan	
i	 sin	 kommunikation	 ta	 hänsyn	
till	 några	 viktiga	 kulturellt	
betingade	aspekter.		

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter		

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	

M9	 erbjuda	 eleven	
möjligheter	 att	 tolka	 olika	
slags	 texter	 för	
informationssökning,	 även	
tydliga	 faktatexter	 och	 att	
uppmuntra	 hen	 att	 i	
tolkandet	 använda	 sig	 av	
slutledningsförmåga	 och	
förståelse	 av	 texternas	
centrala	innehåll	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 det	 väsentliga	
och	 vissa	 detaljer	 i	 tydligt	 och	
relativt	 långsamt	
allmänspråkligt	 tal	 eller	 i	
lättfattlig	 skriven	 text.	 Förstår	
tal	eller	skriven	text	som	bygger	
på	 gemensam	 erfarenhet	 eller	
allmän	 kunskap.	 Urskiljer	 även	
oförberedd	 det	 centrala	
innehållet,	nyckelord	och	viktiga	
detaljer.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera	
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.2	

M10	 erbjuda	 eleven	
möjligheter	 att	 producera	
tal	och	 skrift	 som	berör	en	
tilltagande	 mängd	
temaområden	 och	 med	
beaktande	 av	 centrala	
strukturer	 och	 grundregler	
för	uttal	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 räkna	 upp	 och	
beskriva	 (för	 åldern	 typiska)	
saker	 som	 anknyter	 till	
vardagen	 med	 hjälp	 av	 vanliga	
ord,	 några	 idiomatiska	 uttryck	
samt	 grundläggande	 och	 ibland	
också	 lite	 svårare	 strukturer.	
Kan	 tillämpa	 några	
grundläggande	 uttalsregler	
också	 i	 andra	 än	 inövade	
uttryck.	
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FINSKA,	MODERSMÅLSINRIKTAD	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9	

I	den	modersmålsinriktade	lärokursen	i	finska	ges	de	tvåspråkiga	eleverna	möjlighet	att	reflektera	över	och	
fördjupa	 sig	 i	 finska	 språket	 och	 den	 finska	 kulturens	 särdrag.	 Den	 modersmålsinriktade	 lärokursen	 är	
ämnad	för	elever	som	lever	i	en	tvåspråkig	hemmiljö	och	som	i	tidig	ålder	kommit	i	kontakt	med	den	finska	
kulturen.	
	
Eleverna	ska	uppmuntras	att	använda	finska	mångsidigt	för	att	kommunicera	och	söka	information.	Målet	
för	undervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	fördjupa	de	kunskaper	som	inhämtats	i	hemmet	och	i	årskurs	
3–6,	 utveckla	 elevernas	 språkliga	 medvetenhet	 och	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 deras	
färdigheter	för	språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	
värdebundna	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 olika	 språkgrupper	 och	 även	 ger	 utrymme	 för	
bearbetning	av	känslor.	
	
Många	elever	använder	i	allt	högre	grad	finska	på	sin	fritid.	Den	kunskap	som	eleverna	inhämtar	genom	det	
informella	lärandet	ska	beaktas	när	undervisningen	planeras	och	innehållet	väljs.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	7–9	
		
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	utveckla	elevens	förmåga	att	reflektera	över	värderingar	
och	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 nationalspråkens	
ställning	 i	Finland	samt	stärka	elevens	 förmåga	och	vilja	att	
ta	del	av	och	verka	i	flerspråkiga	och	mångkulturella	miljöer	

I1	 K2	

M2	uppmuntra	eleven	att	upptäcka	möjligheter	att	använda	
finska	i	olika	grupper	och	sammanhang	

I1	 K2	

M3	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	 regelbundenheter	 i	
finska	 språket,	 på	 vilket	 sätt	 man	 i	 olika	 språk	 uttrycker	
samma	 saker	 samt	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	
begrepp	som	stöd	för	lärandet	

I1	 K2,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	 sätt	 för	 att	 lära	 sig	 finska	och	att	utvärdera	 sitt	
lärande	 med	 hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	
uppbyggande	 kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	når	fram	med	sitt	budskap	

I2	 K1,	K3,	K7	

M5	 stödja	 elevens	 egen	 aktivitet	 och	 förmåga	 att	 kreativt	
tillämpa	sina	språkkunskaper	samt	utveckla	sina	färdigheter	
för	livslångt	språklärande	

I2	 K1	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 vara	 aktiv	 i	 olika,	
kommunikationssituationer,	 vilkas	 teman	 också	 kan	 vara	
relativt	krävande	

I3	 K4	

M7	handleda	eleven	att	öva	sig	i	att	föra	ordet,	att	aktivt	gå	
in	och	 ta	del	 i	muntlig	eller	 skriftlig	kommunikation	och	att	
förhandla	om	betydelser	

I3	 K2	
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M8	 handleda	 eleven	 att	 i	 kommunikationen	 fästa	
uppmärksamhet	vid	hur	 formell	 situationen	är,	att	öva	sig	 i	
att	 använda	olika	 slags	 texter	 (t.ex.	bloggar,	 intervjuer)	och	
att	 i	 sin	 kommunikation	 bli	 förtrogen	 med	 kraven	 på	
kulturell	växelverkan	

I3	 K4,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M9	 erbjuda	 eleven	 och	 tillsammans	 med	 hen	 söka	
mångsidiga	 och	 betydelsefulla	 texter	 vilka	 kräver	
slutledningsförmåga	och	textförståelsestrategier		

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M10	 handleda	 eleven	 att	 producera,	 tolka	 och	 dela	 texter	
vars	 tema	 också	 kan	 vara	 något	 mer	 krävande	 och	 att	 i	
sammanhanget	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 texternas	
mångsidighet	 (föredrag,	 insändare,	 fiktiva	 berättelser)	 och	
användandet	samt	behärskningen	av	varierande	strukturer	

I3	 K3,	K4,	K5	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Kulturell	 mångfald	 och	 språkmedvetenhet:	 Att	 ta	 reda	 på	 vad	 som	 avses	 med	 individens	 språkliga	
rättigheter.	Att	i	undervisningen	välja	sådant	innehåll	och	sådana	arbetssätt	som	uppmuntrar	eleverna	att	
bekanta	 sig	 med	 och	 öka	 sin	 kunskap	 om	 olika	 finska	 kulturella	 företeelser.	 Att	 använda	 sådana	
språkvetenskapliga	begrepp	som	hjälper	eleverna	 i	 språkstudierna,	att	 jämföra	olika	språk	och	att	notera	
att	det	finns	olika	dialekter	och	varianter	av	talad	och	skriven	finska.		
I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	vidareutveckla	färdigheterna	för	språkstudier.	Att	öva	sig	att	använda	
läromedel	på	ett	mångsidigt	sätt,	att	använda	ordlistor,	uppfatta	helheter,	gruppera,	söka	information	och	
bedöma	hur	tillförlitlig	informationen	är.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	 Att	 välja	 innehåll	 tillsammans	 utifrån	 aktualitet	 och	 med	 målet	 att	 eleverna	 ska	 utveckla	 och	
fördjupa	sin	kunskap	 i	 finska	 i	olika	sammanhang	också	utanför	skolan.	Att	 tillsammans	välja	ämnen	som	
intresserar	eleverna.	Att	lära	sig	ordförråd	och	strukturer	i	samband	med	olika	slags	texter.	Att	öva	sig	att	
uttrycka	sig	både	muntligt	och	skriftligt	och	att	kommunicera	i	olika	situationer	med	hjälp	av	olika	medier.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 bl.a.	 spel,	 finskspråkig	 litteratur,	 musik,	 film	 och	 drama	 ges	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	
språkkunskaper	och	även	bearbeta	 attityder.	Olika	 lärmiljöer,	medier	och	digitala	 verktyg	 ska	mångsidigt	
användas	 i	undervisningen.	 I	 texterna	söker	man	information	som	man	delar	och	publicerar.	Eleverna	ska	
uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	olika	nätverk	får	eleverna	också	bekanta	sig	med	
flerspråkigheten	 och	 den	 kulturella	 mångfalden	 i	 närmiljön	 eller	 i	 samhället.	 Målspråket	 finska	 används	
alltid	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	7–9		
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Målet	för	undervisningen	är	att	stödja	elevernas	lärande	i	och	utanför	skolan	genom	att	hjälpa	eleverna	att	
utveckla	 lämpliga	lärstrategier	och	identifiera	sina	styrkor.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	bland	olika	texter	
hitta	och	välja	sådana	som	intresserar	och	är	lämpliga	med	tanke	på	läsfärdigheten	och	som	uppmuntrar	till	
att	 självmant	 läsa	 litteratur	 och	 andra	 texter.	 Eleverna	 ska	 också	 få	 lära	 sig	 trygg	 och	 etiskt	 ansvarsfull	
användning	 av	medier.	 Individuell	 respons	 ska	 ges	 för	 att	 utveckla	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	
förmågan	att	producera	texter.	Eleverna	ska	erbjudas	stöd	för	verbala	inlärningssvårigheter.	Eleverna	ska	få	
handledning	och	stöd	för	att	 lära	sig	nya	begrepp	och	använda	dem.	Språkligt	begåvade	elever	ska	också	
uppmuntras	att	 till	exempel	anta	utmanande	 läsuppgifter	och	att	ställa	upp	mål	och	hitta	arbetssätt	som	
lämpar	sig	för	dem.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	i	årskurs	7–9		

Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Man	
bör	 i	 bedömningen	 ta	 hänsyn	 till	 att	 referensramen	 är	 anpassad	 för	 språkundervisningen	 i	 främmande	
språk	och	att	elever	som	undervisas	enligt	den	modersmålsinriktade	lärokursen	har	relativt	goda	muntliga	
kunskaper	 i	 finska	 redan	 vid	 skolstarten,	medan	 elevens	 kunskaper	 i	 de	 övriga	 delområdena	 kan	 variera	
stort.	
	
Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.	Den	Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	
vid	bedömningen.	
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	för	A-lärokursen	i	modersmålsinriktad	finska	när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	 för	 slutbedömningen	 i	 A-lärokursen	 i	 modersmålsinriktad	 finska.	 Kunskaperna	 utvecklas	
kumulativt	 inom	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	
slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	fastställs	 i	den	lokala	 läroplanen.	Eleven	
får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 uppvisar	 sådana	 kunskaper	 som	 kriterierna	 förutsätter.	
Kunskaper	 som	 överstiger	 nivån	 för	 vitsordet	 åtta	 inom	 något	 delområde	 kan	 kompensera	 svagare	
kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 A-lärokurs	 i		
modersmålsinriktad	finska	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 utveckla	 elevens	
förmåga	 att	 reflektera	 över	

I1	 Förståelse	 för	 frågor	 som	
gäller	 nationalspråkens	

Eleven	 vet	 att	 var	 och	 en	 har	
rätt	 att	 använda	 och	 utveckla	
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värderingar	 och	 företeelser	
som	 är	 förknippade	 med	
nationalspråkens	 ställning	 i	
Finland	 samt	 stärka	 elevens	
förmåga	 och	 vilja	 att	 ta	 del	
av	 och	 verka	 i	 flerspråkiga	
och	mångkulturella	miljöer	

status	 sitt	 språk.	 Eleven	 har	 en	
uppfattning	 om	 rättigheter	 och	
skyldigheter	 i	 anslutning	 till	
Finlands	nationalspråk.	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	
upptäcka	 möjligheter	 att	
mångsidigt	 använda	 finska	 i	
olika	 grupper	 och	
sammanhang		

I1	 Förmåga	att	använda	sig	av	
sina	språkkunskaper	

Eleven	 kan	 använda,	 producera	
och	 dela	 finskspråkigt	 material	
med	andra.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	
regelbundenheter	 i	 finska	
språket,	 på	 vilket	 sätt	man	 i	
olika	 språk	 uttrycker	 samma	
saker	 samt	 att	 använda	 sig	
av	 språkvetenskapliga	
begrepp	 som	 stöd	 för	
lärandet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 kan	 utgående	 från	 sina	
observationer	dra	slutsatser	om	
finska	 språkets	
regelbundenheter	 och	 känner	
till	 finskans	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	 sätt	 för	 att	 lära	
sig	 finska	 och	 att	 utvärdera	
sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	
både	 självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	
handleda	 eleven	 att	 delta	 i	
en	 uppbyggande	
kommunikation	 i	 vilken	 det	
viktigaste	 är	 att	 man	 når	
fram	med	sitt	budskap	

I2	 Förmåga	att	sätta	upp	mål,	
reflektera	 över	 lärandet	
och	samarbeta	

Eleven	 kan	 sätta	 egna	 mål	 och	
utvärdera	 sina	 lärstrategier	 i	
språkstudierna	 och	 delta	 i	
kommunikationen	 på	 ett	 sätt	
som	uppmuntrar	gruppen.	
	

M5	 stödja	 elevens	 egen	
aktivitet	 och	 förmåga	 att	
kreativt	 tillämpa	 sina	
språkkunskaper	 samt	
utveckla	 sina	 färdigheter	 för	
livslångt	språklärande	

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	sina	kunskaper	 i	 finska	
också	 utanför	 skolan	 och	 kan	
reflektera	 över	 hur	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 efter	
avslutad	skolgång.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	B1.2	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
vara	 aktiv	 i	 olika,	
kommunikationssituationer,	
vilkas	 teman	 också	 kan	 vara	
relativt	krävande	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	 kan	 relativt	 obehindrat	
delta	 i	 kommunikation	 också	 i	
vissa	mera	krävande	situationer	
som	 t.ex.	 att	 själv	 agera	 som	
informatör	

M7	 handleda	 eleven	 att	 öva	
sig	 i	att	 föra	ordet,	att	aktivt	
gå	 in	 och	 ta	 del	 i	 muntlig	
eller	 skriftlig	 kommunikation	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 kan	 ta	 initiativ	 och	
använda	 lämpliga	 uttryck	 i	 en	
kommunikationssituation	 där	
ett	bekant	ämne	behandlas.	Kan	
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och	 att	 förhandla	 om	
betydelser	

relativt	 naturligt	 rätta	 till	
missförstånd.	 Kan	 diskutera	
betydelsen	 också	 av	 mera	
komplicerade	uttryck.	

M8	 handleda	 eleven	 att	 i	
kommunikationen	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 hur	
formell	 situationen	 är,	 att	
öva	 sig	 i	 att	 använda	 olika	
slags	 texter	 (t.ex.	 bloggar,	
intervjuer)	 och	 att	 i	 sin	
kommunikation	bli	 förtrogen	
med	 kraven	 på	 kulturell	
växelverkan	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 för	 olika	 ändamål	
använda	 ett	 språk	 som	 inte	 är	
för	 familjärt	men	 inte	heller	 för	
formellt.	 Eleven	 känner	 till	 de	
viktigaste	 artighetskutymerna	
och	 följer	dem.	Eleven	kan	 i	 sin	
kommunikation	 ta	 hänsyn	 till	
viktiga	 kulturellt	 betingade	
aspekter.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter		

	 	 Kunskapsnivå	B1.2	

M9	 erbjuda	 eleven	 och	
tillsammans	 med	 hen	 söka	
mångsidiga	 och	
betydelsefulla	 texter	 vilka	
kräver	 slutledningsförmåga	
och	textförståelsestrategier	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 tydligt	 tal	 som	
innehåller	 fakta	 om	 bekanta	
eller	 ganska	 allmänna	 ämnen	
och	klarar	också	i	någon	mån	av	
texter	 som	 förutsätter	
slutledning.	 Eleven	 förstår	 det	
väsentliga	 och	 de	 viktigaste	
detaljerna	 i	 en	 pågående	 mera	
omfattande	 formell	 eller	
informell	diskussion.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera		
texter	

	 	 Kunskapsnivå	B1.2	

M10	 handleda	 eleven	 att	
producera,	 tolka	 och	 dela	
texter	 vars	 tema	 också	 kan	
vara	något	mer	krävande	och	
att	 i	 sammanhanget	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	
texternas	 mångsidighet	
(föredrag,	 insändare,	 fiktiva	
berättelser)	 och	
användandet	 samt	
behärskningen	av	varierande	
strukturer		

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 berätta	 om	 vanliga	
konkreta	 ämnen	 genom	 att	
beskriva,	 specificera	 och	
jämföra.	 Uttrycker	 sig	 relativt	
obehindrat.	 Kan	 skriva	
personliga	 och	 mera	 allmänna	
meddelanden	 och	 uttrycka	 sina	
tankar	 också	 om	 en	 del	 fiktiva	
ämnen.	 Använder	 sig	 av	 ett	
relativt	 omfattande	 ordförråd,	
vanliga	 idiom,	 olika	 strukturer	
och	 även	 komplicerade	
meningar.	 Behärskar	 de	
grundläggande	 uttalsreglerna	
också	 för	 andra	 än	 inövade	
uttryck.	

	

	

FINSKA,	B1-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9	
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Eleverna	ska	uppmuntras	att	använda	finska	mångsidigt	för	att	kommunicera	och	söka	information.	Målet	
för	 undervisningen	 är	 att	 stödja	 eleven	 att	 fördjupa	de	 kunskaper	 som	 inhämtats	 i	 årskurs	 3–6,	 utveckla	
elevens	 språkliga	 medvetenhet	 och	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 elevens	 färdigheter	 för	
språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	värdebundna	
företeelser	som	är	förknippade	med	olika	språkgrupper	och	även	ger	utrymme	för	bearbetning	av	känslor.		
	
Undervisningen	 i	 finska	 kan	 integreras	 i	 undervisningen	 i	 olika	 läroämnen	 och	 de	 mångvetenskapliga		
lärområdena	och	tvärtom.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	söka	information	på	finska	i	olika	läroämnen.	
	
Mål	för	undervisningen	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	 likheter	 och	
olikheter	i	det	talade	och	det	skrivna	finska	språket,	att	söka	
information	 om	 något	 eller	 några	 språk	 som	 är	 besläktade	
med	finska	språket	

I1	 K2,	K5	

M2	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	 regelbundenheter	 i	
finska	 språket	 och	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	
begrepp	som	stöd	för	lärandet	

I1	 K1,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	mål,	 att	 utnyttja	 olika	
sätt	för	att	lära	sig	finska	och	att	utvärdera	sitt	lärande	med	
hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	 kamratbedömning	 samt	
att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	 uppbyggande	
kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	 man	 når	 fram	
med	sitt	budskap	

I2	 K1	

M4	uppmuntra	eleven	att	 lägga	märke	till	möjligheterna	att	
använda	 finska	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	 handleda	 hen	 att	 modigt	
använda	språket	i	olika	situationer	i	och	utanför	skolan	

I2	 K2,	K7	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M5	erbjuda	eleven	tillfällen	att	öva	sig	i	muntlig	och	skriftlig	
kommunikation	med	hjälp	av	olika	medier	

I3	 K4	

M6	 handleda	 eleven	 i	 att	 använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K2,	K4	

M7	hjälpa	eleven	att	öka	sin	kännedom	om	uttryck	som	kan	
användas	i	och	som	hör	till	artigt	språkbruk	

I3	 K2,	K4,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M9	 ge	 eleven	många	möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	 tala	 och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K4,	K5	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9		
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I1	Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet:	Att	bekanta	sig	med	typiska	drag	 i	det	 finska	språket,	med	
den	 finska	 kulturen	 och	med	 finska	 språkmiljöer	 och	 släktspråk.	 Att	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 skillnader	
mellan	talad	och	skriven	finska	och	att	 jämföra	det	finska	språket	med	andra	språk	eleverna	studerar.	Att	
använda	språkvetenskapliga	begrepp	som	hjälper	eleverna	att	jämföra	språk	med	varandra	och	att	studera	
finska.	
	
I2	Färdigheter	 för	 språkstudier:	Att	använda	olika	 lärstrategier,	 läromedel	och	 lärmiljöer	effektivt	och	på	
ett	sätt	som	stärker	studiemotivationen.	Att	tillämpa	arbetssätt	som	främjar	självständigt,	långsiktigt	arbete	
och	kritisk	informationssökning.	Att	träna	kommunikativa	färdigheter	och	uppmuntra	eleverna	att	använda	
språket	mångsidigt	i	olika	situationer.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	välja	innehåll	med	målet	att	eleven	ska	klara	sig	på	finska	i	olika	sammanhang,	att	innehållet	ska	
vara	aktuellt,	för	eleverna	intressant,	rikta	sig	mot	andra	stadiets	utbildning	och	göra	eleverna	bekanta	med	
den	 språkkunskap	 som	behövs	 i	 arbetslivet	 och	 i	 fortsatta	 studier.	Att	 lära	 sig	 ordförråd	och	 strukturer	 i	
samband	med	olika	slags	texter.	Att	öva	sig	rikligt	i	olika	kommunikationssituationer	och	med	hjälp	av	olika	
medier.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9	

Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
även	 ske	 genom	pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	olika	nätverk	får	eleverna	också	bekanta	sig	med	
flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	närmiljön	eller	samhället.	Målspråket	finska	används	alltid	
när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9	

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	 från	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	B1-lärokursen	i	finska	i	årskurs	7–9	
	
Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.	Bedömningen	ska	vara	mångsidig	
och	ge	eleverna	möjlighet	 att	uttrycka	 sig	på	 för	dem	naturliga	 sätt.	Med	hjälp	av	uppbyggande	 respons	
hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	dem.	Eleverna	uppmuntras	att	
tillämpa	sina	kunskaper	i	olika	kommunikationssituationer.	Mångsidig	bedömning	ger	också	elever	som	har	
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inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	
kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	för	B1-lärokursen	i	finska	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	i	B1-lärokursen	i	finska.	Kunskaperna	utvecklas	kumulativt	inom	de	olika	delområdena	av	
språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	beaktas,	 oberoende	 av	 för	
vilken	 årskurs	målet	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	hen	 i	 genomsnitt	
uppvisar	sådana	kunskaper	som	kriterierna	 förutsätter.	Kunskaper	som	överstiger	nivån	för	vitsordet	åtta	
inom	något	delområde	kan	kompensera	svagare	kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 B1-lärokurs	 i	
finska	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	 likheter	 och	
olikheter	i	det	talade	och	det	
skrivna	 finska	 språket,	 att	
söka	 information	 om	 något	
eller	 några	 språk	 som	 är	
besläktade	 med	 finska	
språket	

I1	 Kunskap	 om	 finskans	 tal-,	
skrift-	och	släktspråk	
	

Eleven	 känner	 till	 några	
skillnader	 mellan	 talad	 och	
skriven	 finska	 samt	 några	
språk	 som	 är	 nära	 besläktade	
med	finskan.	

M2	 handleda	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	
regelbundenheter	 i	 finska	
språket	 och	 att	 använda	 sig	
av	 språkvetenskapliga	
begrepp	 som	 stöd	 för	
lärandet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 kan	utgående	 från	 sina	
observationer	 dra	 slutsatser	
om	 finska	 språkets	
regelbundenheter	 och	 känner	
till	 finskans	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
olika	 sätt	 för	 att	 lära	 sig	
finska	 och	 att	 utvärdera	 sitt	
lärande	 med	 hjälp	 av	 både	
självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	
handleda	 eleven	 att	 delta	 i	
en	 uppbyggande	
kommunikation	 i	 vilken	 det	
viktigaste	 är	 att	 man	 når	
fram	med	sitt	budskap	

I2	 Förmåga	 att	 sätta	 upp	 mål,	
reflektera	 över	 lärandet	 och	
samarbeta	

Eleven	kan	sätta	egna	mål	och	
utvärdera	 sina	 lärstrategier	 i	
språkstudierna	 och	 delta	 i	
kommunikationen	 på	 ett	 sätt	
som	uppmuntrar	gruppen.	
	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
lägga	 märke	 till	
möjligheterna	 att	 använda	

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
finska	 också	 utanför	 skolan	
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finska	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	
handleda	 hen	 att	 modigt	
använda	 språket	 i	 olika	
situationer	 i	 och	 utanför	
skolan	

och	 kan	 reflektera	 över	 hur	
hen	 kan	 använda	 sina	
kunskaper	 efter	 avslutad	
skolgång.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M5	 erbjuda	 eleven	 tillfällen	
att	 öva	 sig	 i	 muntlig	 och	
skriftlig	 kommunikation	med	
hjälp	av	olika	medier	

I3	 Förmåga	 att	 kommunicera	 i	
olika	situationer	

Eleven	 reder	 sig	 i	 många	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	
men	 tar	 ibland	 stöd	 av	 sin	
samtalspartner.	

M6	 handleda	 eleven	 i	 att	
använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	deltar	 i	kommunikation	
men	 behöver	 fortfarande	 ofta	
hjälpmedel.	 Kan	 reagera	 med	
korta	 verbala	 uttryck,	 små	
gester	 (t.ex.	 genom	 att	 nicka),	
ljud	 eller	 liknande	 minimal	
respons.	 Måste	 ofta	 be	
samtalspartnern	 att	 förtydliga	
eller	upprepa.	

M7	hjälpa	eleven	att	öka	sin	
kännedom	 om	 uttryck	 som	
kan	 användas	 i	 och	 som	hör	
till	artigt	språkbruk	

I3	 Kulturellt	lämpligt	språkbruk	 Eleven	 kan	 använda	 vanliga	
uttryck	 som	 kännetecknar	
artigt	 språkbruk	 i	 många	
rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	 och	
intressanta	 muntliga	 och	
skriftliga	texter	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 med	 hjälp	 av	
kontexten	 skriven	 text	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
enkla,	bekanta	ord	och	uttryck.	
Kan	 plocka	 ut	 enkel	
information	hen	behöver	ur	en	
kort	text.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera		
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M9	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	
tala	 och	 skriva	 i	 för	 åldern	
lämpliga	 situationer	 och	 i	
detta	 sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 uttal	
och	 vid	 strukturer	 som	 är	
relevanta	 för	 textens	
innehåll	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 behärskar	 en	
begränsad	 mängd	 korta,	
inövade	 uttryck,	 det	 mest	
centrala	 ordförrådet	 och	
grundläggande	 satsstrukturer.	
Kan	med	hjälp	av	ett	begränsat	
uttrycksförråd	 berätta	 om	
vardagliga	 och	 för	 hen	 viktiga	
saker	 samt	 skriva	 enkla	
meddelanden.	Uttalar	 inövade	
uttryck	begripligt.	
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15.4.3	FRÄMMANDE	SPRÅK	
	
SPRÅKPEDAGOGIK	OCH	SPRÅKUTVECKLING	

Målen	för	språkpedagogik	och	språkutveckling	och	möjligheterna	att	studera	det	andra	 inhemska	språket	
och	främmande	språk	finns	beskrivna	i	avsnittet	om	undervisningen	av	det	andra	inhemska	språket.	

Läroämnets	uppdrag		

Språk	är	en	förutsättning	för	lärande	och	tänkande.	Språket	är	närvarande	i	all	verksamhet	i	skolan	och	alla	
lärare	är	språklärare.	Språkstudierna	främjar	utvecklingen	av	tankeförmågan.	De	ger	underlag	för	att	forma	
en	flerspråkig	och	mångkulturell	identitet	och	värdesätta	den.	I	takt	med	att	ordförrådet	och	strukturerna	
utvecklas,	 utvecklas	 också	 de	 kommunikativa	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 söka	 information.	
Språkundervisningen	ger	goda	möjligheter	till	glädje,	lek	och	kreativitet.	

Språkundervisningen	 är	 en	 del	 av	 språkpedagogik	 och	 fostran	 till	 språkmedvetenhet.	 Den	 ska	 väcka	
elevernas	 intresse	 för	 den	 språkliga	 och	 kulturella	mångfalden	 i	 skolan	 och	 den	 omgivande	 världen	 och	
uppmuntra	 dem	 att	 kommunicera	 i	 autentiska	 miljöer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 värdesätta	 andra	 språk,	
människorna	som	talar	dem	och	olika	kulturer.	Jämställdheten	i	språkval	och	språkstudier	förstärks	genom	
att	 man	 på	 varierande	 och	 intressanta	 sätt	 informerar	 om	 valmöjligheter	 i	 språken,	 behandlar	 teman	
mångsidigt	och	ur	olika	synvinklar	och	genom	att	man	använder	omväxlande	och	praktiska	arbetsmetoder.	

Språkstudierna	 ska	 förbereda	 eleverna	 för	 planmässigt	 och	 kreativt	 arbete	 i	 olika	 sammansättningar.	
Eleverna	och	elevgrupperna	ska	ges	möjligheter	att	bilda	nätverk	och	kommunicera	med	människor	också	
på	andra	håll	i	världen.	Digitala	verktyg	erbjuder	en	naturlig	möjlighet	att	genomföra	språkundervisningen	i	
autentiska	 situationer	 och	 utifrån	 elevernas	 kommunikationsbehov.	 Undervisningen	 ska	 också	 ge	
färdigheter	som	främjar	delaktighet	och	aktiv	påverkan	internationellt.		

Undervisningen	ska	stärka	elevernas	tilltro	till	sin	förmåga	att	 lära	sig	språk	och	att	modigt	använda	dem.	
Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	studera	i	egen	takt	och	vid	behov	få	stöd	för	sitt	lärande.	Undervisningen	ska	
ordnas	så	att	också	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	sedan	tidigare	kan	göra	framsteg.		

Språkundervisningen	ska	utveckla	multilitteracitet	och	ta	upp	olika	texter.	Texterna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	barnens	och	de	ungas	intressen.	Undervisningen	ska	också	bygga	broar	mellan	olika	språk	och	med	de	
språk	 som	 eleverna	 använder	 på	 fritiden.	 Vid	 valet	 av	 texter	 och	 uppgifter	 ska	 man	 också	 fästa	
uppmärksamhet	vid	språkkunskap	som	behövs	i	arbetslivet.	Eleverna	uppmuntras	att	söka	information	på	
de	språk	som	de	behärskar.	
	
	
ENGELSKA,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9		

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 mångsidigt	 använda	 engelska	 för	 att	 kommunicera	 och	 söka	 information.	
Målet	 för	 undervisningen	 är	 att	 stödja	 eleverna	 att	 fördjupa	 de	 kunskaper	 som	 inhämtats	 i	 årskurs	 3–6,	
utveckla	 elevernas	 språkliga	 medvetenhet	 och	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 elevens	
färdigheter	för	språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	
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värdebundna	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 olika	 språkgrupper	 och	 även	 ger	 utrymme	 för	
bearbetning	av	känslor.	En	del	frågor	kan	vid	behov	också	behandlas	på	skolans	undervisningsspråk.		
	
Många	elever	använder	i	allt	högre	grad	engelska	på	sin	fritid.	Den	kunskap	som	eleverna	inhämtar	genom	
det	informella	lärandet	ska	beaktas	när	undervisningen	planeras	och	innehållet	väljs.		
	
Undervisningen	 i	 engelska	 kan	 integreras	 i	 undervisningen	 i	 olika	 läroämnen	och	 i	 de	mångvetenskapliga	
lärområdena	och	tvärtom.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	söka	information	på	engelska	i	olika	läroämnen.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 stödja	 elevens	 förmåga	 att	 reflektera	 över	 engelskans	
olika	 varianter	 och	 därtill	 hörande	 status	 och	 värderingar	
samt	ge	eleven	färdighet	att	utveckla	sin	förmåga	att	agera	i	
mångkulturella	miljöer	

I1	 K1,	K2	

M2	uppmuntra	 eleven	 att	 hitta	 intressanta	 engelskspråkiga	
innehåll	 och	 sammanhang	 vilka	 vidgar	 bilden	 av	 den	
globaliserade	världen	och	möjligheterna	att	ta	del	av	den	

I1	 K1,	K2	

M3	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	 regelbundenheter	 i	
engelska	 språket	 och	 sätt	 att	 i	 olika	 språk	 uttrycka	 samma	
saker	 samt	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	 begrepp	
som	stöd	för	lärandet	

I1	 K1,	K3	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	 sätt	 för	 att	 lära	 sig	 engelska	 och	 att	 utvärdera	
sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	
uppbyggande	 kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	når	fram	med	sitt	budskap	

I2	 K1,	K3	

M5	 stödja	 elevens	 egen	 aktivitet	 och	 förmåga	 att	 kreativt	
tillämpa	sina	språkkunskaper	samt	utveckla	sina	färdigheter	
för	livslångt	språklärande	

I2	 K1	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M6	uppmuntra	eleven	att	 aktivt	delta	 i	 olika	med	 tanke	på	
ålder	och	livserfarenhet	lämpliga	kommunikationssituationer	
som	också	kan	behandla	åsikter	och	ställningstaganden	

I3	 K4	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 vara	 aktiv	 i	
kommunikationssituationer,	 i	 användandet	 av	
kompensationsstrategier	och	i	betydelseförhandlingar	

I3	 K4,	K6	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 känna	 igen	 kulturella	 drag	 i	
kommunikationen	 och	 sporra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 egen	
förmåga	till	kulturell	växelverkan	

I3	 K2	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M9	 erbjuda	 eleven	möjlighet	 att	 lyssna	 till	 och	 läsa	många	
olika	 för	 hen	 själv	 betydelsefulla	 allmänna	 och	 lättfattliga	
texter	samt	att	tolka	texterna	med	hjälp	av	olika	strategier	

I3	 K4	
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Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M10	handleda	eleven	att	för	olika	ändamål	producera	både	
muntliga	 och	 skriftliga	 texter	 med	 allmänna	 eller	 för	 hen	
betydelsefulla	 teman	 och	 att	 samtidigt	 hjälpa	 eleven	 att	
fästa	 vikt	 vid	 ett	 gott	 uttal	 och	 ett	 mångsidigt	 bruk	 av	
strukturer	

I3	 K5,	K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Kulturell	mångfald	och	 språkmedvetenhet:	Att	 utveckla	 förståelse	 för	 fler-	 och	parallellspråkigheten	 i	
världen	och	för	språkliga	rättigheter.	Att	undersöka	engelskans	utveckling	till	ett	globalt	 lingua	franca.	Att	
utforska	 kulturer	 och	 livsstilar	 i	 några	 sådana	 länder	 som	 i	 samhället	 använder	 engelska	 som	 det	 mest	
centrala	 språket.	 Att	 använda	 sådana	 språkvetenskapliga	 begrepp	 som	 hjälper	 eleverna	 i	 studierna	 i	
engelska	och	med	att	 jämföra	engelskan	med	andra	 språk.	Att	 söka	 information	om	några	av	engelskans	
varianter.	
	
I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	vidareutveckla	färdigheterna	för	språkstudier.	Att	öva	sig	att	använda	
läromedel	på	ett	mångsidigt	sätt,	att	använda	ordlistor,	uppfatta	helheter,	gruppera,	söka	information	och	
bedöma	hur	tillförlitlig	informationen	är.	
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	välja	innehåll	tillsammans	utgående	från	att	eleverna	ska	kunna	agera	på	engelska	i	olika	sociala	
sammanhang	eller	gemenskaper.	Innehållet	ska	vara	aktuellt,	för	eleverna	intressant,	och	även	rikta	sig	mot	
andra	stadiets	utbildning	och	göra	eleverna	bekanta	med	den	språkkunskap	som	behövs	i	arbetslivet	och	i	
fortsatta	studier.	Att	i	innehållet	poängtera	elevernas	delaktighet	och	aktivitet	lokalt	och	globalt.	Innehållet	
ska	 väljas	med	 beaktande	 av	 engelskans	 utbredning	 och	 ställning	 som	 globalt	 kommunikationsspråk.	 Att	
lära	 sig	 ordförråd	och	 strukturer	 i	 samband	med	olika	 typer	 av	 texter	 som	 t.ex.	 berättande,	 beskrivande	
eller	 argumenterande	 texter.	 Att	 iaktta	 och	 ofta	 träna	 olika	 kommunikationssituationer	 med	 hjälp	 av	
medier.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	I	texterna	
söker	 man	 information	 som	 man	 delar	 och	 publicerar.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	
självständigt	ansvar	för	sitt	lärande	med	hjälp	av	den	Europeiska	språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	
Med	hjälp	 av	 internationalisering	på	hemmaplan	 ska	eleverna	bekanta	 sig	med	 flerspråkigheten	och	den	
kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	ges	möjligheter	att	öva	sig	att	kommunicera	
internationellt.	Engelska	ska	alltid	användas	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	7–9		
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Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	engelska	sedan	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	engelska	i	årskurs	7–9	
	
Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.		
	
Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	för	A-lärokursen	i	engelska	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	i	A-lärokursen	i	engelska.	Kunskaperna	utvecklas	kumulativt	 inom	de	olika	delområdena	
av	språkkunskap.	I	slutvitsordet	ska	alla	nationella	kriterier	för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	
vilken	 årskurs	målet	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	hen	 i	 genomsnitt	
uppvisar	sådana	kunskaper	som	kriterierna	 förutsätter.	Kunskaper	som	överstiger	nivån	för	vitsordet	åtta	
inom	något	delområde	kan	kompensera	svagare	kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 A-lärokurs	 i		
engelska		

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 stödja	 elevens	 förmåga	
att	 reflektera	över	engelskans	
olika	 varianter	 och	 därtill	
hörande	 status	 och	
värderingar	 samt	 ge	 eleven	
färdighet	 att	 utveckla	 sin	
förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

I1	 Förståelse	 för	 frågor	 som	
gäller	 språklig	 status	 och	
förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

Eleven	 kan	 i	 stora	 drag	
beskriva	 var	 engelska	 talas,	
nämna	 orsaker	 till	 språkets	
utbredning	 och	 reflektera	
kring	 aspekter	 som	 berör	
språkets	 status,	 varianter	 och	
värderingar.	 Eleven	 kan	
reflektera	 över	 samband	
mellan	 språk	 och	 kultur	 vad	
gäller	 engelskan.	 Eleven	 inser	
att	 värderingar	 varierar	
utgående	 från	 individuell	
erfarenhet	 och	 kulturell	
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synvinkel.	
M2	 uppmuntra	 eleven	 att	
hitta	 intressanta	
engelskspråkiga	 innehåll	 och	
sammanhang	 vilka	 vidgar	
bilden	 av	 den	 globaliserade	
världen	och	möjligheterna	att	
ta	del	av	den	

I1	 Förmåga	 att	 med	 hjälp	 av	
engelska	 språket	 utveckla	
sina	 världsmedborgerliga	
färdigheter	

Eleven	kan	göra	observationer	
om	möjligheterna	att	aktivt	 ta	
del	 i	 och	 lära	 sig	 i	
engelskspråkiga	 miljöer	 och	
sammanhang.	

M3	handleda	eleven	att	 lägga	
märke	 till	 regelbundenheter	 i	
engelska	språket	och	sätt	att	i	
olika	 språk	 uttrycka	 samma	
saker	samt	att	använda	sig	av	
språkvetenskapliga	 begrepp	
som	stöd	för	lärandet	

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	kan	utgående	från	sina	
observationer	 dra	 slutsatser	
om	 engelska	 språkets	
regelbundenheter,	 tillämpa	
dessa	 samt	 i	 olika	 språk	
jämföra	 olika	 sätt	 att	 uttrycka	
samma	 saker.	 Eleven	 känner	
till	 engelskans	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	sätt	för	att	lära	sig	
engelska	och	att	utvärdera	sitt	
lärande	 med	 hjälp	 av	 både	
självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	
handleda	eleven	att	delta	i	en	
uppbyggande	 kommunikation	
i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	 når	 fram	 med	 sitt	
budskap	

I2	 Förmåga	att	sätta	upp	mål,	
reflektera	 över	 lärandet	
och	samarbeta	

Eleven	kan	sätta	egna	mål	och	
utvärdera	 sina	 lärstrategier	 i	
språkstudierna	 och	 delta	 i	
kommunikationen	 på	 ett	 sätt	
som	uppmuntrar	gruppen.	
	

M5	 stödja	 elevens	 egen	
aktivitet	 och	 förmåga	 att	
kreativt	 tillämpa	 sina	
språkkunskaper	samt	utveckla	
sina	 färdigheter	 för	 livslångt	
språklärande			

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
engelska	 också	 utanför	 skolan	
och	 kan	 reflektera	 över	 hur	
hen	 kan	 använda	 sina	
kunskaper	 efter	 avslutad	
skolgång.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	
	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
aktivt	 delta	 i	 olika	med	 tanke	
på	 ålder	 och	 livserfarenhet	
lämpliga	
kommunikationssituationer	
som	 också	 kan	 behandla	
åsikter	och	ställningstaganden	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	kan	relativt	obehindrat	
kommunicera,	 delta	 i	
diskussioner	 och	 uttrycka	 sina	
åsikter	 i	 vardagliga	
kommunikationssituationer.	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	
vara	 aktiv	 i	 kommunikations-
situationer,	 i	 användandet	 av	
kompensationsstrategier	och	i	
betydelseförhandlingar	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier		

Eleven	 kan	 i	 någon	 mån	 ta	
initiativ	 i	 olika	 skeden	 av	 en	
kommunikationssituation	 och	
försäkra	 sig	 om	 att	
samtalspartnern	 har	 förstått	
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ANNAT	FRÄMMANDE	SPRÅK,	A-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9		

Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 mångsidigt	 använda	 alla	 språk	 de	 studerar	 för	 att	 kommunicera	 och	 söka	
information.	Undervisningens	mål	är	att	stödja	eleverna	att	fördjupa	de	kunskaper	som	inhämtats	i	årskurs	
3–6,	 utveckla	 elevens	 språkliga	 medvetenhet	 och	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 elevens	
färdigheter	för	språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	
värdebundna	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 olika	 språkgrupper	 och	 även	 ger	 utrymme	 för	
bearbetning	av	känslor.	En	del	frågor	kan	vid	behov	också	behandlas	på	skolans	undervisningsspråk.		

budskapet.	 Kan	omskriva	eller	
byta	 ut	 obekanta	 ord	 eller	
omformulera	 sitt	 budskap.	
Kan	 diskutera	 betydelsen	 av	
obekanta	uttryck.	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 känna	
igen	 kulturella	 drag	 i	
kommunikationen	 och	 sporra	
eleven	 att	 utveckla	 sin	 egen	
förmåga	 till	 kulturell	
växelverkan	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	visar	att	hen	behärskar	
de	 viktigaste	
artighetskutymerna.	 Eleven	
kan	 i	 sin	 kommunikation	 ta	
hänsyn	 till	 några	 viktiga	
kulturellt	betingade	aspekter.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	
	

M9	 erbjuda	 eleven	 möjlighet	
att	 lyssna	 till	 och	 läsa	 många	
olika	 för	 hen	 själv	
betydelsefulla	 allmänna	 och	
lättfattliga	 texter	 samt	 att	
tolka	 texterna	 med	 hjälp	 av	
olika	strategier	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 det	 väsentliga	
och	vissa	detaljer	 i	 tydligt	och	
relativt	 långsamt	
allmänspråkligt	 tal	 eller	 i	
lättfattlig	 skriven	 text.	 Förstår	
tal	 eller	 skriven	 text	 som	
bygger	 på	 gemensam	
erfarenhet	 eller	 allmän	
kunskap.	 Urskiljer	 även	
oförberedd	 det	 centrala	
innehållet,	 nyckelord	 och	
viktiga	detaljer.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	producera	texter	

	 	 Kunskapsnivå	B1.1	
	

M10	 handleda	 eleven	 att	 för	
olika	ändamål	producera	både	
muntliga	 och	 skriftliga	 texter	
med	 allmänna	 eller	 för	 hen	
betydelsefulla	 teman	 och	 att	
samtidigt	 hjälpa	 eleven	 att	
fästa	vikt	vid	ett	gott	uttal	och	
ett	 mångsidigt	 bruk	 av	
strukturer		

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	 det	
väsentliga	 och	 även	 för	 vissa	
detaljer	 angående	 vardagliga	
ämnen,	 verkliga	 eller	 fiktiva,	
som	intresserar	hen.	Använder	
sig	 av	 ett	 ganska	 omfattande	
ordförråd	 och	 olika	 strukturer	
samt	 en	 del	 allmänna	 fraser	
och	 idiom.	 Kan	 tillämpa	 flera	
grundläggande	 uttalsregler	
också	 i	 andra	 än	 inövade	
uttryck.	
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Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 främmande	språk	har	utarbetats	 som	grund	 för	 vilket	 språk	 som	helst	 som	
inte	 har	 särskilda	 grunder.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 tillämpad	
läroplan	 för	 varje	 språk.	 Den	 kunskapsnivå	 och	 de	 kriterier	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 beskrivs	 i	
grunderna	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 och	 i	 slutet	 av	 den	 grundläggande	 utbildningen	 lämpar	 sig	 bäst	 för	
indoeuropeiska	 språk	och	 europeiska	 språk	 som	använder	 skrifttecken	 som	grundar	 sig	 på	 alfabetet.	 För	
andra	språk	 låter	utbildningsanordnaren	utarbeta	en	 läroplan	som	följer	dessa	grunder	 i	tillämpliga	delar.	
Internationellt	 godkända	 språkspecifika	 referensramar	 kan	 anpassade	 användas	 i	 undervisningen	 i	 icke-
europeiska	språk	(t.ex.	skrivtecknen).	

Undervisningen	 i	 främmande	 språk	 kan	 integreras	 i	 undervisningen	 i	 olika	 läroämnen	 och	 de	
mångvetenskapliga	 lärområdena	 och	 tvärtom.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 söka	 information	 på	 det	
främmande	språket	i	olika	läroämnen.	
	
Mål	för	undervisningen	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen		

	
Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	utveckla	elevens	förmåga	att	reflektera	över	värderingar	
om	 och	 företeelser	 i	 målspråket	 och	 dess	 status	 samt	 att	
stärka	elevens	färdigheter	att	utveckla	sin	förmåga	att	agera	
i	mångkulturella	miljöer	

I1	 K1,	K2	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 på	 målspråket	 hitta	 intressanta	
innehåll	 och	 sammanhang	 vilka	 vidgar	 bilden	 av	 den	
globaliserade	världen	

I1	 K1,	K2	

M3	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	regelbundenheter	 i	
målspråket	 och	 sätt	 att	 i	 olika	 språk	 uttrycka	 samma	 saker	
samt	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	 begrepp	 som	
stöd	för	lärandet	

I1	 K1,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	sätt	för	att	lära	sig	målspråket	och	att	utvärdera	
sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	
uppbyggande	 kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	når	fram	med	sitt	budskap	

I2	 K1,	K3	

M5	 stödja	 elevens	 egen	 aktivitet	 och	 förmåga	 att	 kreativt	
tillämpa	sina	språkkunskaper	samt	utveckla	sina	färdigheter	
för	livslångt	språklärande			

I2	 K1	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M6	uppmuntra	eleven	att	öva	sig	i	att	aktivt	delta	i	olika	slag	
av	vardagliga	kommunikationssituationer	

I3	 K4	

M7	 handleda	 eleven	 att	 vara	 aktiv	 i	
kommunikationssituationer	och	att	fördjupa	sin	förmåga	att	
på	 målspråket	 använda	 olika	 kommunikationsformer,	
stående	 uttryck,	 omskrivningar,	 utfyllnader	 och	 andra	
kompensationsstrategier	

I3	 K4,	K6	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 i	 kommunikationssituationer	 gällande	
åsikter	 och	 ställningstaganden	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	

I3	 K2	
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kulturellt	lämpligt	språkbruk	
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M9	erbjuda	eleven	möjligheter	att	tolka	olika	slags	texter	för	
informationssökning,	 även	 tydliga	 faktatexter	 och	 att	
uppmuntra	 hen	 att	 i	 tolkandet	 använda	 sig	 av	
slutledningsförmåga	 och	 förståelse	 av	 texternas	 centrala	
innehåll	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M10	erbjuda	eleven	möjligheter	att	producera	tal	och	skrift	
som	 berör	 en	 tilltagande	 mängd	 temaområden	 och	 med	
beaktande	av	centrala	strukturer	och	grundregler	för	uttal	

I3	 K5,	K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Kulturell	mångfald	och	 språkmedvetenhet:	Att	 utveckla	 förståelse	 för	 fler-	 och	parallellspråkigheten	 i	
världen	och	 för	 språkliga	 rättigheter.	Att	 undersöka	 kulturen	och	 livsstilen	 i	 de	 länder	 eller	 områden	där	
målspråket	 talas.	 Att	 använda	 sådana	 språkvetenskapliga	 begrepp	 som	 hjälper	 eleverna	 att	 studera	
målspråket	 och	 att	 jämföra	 olika	 språk.	 Vid	 behov	 söker	 man	 information	 om	 målspråkets	 centrala	
varianter.		

I2	Färdigheter	för	språkstudier:	Att	vidareutveckla	färdigheterna	för	språkstudier.	Att	öva	sig	att	använda	
läromedel	på	ett	mångsidigt	sätt,	att	använda	ordlistor,	uppfatta	helheter,	gruppera,	söka	information.		
	
I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	 välja	 innehåll	 tillsammans	 utgående	 från	 att	 eleverna	 ska	 kunna	 agera	 på	målspråket	 i	 olika	
sociala	sammanhang	eller	gemenskaper.	Innehållet	ska	vara	aktuellt,	för	eleverna	intressant,	och	även	rikta	
sig	 mot	 andra	 stadiets	 utbildning	 och	 göra	 eleverna	 bekanta	 med	 den	 språkkunskap	 som	 behövs	 i	
arbetslivet	och	i	fortsatta	studier.	Innehållet	väljs	också	med	beaktande	av	målspråkets	utbredning,	status	
och	språkområdets	livsmiljö.	Att	lära	sig	ordförråd	och	strukturer	i	samband	med	olika	typer	av	texter	som	
t.ex.	 berättande,	 beskrivande	 eller	 argumenterande	 texter.	 Att	 iaktta	 och	 ofta	 träna	 olika	
kommunikationssituationer	med	hjälp	av	medier.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	I	texterna	
söker	 man	 information	 som	 man	 delar	 och	 publicerar.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	
självständigt	ansvar	för	sitt	lärande	med	hjälp	av	den	Europeiska	språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	
Med	hjälp	 av	 internationalisering	på	hemmaplan	 ska	eleverna	bekanta	 sig	med	 flerspråkigheten	och	den	
kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	ges	möjligheter	att	öva	sig	att	kommunicera	
internationellt.	Målspråket	ska	alltid	användas	när	det	är	möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
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Eleven	ska	uppmuntras	att	modigt	använda	sina	språkkunskaper.	Gott	om	kommunikativa	övningar	stödjer	
utvecklingen	av	elevens	språkkunskaper.	Eleven	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	som	skolan	
erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	så	att	den	
erbjuder	 tillräckliga	 utmaningar	 även	 för	 elever	 som	 avancerar	 snabbare	 eller	 kan	 målspråket	 sedan	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.		
	
Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 eleven	 har	 uppnått	målen	 för	 A-lärokursen	 i	 annat	 främmande	 språk	 när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	för	slutbedömningen	i	A-lärokursen	i	annat	främmande	språk.	Kunskaperna	utvecklas	kumulativt	
inom	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	
slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	fastställs	 i	den	lokala	 läroplanen.	Eleven	
får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 uppvisar	 sådana	 kunskaper	 som	 kriterierna	 förutsätter.	
Kunskaper	 som	 överstiger	 nivån	 för	 vitsordet	 åtta	 inom	 något	 delområde	 kan	 kompensera	 svagare	
kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

	

Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	A-lärokurs	i	annat	
främmande	språk	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 utveckla	 elevens	 förmåga	
att	 reflektera	 över	 värderingar	
om	och	företeelser	i	målspråket	
och	 dess	 status	 samt	 att	 stärka	
elevens	 färdigheter	att	utveckla	
sin	 förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

I1	 Förståelse	 för	 frågor	 som	
gäller	 språklig	 status	 och	
förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

Eleven	 kan	 reflektera	 över	
företeelser	 i	 samband	 med	
målspråkets	status.	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 på	
målspråket	 hitta	 intressanta	
innehåll	 och	 sammanhang	 vilka	

I1	 Förmåga	 att	 med	 hjälp	 av	
målspråket	 utveckla	 sina	
världsmedborgerliga	

Eleven	 kan	 göra	
observationer	 om	
möjligheterna	 att	 lära	 sig	 i	
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vidgar	 bilden	 av	 den	
globaliserade	världen	

färdigheter	 målspråkets	 miljöer	 och	
sammanhang.	

M3	 handleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 regelbundenheter	 i	
målspråket	 och	 sätt	 att	 i	 olika	
språk	 uttrycka	 samma	 saker	
samt	 att	 använda	 sig	 av	
språkvetenskapliga	 begrepp	
som	stöd	för	lärandet		

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 kan	 utgående	 från	
sina	 observationer	 dra	
slutsatser	 om	 målspråkets	
regelbundenheter,	 tillämpa	
dessa	 samt	 i	 olika	 språk	
jämföra	 olika	 sätt	 att	
uttrycka	 samma	 saker.	
Eleven	 känner	 till	
målspråkets	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M4	uppmuntra	 eleven	att	 sätta	
upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	 sätt	 för	 att	 lära	 sig	
målspråket	 och	 att	 utvärdera	
sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 både	
självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	
handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	
uppbyggande	 kommunikation	 i	
vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	man	
når	fram	med	sitt	budskap	

I2	 Förmåga	att	sätta	upp	mål,	
reflektera	 över	 lärandet	
och	samarbeta	

Eleven	 kan	 sätta	 egna	 mål	
och	 utvärdera	 sina	
lärstrategier	 i	språkstudierna	
och	delta	i	kommunikationen	
på	 ett	 sätt	 som	 uppmuntrar	
gruppen.	
	

M5	stödja	elevens	egen	aktivitet	
och	 förmåga	 att	 kreativt	
tillämpa	 sina	 språkkunskaper	
samt	 utveckla	 sina	 färdigheter	
för	livslångt	språklärande			

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
målspråket	 också	 utanför	
skolan	 och	 kan	 reflektera	
över	 hur	 hen	 kan	 använda	
sina	 kunskaper	 efter	
avslutad	skolgång.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A2.2	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 öva	
sig	 i	 att	 aktivt	 delta	 i	 olika	 slag	
av	 vardagliga	
kommunikationssituationer	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	reder	sig	ganska	bra	 i	
olika	 vardagliga	
kommunikationssituationer.	
Kan	 i	 allt	 högre	 grad	 ta	
initiativ	 i	 en	
kommunikationssituation.	

M7	 handleda	 eleven	 att	 vara	
aktiv	 i	
kommunikationssituationer	 och	
att	 fördjupa	 sin	 förmåga	 att	 på	
målspråket	 använda	 olika	
kommunikationsformer,	
stående	 uttryck,	 omskrivningar,	
utfyllnader	 och	 andra	
kompensationsstrategier	

I3	 Förmåga	att	använda		
kommunikations-	
strategier	

Eleven	 deltar	 i	 allt	 högre	
grad	 i	 kommunikation.	
Använder	 vid	 behov	
standarduttryck	 för	 att	 be	
om	precisering	av	nyckelord.	
Måste	 då	 och	 då	 be	
samtalspartnern	 upprepa	
eller	 förtydliga.	 Använder	
t.ex.	 ett	 närliggande	 eller	
allmännare	begrepp	när	hen	
inte	 vet	 det	 exakta	
begreppet	 (hund/djur	 eller	
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hus/stuga).	
M8	 hjälpa	 eleven	 att	 i	
kommunikationssituationer	
gällande	 åsikter	 och	
ställningstaganden	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 kulturellt	
lämpligt	språkbruk	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 språket	
på	ett	enkelt	sätt	för	centrala	
ändamål,	 till	exempel	 för	att	
utbyta	 information	 eller	
uttrycka	 sin	 åsikt	 eller	
ståndpunkt	 på	 ett	 sakligt	
sätt.	 	 Kan	 diskutera	 artigt	
med	hjälp	 av	 vanliga	 uttryck	
och	 grundläggande	
kommunikationsrutiner.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.2	
	

M9	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	
att	 tolka	 olika	 slags	 texter	 för	
informationssökning,	 även	
tydliga	 faktatexter	 och	 att	
uppmuntra	 hen	 att	 i	 tolkandet	
använda	 sig	 av	
slutledningsförmåga	 och	
förståelse	 av	 texternas	 centrala	
innehåll	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 kan	 i	 mycket	 stora	
drag	 följa	 med	 ett	 tydligt	
anförande,	 känner	 ofta	 igen	
ämnet	 i	 en	 pågående	
diskussion	 och	 förstår	 det	
väsentliga	i	en	allmänspråklig	
text	 eller	 långsamt	 tal	 som	
innehåller	 bekanta	 ord.	 Kan	
härleda	 obekanta	 ords	
betydelse	 utgående	 från	
kontexten.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	producera	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A2.1	
	

M10	erbjuda	eleven	möjligheter	
att	producera	tal	och	skrift	som	
berör	 en	 tilltagande	 mängd	
temaområden	 och	 med	
beaktande	 av	 centrala	
strukturer	 och	 grundregler	 för	
uttal	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 med	 enkla	
meningar	 och	 ett	 konkret	
ordförråd	 berätta	 om	
vardagliga	 och	 konkreta	
saker	som	är	viktiga	för	hen.	
Behärskar	 ett	 lätt	
förutsägbart	 ordförråd	 och	
många	centrala	strukturer.		
Kan	 tillämpa	 några	
grundläggande	 uttalsregler	
också	 i	 andra	 än	 inövade	
uttryck.	

	

FRÄMMANDE	SPRÅK,	B1-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9	

Eleverna	 uppmuntras	 att	 mångsidigt	 använda	 alla	 språk	 de	 studerar	 för	 att	 kommunicera	 och	 söka	
information.	Undervisningens	mål	är	att	stödja	eleverna	att	fördjupa	de	kunskaper	som	inhämtats	i	årskurs	
3–6,	 utveckla	 elevernas	 språkkänsla	 och	 språkliga	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 deras	
färdigheter	 för	 språkstudier.	 Förståelsen	 för	 kulturell	 mångfald	 fördjupas	 genom	 att	 man	 diskuterar	 om	
olika	 värdebundna	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 olika	 språkgrupper	 och	 även	 ger	 utrymme	 för	
bearbetning	av	känslor.	Vid	behov	kan	en	del	frågor	även	behandlas	på	skolans	undervisningsspråk.		

Grunderna	 för	 läroplanen	 för	 främmande	språk	har	utarbetats	 som	grund	 för	 vilket	 språk	 som	helst	 som	
inte	 har	 särskilda	 grunder.	 På	 basis	 av	 grunderna	 låter	 utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 tillämpad	
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läroplan	för	varje	språk.	Den	kunskapsnivå	och	de	kriterier	för	växande	språkkunskap	som	beskrivs	i	dessa	
grunder	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 och	 i	 slutet	 av	 den	 grundläggande	 utbildningen	 lämpar	 sig	 bäst	 för	
indoeuropeiska	språk	och	europeiska	språk	som	använder	skrifttecken	som	grundar	sig	på	alfabetet,	dock	
med	undantag	av	engelska	inom	vilken	vitsordet	åtta	förutsätter	en	kunskapsnivå	på	i	medeltal	A2.1,	vilket	
är	något	högre	än	kunskapskraven	i	de	övriga	indoeuropeiska	och	europeiska	språken.	För	andra	språk	låter	
utbildningsanordnaren	 utarbeta	 en	 läroplan	 som	 följer	 dessa	 grunder	 i	 tillämpliga	 delar.	 Internationellt	
godkända	språkspecifika	 referensramar	kan	anpassade	användas	 i	undervisningen	 i	 icke-europeiska	 språk	
(t.ex.	skrivtecknen).	

Mål	för	undervisningen	i	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen		
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	handleda	eleven	att	 lägga	märke	till	regelbundenheter	 i	
målspråket	 och	 sätt	 att	 i	 olika	 språk	 uttrycka	 samma	 saker	
samt	 att	 använda	 sig	 av	 språkvetenskapliga	 begrepp	 som	
stöd	för	lärandet		

I1	 K1,	K4	

M2	 stödja	 elevens	 förmåga	 att	 reflektera	 över	 företeelser	
och	värderingar	som	hänför	sig	till	målspråkets	ställning	och	
att	 ge	 eleven	 färdighet	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

I1	 K2	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	sätt	för	att	lära	sig	målspråket	och	att	utvärdera	
sitt	 lärande	 med	 hjälp	 av	 både	 självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 en	
uppbyggande	 kommunikation	 i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	når	fram	med	sitt	budskap	

I2	 K1,	K3	

M4	 uppmuntra	 och	 handleda	 eleven	 att	 lägga	 märke	 till	
möjligheterna	att	 använda	målspråket	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	att	
modigt	 använda	 språket	 i	 olika	 situationer	 i	 och	 utanför	
skolan	

I2	 K3,	K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M5	 ge	 eleven	 tillfällen	 att	 träna	 muntlig	 och	 skriftlig	
kommunikation	med	hjälp	av	olika	kommunikationsmedel	

I3	 K4	

M6	 handleda	 eleven	 i	 att	 använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K2,	K4	

M7	hjälpa	eleven	att	öka	sin	kännedom	om	uttryck	som	kan	
användas	i	och	som	hör	till	artigt	språkbruk	

I3	 K2,	K4,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M9	 ge	 eleven	många	möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	 tala	 och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K4,	K5	
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Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
I1	Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet:	Att	använda	sådana	språkvetenskapliga	begrepp	som	hjälper	
eleverna	 att	 studera	 målspråket	 och	 att	 jämföra	 olika	 språk.	 Att	 bekanta	 sig	 med	 målspråkets	
användningsområden	och	de	viktigaste	kännetecknen	för	livsstilen	i	de	länder	där	språket	talas.	

I2	Färdigheter	 för	 språkstudier:	Att	använda	olika	 lärstrategier,	 läromedel	och	 lärmiljöer	effektivt	och	på	
ett	sätt	som	stärker	studiemotivationen.	Att	tillämpa	arbetssätt	som	främjar	självständigt,	långsiktigt	arbete	
och	kritisk	informationssökning.	Att	träna	kommunikativa	färdigheter	och	uppmuntra	eleverna	att	använda	
målspråket	i	olika	situationer.	

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	 Att	 välja	 innehåll	 utgående	 från	 att	 eleverna	 ska	 kunna	 agera	 på	 målspråket	 i	 olika	 sociala	
sammanhang	eller	gemenskaper.	Innehållet	ska	vara	aktuellt,	för	eleverna	intressant,	och	även	rikta	sig	mot	
andra	stadiets	utbildning	och	göra	eleverna	bekanta	med	den	språkkunskap	som	behövs	i	arbetslivet	och	i	
fortsatta	studier.	Att	lära	sig	ordförråd	och	strukturer	i	samband	med	olika	typer	av	texter.	Att	rikligt	träna	
olika	kommunikationssituationer	med	hjälp	av	olika	medier.	Vid	val	av	texter	och	teman	ska	man	i	viss	mån	
beakta	målspråkets	geografiska	utbredning	och	status.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	 internationalisering	på	hemmaplan	ska	eleverna	
bekanta	sig	med	flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	
ges	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 kommunicera	 internationellt.	 Målspråket	 ska	 alltid	 användas	 när	 det	 är	
möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	att	den	erbjuder	tillräckliga	utmaningar	även	för	elever	som	avancerar	snabbare	eller	kan	språket	 från	
tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	B1-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
	
Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.		
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Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 B1-lärokursen	 i	 främmande	 språk	 när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	 för	 slutbedömningen	 i	 B1-lärokursen	 i	 främmande	 språk.	 Kunskaperna	 utvecklas	 kumulativt	
inom	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	
slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	fastställs	 i	den	lokala	 läroplanen.	Eleven	
får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 uppvisar	 sådana	 kunskaper	 som	 kriterierna	 förutsätter.	
Kunskaper	 som	 överstiger	 nivån	 för	 vitsordet	 åtta	 inom	 något	 delområde	 kan	 kompensera	 svagare	
kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 B1-lärokurs	 i	
främmande	språk	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	handleda	 eleven	 att	 lägga	
märke	 till	 regelbundenheter	 i	
målspråket	och	 sätt	 att	 i	 olika	
språk	 uttrycka	 samma	 saker	
samt	 att	 använda	 sig	 av	
språkvetenskapliga	 begrepp	
som	stöd	för	lärandet		

I1	 Språklig	medvetenhet	 Eleven	 kan	 utgående	 från	
sina	 observationer	 dra	
slutsatser	 om	 målspråkets	
regelbundenheter,	 tillämpa	
dessa	 samt	 i	 olika	 språk	
jämföra	 olika	 sätt	 att	
uttrycka	 samma	 saker.	
Eleven	 känner	 till	
målspråkets	 centrala	
språkvetenskapliga	begrepp.	

M2	stödja	elevens	förmåga	att	
reflektera	över	företeelser	och	
värderingar	som	hänför	sig	 till	
målspråkets	 ställning	 och	 att	
ge	 eleven	 färdighet	 att	
utveckla	sin	förmåga	att	agera	
i	mångkulturella	miljöer	

I1	 Förståelse	 för	 frågor	 som	
gäller	 språklig	 status	 och	
förmåga	 att	 agera	 i	
mångkulturella	miljöer	

Eleven	 kan	 reflektera	 över	
företeelser	 i	 samband	 med	
målspråkets	 ställning	 som	
t.ex.	språkets	utbredning	och	
status.	
	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
sätta	 upp	 mål,	 att	 utnyttja	
mångsidiga	sätt	för	att	lära	sig	
målspråket	 och	 att	 utvärdera	
sitt	lärande	med	hjälp	av	både	
självbedömning	 och	
kamratbedömning	 samt	 att	
handleda	eleven	att	delta	 i	en	

I2	 Förmåga	att	sätta	upp	mål,	
reflektera	 över	 lärandet	
och	samarbeta		

Eleven	 kan	 sätta	 egna	 mål	
och	 utvärdera	 sina	
lärstrategier	 i	språkstudierna	
och	delta	i	kommunikationen	
på	 ett	 sätt	 som	 uppmuntrar	
gruppen.	
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uppbyggande	 kommunikation	
i	 vilken	 det	 viktigaste	 är	 att	
man	 når	 fram	 med	 sitt	
budskap	
M4	 uppmuntra	 och	 handleda	
eleven	 att	 lägga	 märke	 till	
möjligheterna	 att	 använda	
målspråket	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	
att	 modigt	 använda	 språket	 i	
olika	 situationer	 i	 och	 utanför	
skolan	

I2	 Förmåga	 att	 utveckla	
färdigheterna	 för	 livslångt	
lärande	

Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
målspråket	 också	 utanför	
skolan	 och	 kan	 reflektera	
över	 hur	 hen	 kan	 använda	
sina	 kunskaper	 efter	
avslutad	skolgång.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	kommunicera	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M5	 ge	 eleven	 tillfällen	 att	
träna	 muntlig	 och	 skriftlig	
kommunikation	 med	 hjälp	 av	
olika	kommunikationsmedel	

I3	 Förmåga	att	kommunicera	i	
olika	situationer	

Eleven	 reder	 sig	 i	 många	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	
men	 tar	 ibland	 stöd	 av	 sin	
samtalspartner.	

M6	 handleda	 eleven	 i	 att	
använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	 deltar	 i	
kommunikation	 men	
behöver	 fortfarande	 ofta	
hjälpmedel.	 Kan	 reagera	
med	 korta	 verbala	 uttryck,	
små	 gester	 (t.ex.	 genom	 att	
nicka),	 ljud	 eller	 liknande	
minimal	respons.	Måste	ofta	
be	 samtalspartnern	 att	
förtydliga	eller	upprepa.	

M7	 hjälpa	 eleven	 att	 öka	 sin	
kännedom	 om	 uttryck	 som	
kan	användas	i	och	som	hör	till	
artigt	språkbruk	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 vanliga	
uttryck	 som	 kännetecknar	
artigt	 språkbruk	 i	 många	
rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3		
	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	 och	
intressanta	 muntliga	 och	
skriftliga	texter	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 med	 hjälp	 av	
kontexten	 skriven	 text	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
enkla,	 bekanta	 ord	 och	
uttryck.	 Kan	 plocka	 ut	 enkel	
information	 hen	 behöver	 ur	
en	kort	text.	

Växande	 språkkunskap,		
förmåga	att	producera	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	
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M9	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	
tala	 och	 skriva	 i	 för	 åldern	
lämpliga	 situationer	 och	 i	
detta	 sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	
vid	 strukturer	 som	 är	
relevanta	för	textens	innehåll		

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 behärskar	 en	
begränsad	 mängd	 korta,	
inövade	 uttryck,	 det	 mest	
centrala	 ordförrådet	 och	
grundläggande	
satsstrukturer.	 Kan	 med	
hjälp	 av	 ett	 begränsat	
uttrycksförråd	 berätta	 om	
vardagliga	 och	 för	 hen	
viktiga	 saker	 samt	 skriva	
enkla	 meddelanden.	 Uttalar	
inövade	uttryck	begripligt.	

	

FRÄMMANDE	SPRÅK,	B2-LÄROKURS	I	ÅRSKURS	7–9	

Undervisningen	 i	 ett	 valfritt	 B2-språk	 ordnas	 oftast	 i	 årskurs	 8–9.	 B2-språket	 är	 det	 tredje	 eller	 fjärde	
språket	som	eleverna	studerar	efter	modersmålet,	så	eleverna	har	redan	mycket	erfarenhet	av	att	studera	
språk.	 Eleverna	 kan	 använda	 kunskap	 och	 färdigheter	 som	 de	 lärt	 sig	 tidigare.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	
mångsidigt	använda	alla	språk	de	studerar	för	att	kommunicera	och	söka	information.	Undervisningens	mål	
är	 att	 utveckla	 elevernas	 språkkänsla	 och	 språkliga	 slutledningsförmåga	 och	 samtidigt	 främja	 deras	
färdigheter	för	språkstudier.	Förståelsen	för	kulturell	mångfald	ska	fördjupas	genom	att	man	diskuterar	om	
värdebundna	 företeelser	 som	 är	 förknippade	 med	 olika	 språkgrupper	 och	 även	 ger	 utrymme	 för	
bearbetning	av	känslor.	En	del	frågor	kan	vid	behov	också	behandlas	på	skolans	undervisningsspråk.		
	
Den	 kunskapsnivå	 och	 de	 kriterier	 för	 växande	 språkkunskap	 som	 beskrivs	 i	 grunderna	 i	 slutet	 av	 den	
grundläggande	utbildningen	lämpar	sig	bäst	för	indoeuropeiska	språk	och	europeiska	språk	som	använder	
skrivtecken	som	grundar	sig	på	alfabetet.	För	andra	språk	låter	utbildningsanordnaren	utarbeta	en	läroplan	
som	 följer	 dessa	 grunder	 i	 tillämpliga	 delar.	 Internationellt	 godkända	 språkspecifika	 referensramar	 kan	
anpassade	 användas	 i	 undervisningen	 i	 icke-europeiska	 språk	 (t.ex.	 skrivtecknen).	 Undervisningen	 i	
främmande	 språk	 kan	 integreras	 i	 undervisningen	 i	 olika	 läroämnen	 och	 i	 de	 mångvetenskapliga	
lärområdena	och	tvärtom.	Eleverna	ska	uppmuntras	att	söka	information	på	det	främmande	språket	i	olika	
läroämnen.	

Mål	för	undervisningen	i	B2-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen		
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet	 	 	
M1	 hjälpa	 eleven	 att	 uppfatta	 förhållandet	mellan	 det	 nya	
språket	 och	 språk	 hen	 studerat	 tidigare,	 bekanta	 sig	 med	
området	där	språket	talas	och	några	centrala	drag	i	livsstilen	
samt	 stödja	 utvecklingen	 av	 elevens	 språkliga	
slutledningsförmåga,	nyfikenhet	och	flerspråkighet	

I1	 K1,	K2,	K4	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	
M2	uppmuntra	 eleven	 att	 se	 språkstudierna	 som	en	del	 av	
det	 livslånga	 lärandet	 och	 utökade	 språkresurser,	 handleda	
eleven	att	hitta	metoder	att	 lära	sig	språk	som	bäst	 lämpar	
sig	 för	hen	 själv	och	 för	åldersgruppen	och	uppmuntra	hen	

I2	 K3	
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att	 använda	 även	 begränsade	 språkfärdigheter	 utanför	
lektionerna		
Växande	språkkunskap,	förmåga	att	kommunicera	 	 	
M3	erbjuda	eleven	tillfällen	att	öva	sig	i	muntlig	och	skriftlig	
kommunikation	med	hjälp	av	olika	medier	

I3	 K4	

M4	 handleda	 eleven	 i	 att	 använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 K4	

M5	hjälpa	eleven	att	öka	sin	kännedom	om	uttryck	som	kan	
användas	i	och	som	hör	till	artigt	språkbruk	

I3	 K4,	K6	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	tolka	texter	 	 	
M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	och	 intressanta	muntliga	och	skriftliga	
texter	

I3	 K4	

Växande	språkkunskap,	förmåga	att	producera	texter	 	 	
M7	 ge	 eleven	många	möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	 tala	 och	
skriva	 i	 för	 åldern	 lämpliga	 situationer	 och	 i	 detta	
sammanhang	 fästa	 uppmärksamhet	 vid	 uttal	 och	 vid	
strukturer	som	är	relevanta	för	textens	innehåll	

I3	 K5	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	B2-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
I1	Kulturell	mångfald	och	språkmedvetenhet:	Att	undersöka	karaktäristiska	drag	i	målspråket	och	jämföra	
dessa	 med	 tidigare	 språkkunskap.	 Att	 bilda	 sig	 en	 uppfattning	 om	 nära	 besläktade	 språk,	 undersöka	
bakgrunden	till	målspråkets	utbredning,	söka	information	som	intresserar	eleverna	om	t.ex.	språkområdets	
kulturella	 sedvänjor	 eller	 andra	 företeelser.	 Att	 reflektera	 över	 eventuella	 förutfattade	 meningar	 om	
språket	och	kulturen	i	fråga.	

I2	Färdigheter	 för	språkstudier:	Att	 tillsammans	undersöka	vad	som	bäst	 stödjer	 lärandet	av	målspråket,	
vad	man	kan	använda	språket	 till	och	var	man	kan	hitta	 intressant	material	på	målspråket.	Att	 sätta	upp	
egna	mål	och	lära	sig	att	ge	och	ta	emot	respons.	

I3	 Växande	 språkkunskap:	 förmåga	 att	 kommunicera,	 förmåga	 att	 tolka	 texter,	 förmåga	 att	 producera	
texter:	Att	välja	olika	språkanvändningsändamål	och	olika	texter,	främst	informella.	Att	vid	behov	också	öva	
sig	 i	 att	 använda	 ett	 mer	 formellt	 språkbruk.	 Att	 välja	 ämnesområden	 som	 intresserar	 eleverna	 med	
perspektivet	jag,	vi	och	världen.	Att	lära	sig	lyssna,	tala,	läsa	och	skriva	på	målspråket	och	om	olika	teman	
som	t.ex.	jag	själv,	min	familj,	mina	vänner,	skolan,	fritiden	och	livsmiljön	i	målspråkets	områden.	Att	även	
välja	teman	tillsammans.	Texterna	och	ämnena	ska	i	viss	mån	väljas	med	beaktande	av	språkets	geografiska	
utbredning	och	status.	Att	iaktta	målspråkets	rytm,	intonation	och	andra	särdrag	i	uttalet	och	att	öva	in	ett	
naturligt	 uttal.	 Att	 öva	 sig	 att	 känna	 igen	målspråkets	 fonetiska	 tecken	och	 att	 producera	de	 skrivtecken	
som	behövs.		

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	B2-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	språkbruket	ska	vara	så	korrekt,	naturligt	och	så	relevant	för	eleverna	som	möjligt.	Arbetet	ska	
främst	 bestå	 av	 pararbete,	 smågruppsarbete	 och	 lärande	 tillsammans	 i	 olika	 typer	 av	 lärmiljöer.	 För	 att	
uppnå	målen	 för	 flerspråkighet	 och	 språkpedagogik	 behövs	 samarbete	mellan	 lärarna.	 Eleverna	 ska	med	
hjälp	 av	 spel,	 musik	 och	 drama	 få	 möjlighet	 att	 testa	 sina	 växande	 språkkunskaper	 och	 även	 bearbeta	
attityder.	Olika	lärmiljöer,	medier	och	digitala	verktyg	ska	mångsidigt	användas	i	undervisningen.	Eleverna	
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ska	 uppmuntras	 att	 vara	 aktiva	 och	 ta	 självständigt	 ansvar	 för	 sitt	 lärande	med	 hjälp	 av	 den	 Europeiska	
språkportfolion	eller	motsvarande	verktyg.	Med	hjälp	av	 internationalisering	på	hemmaplan	ska	eleverna	
bekanta	sig	med	flerspråkigheten	och	den	kulturella	mångfalden	i	det	omgivande	samhället.	De	ska	också	
ges	 möjligheter	 att	 öva	 sig	 att	 kommunicera	 internationellt.	 Målspråket	 ska	 alltid	 användas	 när	 det	 är	
möjligt.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	B2-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
	
Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 modigt	 använda	 sina	 språkkunskaper.	 Gott	 om	 kommunikativa	 övningar	
stödjer	utvecklingen	av	elevernas	språkkunskaper.	Eleverna	ska	också	uppmuntras	att	studera	andra	språk	
som	skolan	erbjuder.	Elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk	ska	ges	stöd.	Undervisningen	ska	planeras	
så	 att	 den	 erbjuder	 tillräckliga	 utmaningar	 även	 för	 elever	 som	avancerar	 snabbare	 eller	 kan	målspråket	
sedan	tidigare.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	B2-	lärokursen	i	främmande	språk	i	årskurs	7–9	
	
Lärandet	 ska	 bedömas	 på	 olika	 sätt,	 också	 genom	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 Bedömningen	
ska	beakta	samtliga	mål	och	delområden	av	språkkunskapen.	Bedömningen	av	delområdena	ska	grunda	sig	
på	den	Europeiska	referensramen	och	den	finländska	referensram	som	utarbetats	utgående	från	den.	Den	
Europeiska	språkportfolion	kan	användas	som	verktyg	vid	bedömningen.		
	
Bedömningen	ska	vara	mångsidig	och	ge	eleverna	möjlighet	att	uttrycka	sig	på	för	dem	naturliga	sätt.	Med	
hjälp	av	uppbyggande	respons	hjälper	man	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	kunskaper	och	att	utveckla	
dem.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 kommunikationssituationer.	 Mångsidig	
bedömning	ger	också	elever	som	har	inlärningssvårigheter	i	språk,	eller	annars	har	ett	annorlunda	språkligt	
utgångsläge,	möjligheter	att	visa	sina	kunskaper.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	studierna	i	läroämnet	som	ett	gemensamt	läroämne	avslutas.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 B2-lärokursen	 i	 främmande	 språk	 när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	 för	 slutbedömningen	 i	 B2-lärokursen	 i	 främmande	 språk.	 Kunskaperna	 utvecklas	 kumulativt	
inom	 de	 olika	 delområdena	 av	 språkkunskap.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	
slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	fastställs	 i	den	lokala	 läroplanen.	Eleven	
får	 vitsordet	 åtta	 (8),	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 uppvisar	 sådana	 kunskaper	 som	 kriterierna	 förutsätter.	
Kunskaper	 som	 överstiger	 nivån	 för	 vitsordet	 åtta	 inom	 något	 delområde	 kan	 kompensera	 svagare	
kunskaper	inom	ett	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 B2-lärokurs	 i	
främmande	språk	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll		 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Kulturell	 mångfald	 och	
språkmedvetenhet	

	 	 	

M1	 hjälpa	 eleven	 att	
uppfatta	förhållandet	mellan	
det	 nya	 språket	 och	 språk	

I1	 Kännedom	om	målspråkets	
status,	 språkspecifika	
särdrag	och	utbredning	

Eleven	 är	 medveten	 om	
målspråkets	ställning	i	relation	
till	 andra	 språk	 i	 världen	 och	
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hen	 studerat	 tidigare,	
bekanta	 sig	 med	 området	
där	 språket	 talas	 och	 några	
centrala	drag	i	livsstilen	samt	
stödja	 utvecklingen	 av	
elevens	 språkliga	
slutledningsförmåga,	
nyfikenhet	 och	
flerspråkighet	

	 känner	 till	 språkets	 mest	
centrala	 särdrag.	 Eleven	 kan	
beskriva	några	av	målspråkets	
eller	 språkområdets	 kulturella	
och	andra	företeelser.	

Färdigheter	för	språkstudier	 	 	 	
M2	uppmuntra	eleven	att	se	
språkstudierna	som	en	del	av	
det	 livslånga	 lärandet	 och	
utökade	 språkresurser,	
handleda	 eleven	 att	 hitta	
metoder	 att	 lära	 sig	 språk	
som	bäst	 lämpar	 sig	 för	 hen	
själv	 och	 för	 åldersgruppen	
och	 uppmuntra	 hen	 att	
använda	 även	 begränsade	
språkfärdigheter	 utanför	
lektionerna		

I2	 Förmåga	att	sätta	upp	mål,	
reflektera	 över	 lärandet	
och	samarbeta	

Eleven	 kan	 utvärdera	 de	 egna	
målen	 och	 lärstrategierna.		
Eleven	 märker	 var	 hen	 kan	
använda	 sina	 kunskaper	 i	
målspråket	 också	 utanför	
skolan	och	kan	reflektera	över	
hur	 hen	 kan	 använda	 sina	
kunskaper	 efter	 avslutad	
skolgång.	
	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	kommunicera	

I3	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M3	 erbjuda	 eleven	 tillfällen	
att	 öva	 sig	 i	 muntlig	 och	
skriftlig	 kommunikation	med	
hjälp	av	olika	medier	

I3	 	Förmåga	 att	 kommunicera	
i	olika	situationer	

Eleven	 reder	 sig	 i	 många	
rutinmässiga	
kommunikationssituationer	
men	 tar	 ibland	 stöd	 av	 sin	
samtalspartner.	

M4	 handleda	 eleven	 i	 att	
använda	 sig	 av	 språkliga	
kommunikationsstrategier	

I3	 Förmåga	 att	 använda	
kommunikationsstrategier	

Eleven	deltar	i	kommunikation	
men	behöver	 fortfarande	ofta	
hjälpmedel.	 Kan	 reagera	 med	
korta	 verbala	 uttryck,	 små	
gester	 (t.ex.	genom	att	nicka),	
ljud	 eller	 liknande	 minimal	
respons.	 Måste	 ofta	 be	
samtalspartnern	 att	 förtydliga	
eller	upprepa.	

M5	hjälpa	eleven	att	öka	sin	
kännedom	 om	 uttryck	 som	
kan	 användas	 i	 och	 som	hör	
till	artigt	språkbruk	

I3	 Kulturellt	 lämpligt	
språkbruk	

Eleven	 kan	 använda	 vanliga	
uttryck	 som	 kännetecknar	
artigt	 språkbruk	 i	 många	
rutinmässiga	 sociala	
sammanhang.	

Växande	 språkkunskap,	
förmåga	att	tolka	texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.3	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
tolka	 för	 sig	 själv	 och	 sin	
åldersgrupp	 lämpliga	 och	
intressanta	 muntliga	 och	
skriftliga	texter	

I3	 Förmåga	att	tolka	texter	 Eleven	 förstår	 med	 hjälp	 av	
kontexten	 skriven	 text	 och	
långsamt	 tal	 som	 innehåller	
enkla,	 bekanta	 ord	 och	
uttryck.	 Kan	 plocka	 ut	 enkel	
information	 hen	 behöver	 ur	
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en	kort	text.	
Växande	 språkkunskap,	
förmåga	 att	 producera		
texter	

	 	 Kunskapsnivå	A1.2	
	

M7	 ge	 eleven	 många	
möjligheter	 att	 öva	 sig	 i	 att	
tala	 och	 skriva	 i	 för	 åldern	
lämpliga	 situationer	 och	 i	
detta	 sammanhang	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 uttal	
och	 vid	 strukturer	 som	 är	
relevanta	 för	 textens	
innehåll	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	 ett	
begränsat	 uttrycksförråd	
berätta	om	några	bekanta	och	
för	 hen	 viktiga	 saker	 samt	
skriva	 några	 korta	 meningar	
om	inövade	ämnen.	Uttalar	de	
flesta	 inövade	 uttrycken	
begripligt.	 Behärskar	 ett	
mycket	 begränsat	 ordförråd,	
några	 situationsbundna	
uttryck	 och	 en	 del	 av	 den	
elementära	grammatiken.	

	

15.4.4	MATEMATIK	

Läroämnets	uppdrag	

Uppdraget	 i	 undervisningen	 i	 matematik	 är	 att	 utveckla	 ett	 logiskt,	 exakt	 och	 kreativt	 matematiskt	
tänkande	 hos	 eleverna.	 Undervisningen	 ska	 lägga	 grund	 för	 förståelsen	 av	 matematiska	 begrepp	 och	
strukturer	 samt	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 behandla	 information	 och	 lösa	 problem.	 På	 grund	 av	
matematikens	kumulativa	natur	ska	undervisningen	framskrida	systematiskt.	Konkreta	och	laborativa	inslag	
är	 centrala	 i	 undervisningen	 och	 studierna	 i	 matematik.	 Lärandet	 stöds	med	 hjälp	 av	 informations-	 och	
kommunikationsteknik.	

Undervisningen	i	matematik	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	en	positiv	attityd	till	matematik	och	en	positiv	
bild	 av	 sig	 själva	 som	 elever	 i	 matematik.	 Den	 ska	 också	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 kommunicera,	
interagera	 och	 samarbeta.	 Undervisningen	 i	 matematik	 ska	 vara	 målinriktad	 och	 långsiktig	 och	 stödja	
eleverna	att	själva	ta	ansvar	för	sitt	lärande.	

Undervisningen	 ska	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 nyttan	 av	 matematik	 i	 sitt	 eget	 liv	 och	 i	 ett	 bredare	
samhällsperspektiv.	Undervisningen	ska	utveckla	elevernas	förmåga	att	använda	och	tillämpa	matematik	på	
ett	mångsidigt	sätt.		

I	årskurserna	7-9	 är	uppdraget	 i	matematikundervisningen	att	 stärka	den	matematiska	allmänbildningen.	
Undervisningen	 ska	 fördjupa	 elevernas	 förståelse	 för	 matematiska	 begrepp	 och	 samband	 mellan	 dem.	
Undervisningen	ska	inspirera	eleven	att	hitta	och	använda	matematiken	i	sitt	eget	liv.	Eleverna	ska	lära	sig	
att	lösa	problem	genom	att	formulera	matematiska	modeller	för	problemen.	Matematikundervisningen	ska	
sporra	 eleverna	 att	 arbeta	 målinriktat,	 noggrant,	 koncentrerat	 och	 långsiktigt.	 De	 ska	 uppmuntras	 att	
presentera	sina	lösningar	och	diskutera	dem.	Elevernas	samarbetsförmåga	ska	utvecklas	i	undervisningen.	

Mål	för	undervisningen	i	matematik	i	årskurs	7–9	
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Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	 stärka	 elevens	 motivation,	 positiva	 självbild	 och	
självförtroende	som	elev	i	matematik	

I1	–	I6	 K1,	K3,	K5	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 ta	 ansvar	 för	 sitt	
matematiklärande	 både	 i	 självständigt	 arbete	 och	 i	
grupparbete	

I1	–	I6	 K3,	K7	

Arbetsfärdigheter	 	 	
M3	 handleda	 eleven	 att	 upptäcka	 och	 förstå	 samband	
mellan	det	som	hen	lär	sig	

I1	–	I6	 K1,	K4	

M4	uppmuntra	eleven	att	få	rutin	i	att	uttrycka	sig	exakt	och	
matematiskt	både	muntligt	och	i	skrift	

I1	–	I6	 K1,	K2,	K4,	K5	

M5	stödja	eleven	då	hen	 löser	uppgifter	 som	kräver	 logiskt	
och	 kreativt	 tänkande	 och	 utvecklar	 de	 färdigheter	 som	
behövs	för	detta	

I1	–	I6	 K1,	K3,	K4,	K5,	K6	

M6	 handleda	 eleven	 att	 utvärdera	 och	 utveckla	 sina	
matematiska	 lösningar	 och	 att	 kritiskt	 granska	 resultatets	
rimlighet	

I1	–	I6	 K1,	K3,	K4,	K6	

M7	uppmuntra	eleven	att	tillämpa	matematik	också	i	övriga	
läroämnen	och	det	omgivande	samhället	

I1	–	I6	 K1-K7	

M8	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 hantera	
och	 analysera	 information	 samt	 vägleda	 eleven	 att	 granska	
information	kritiskt	

I1,	I4,	I6		 K1,	K4,	K5	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 tillämpa	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	i	matematikstudierna	och	för	att	lösa	
matematiska	problem	

I1	–	I6	 K5	

Begreppsliga	och	ämnesspecifika	mål		 	 	
M10	 handleda	 eleven	 att	 stärka	 sin	 slutlednings-	 och	
huvudräkningsförmåga	samt	uppmuntra	eleven	att	använda	
sin	räknefärdighet	i	olika	sammanhang		

I1,	I2	 K1,	K3,	K4	

M11	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 förmågan	 att	 utföra	
grundläggande	räkneoperationer	med	rationella	tal	

I2	 K1,	K4	

M12	stödja	eleven	att	utvidga		
förståelsen	av	talbegreppet	till	reella	tal	

I2	 K1,	K4	

M13	stödja	eleven	att	utveckla	förståelse	av	procenträkning	 I2,	I6	 K1,	K3,	K6	
M14	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 begreppet	 obekant	 och	
utveckla	förmågan	att	lösa	ekvationer	

I3,	I4	 K1,		K4	

M15	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 variabelbegreppet	 och	
introducera	 funktionsbegreppet,	 samt	 att	 öva	 sig	 att	 tolka	
och	producera	funktionsgrafer		

I3,	I4	 K1,	K4,	K5	

M16	 stödja	 eleven	 att	 förstå	 geometriska	 begrepp	 och	
samband	mellan	dem	

I5	 K1,	K4,	K5	

M17	vägleda	eleven	att	 förstå	och	utnyttja	egenskaper	hos	
rätvinkliga	triangeln	och	cirkeln	

I5	 K1,	K4,	K5	

M18	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 färdighet	 att	
beräkna	areor	och	volymer	

I5	 K1,	K4	

M19	 vägleda	 eleven	 att	 bestämma	 statistiska	 nyckeltal	 och	
beräkna	sannolikheter		

I6	

	

K3,	K4,	K5	
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M20	handleda	eleven	att	utveckla	sitt	algoritmiska	tänkande	
och	 sina	 färdigheter	 att	 tillämpa	 matematik	 och	
programmering	för	att	lösa	problem	

I1	 K1,	K4,	K5,	K6	

	
	
	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	matematik	i	årskurs	7–9		

I1	 Matematiskt	 tänkande	 och	 matematiska	 metoder:	 Eleverna	 tränar	 aktiviteter	 som	 kräver	 logiskt	
tänkande,	 som	att	hitta	 regler	och	beroendeförhållanden	och	presentera	dem	på	ett	exakt	sätt.	Eleverna	
funderar	på	och	bestämmer	antalet	alternativ.	De	stärker	sin	förmåga	att	motivera	och	dra	slutsatser.	De	
övar	 att	 tolka	 och	 producera	 matematisk	 text.	 Eleverna	 får	 insikt	 i	 bevisföringens	 grunder	 och	 övar	 att	
avgöra	sanningsvärdet	för	påståendesatser.	De	fördjupar	sitt	algoritmiska	tänkande.	De	programmerar	och	
tränar	 samtidigt	 god	 programmeringspraxis.	 Eleverna	 tillämpar	 egna	 eller	 färdiga	 datorprogram	 i	
matematikstudierna.	

I2	Tal	och	 räkneoperationer:	Eleverna	utför	grundläggande	 räkneoperationer	också	med	negativa	 tal.	De	
stärker	 sin	 förmåga	 att	 räkna	 med	 bråk	 och	 lär	 sig	 multiplikation	 och	 division	 med	 bråk.	 De	 utforskar	
begreppen	 motsatt	 tal,	 inverterat	 tal	 och	 absolutbelopp.	 Talområdet	 utvidgas	 till	 reella	 tal.	 Eleverna	
undersöker	tals	delbarhet	och	hur	man	delar	upp	tal	i	primtalsfaktorer.	De	fördjupar	sin	förmåga	att	räkna	
med	 decimaltal.	 De	 stärker	 sin	 förståelse	 för	 skillnaden	 mellan	 exakt	 värde	 och	 närmevärde	 samt	 för	
avrundning.	 Man	 försäkrar	 sig	 om	 att	 eleverna	 förstått	 begreppet	 procent.	 Eleverna	 övar	 att	 beräkna	
procentandelar	och	en	andel	av	en	helhet	utgående	 från	ett	procenttal.	Dessutom	 lär	de	 sig	att	beräkna	
förändrat	 värde,	 grundvärde	 samt	 förändrings-	 och	 jämförelseprocent.	 Potensräkning	 med	 heltal	 som	
exponent	övas.	Eleverna	sätter	sig	in	i	begreppet	kvadratrot	och	räknar	med	kvadratrot.	

I3	Algebra:	Eleverna	undersöker	begreppet	variabel	och	räknar	ut	värdet	av	ett	uttryck.	De	övar	att	förenkla	
potensuttryck.	 De	 undersöker	 begreppet	 polynom	 och	 övar	 polynomaddition,	 -subtraktion	 och	 -
multiplikation.	Eleverna	tränar	att	bilda	uttryck	och	förenkla	dem.	De	bildar	och	löser	förstagradsekvationer	
och	 ofullständiga	 andragradsekvationer.	 Eleverna	 löser	 ekvationspar	 algebraiskt	 och	 grafiskt.	 Man	
undersöker	 och	 löser	 förstagradsolikheter.	 Eleverna	 fördjupar	 sin	 förmåga	 att	 undersöka	 och	 bilda	
talföljder.	Analogi	används	vid	lösningen	av	uppgifter.		

I4	Funktioner:	Eleverna	beskriver	samband	både	algebraiskt	och	grafiskt.	De	undersöker	direkt	och	omvänd	
proportionalitet.	Begreppet	funktion	utforskas.	Eleverna	ritar	linjer	och	parabler	i	ett	koordinatsystem.	De	
lär	sig	begreppen	riktningskoefficient	och	konstant.	De	tolkar	olika	typer	av	grafer	till	exempel	genom	att	
studera	hur	en	funktion	växer	och	avtar.	Eleverna	bestämmer	nollställen	till	funktioner.	

I5	 Geometri:	 Eleverna	 breddar	 sin	 förståelse	 för	 begreppen	 punkt,	 sträcka,	 rät	 linje	 och	 vinkel	 samt	
undersöker	 begreppen	 kurva	 och	 stråle.	 Eleverna	 undersöker	 egenskaper	 hos	 räta	 linjer,	 vinklar	 och	
polygoner.	 De	 stärker	 sin	 förståelse	 av	 begreppen	 kongruens	 och	 likformighet.	 De	 tränar	 geometrisk	
konstruktion.	Eleverna	lär	sig	att	använda	Pythagoras	sats,	den	inverterade	satsen	till	Pythagoras	sats	och	
trigonometriska	funktioner.	Eleverna	lär	sig	bågvinkel	och	medelpunktsvinkel	och	bekantar	sig	med	Thales	
sats.	Eleverna	beräknar	omkretsen	och	arean	av	polygoner.	Eleverna	övar	att	beräkna	omkretsen	och	arean	
av	en	cirkel,	längden	av	en	båge	och	arean	av	en	sektor.	Eleverna	undersöker	tredimensionella	kroppar	och	
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lär	sig	att	beräkna	arean	och	volymen	av	klot,	cylindrar	och	koner.	Man	kontrollerar	och	breddar	elevernas	
kunskaper	om	enheter	och	enhetsbyten.	

I6	Informationsbehandling,	statistik	och	sannolikhet:	Eleverna	fördjupar	sin	förmåga	att	söka,	strukturera	
och	analysera	 information.	Man	kontrollerar	 att	de	 förstår	medelvärde	och	 typvärde.	 Eleverna	 lär	 sig	 att	
bestämma	 frekvens,	 relativ	 frekvens	och	median.	De	utforskar	begreppet	 spridning.	Olika	diagram	 tolkas	
och	produceras.	Eleverna	beräknar	sannolikheter.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	matematik	i	årskurs	7–9		

Undervisningen	 ska	 utgå	 från	 ämnen,	 fenomen	 och	 problem	 som	 intresserar	 eleverna.	 Konkretisering	 är	
fortfarande	 en	 viktig	 del	 av	 matematikundervisningen.	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 använda	 figurer	 och	
hjälpmedel	 som	 stöd	 för	 tänkandet.	 Varierande	 arbetssätt	 används	 i	 undervisningen.	 Eleverna	
matematiserar	och	löser	problem	individuellt	och	i	grupp.	Vid	grupparbete	arbetar	var	och	en	både	för	sitt	
eget	och	 för	gruppens	bästa.	Pedagogiska	spel	motiverar	eleverna.	Digitala	verktyg,	 såsom	kalkylprogram	
och	 dynamiska	 geometriprogram,	 används	 som	 hjälpmedel	 i	 undervisningen	 för	 att	 stödja	 lärandet,	
produktionen,	kreativiteten	och	utvärderingen	av	arbetet.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	matematik	i	årskurs	7–9		

Varje	elev	ska	ha	möjlighet	att	få	undervisning	 i	det	centrala	 innehållet	för	tidigare	årskurser,	om	elevens	
kunskaper	är	bristfälliga.	Utöver	det	 ska	eleverna	ges	 förebyggande	stöd	 för	att	 tillägna	sig	nytt	 innehåll.	
Utvecklingen	 av	 kunskaper	 och	 färdigheter	 i	 matematik	 ska	 följas	 upp	 kontinuerligt	 tillsammans	 med	
eleverna.	 Eleverna	 ska	 upplysas	 om	 vikten	 av	 att	 förstå	 innehållet.	 De	 ska	 få	 stöd	 för	 att	 gestalta	 större	
helheter	och	hitta	samband.	Vid	differentiering	beaktas	elevernas	kunskaper	och	de	ska	ges	möjlighet	att	
uppleva	att	de	lyckas.	

Undervisningen	kan	berikas	 genom	att	 fördjupa	det	 innehåll	 som	behandlas	 gemensamt	enligt	 elevernas	
intresse	och	kunskapsnivå.	Skickliga	elever	ska	stödjas	med	hjälp	av	alternativa	arbetsformer,	till	exempel	
olika	 projekt	 och	 problembaserade	 undersökningsuppgifter	 inom	matematiska	 områden	 som	 intresserar	
dem.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	matematik	i	årskurs	7–9		
	
Med	 mångsidig	 bedömning	 och	 uppmuntrande	 respons	 stödjer	 man	 utvecklingen	 av	 det	 matematiska	
tänkandet	 och	 självförtroendet	 samtidigt	 som	 studiemotivationen	 stärks.	 Responsen	 stödjer	 elevens	
positiva	 självbild	 i	 matematiklärandet.	 Eleverna	 ska	 regelbundet	 informeras	 om	 sina	 framsteg	 och	
prestationer	 i	relation	till	de	uppställda	målen	i	matematik.	Bedömningen	vägleder	varje	elev	att	utveckla	
sina	 kunskaper	 och	 sin	 förståelse	 i	 matematik.	 Dessutom	 utvecklas	 färdigheterna	 att	 arbeta	 långsiktigt.		
Responsen	ska	hjälpa	eleverna	att	iaktta	vilka	kunskaper	och	färdigheter	som	borde	utvecklas	och	hur.		

Eleverna	 ska	ha	en	aktiv	 roll	 i	 bedömningen.	Genom	självbedömning	 lär	de	 sig	 att	 ställa	upp	mål	 för	 sitt	
lärande	och	 iaktta	 sina	 framsteg	 i	 relation	 till	målen.	 Eleverna	 ska	också	handledas	att	 fästa	 vikt	 vid	 sina	
arbetssätt	och	sina	attityder	till	matematikstudierna.	
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Eleverna	 ska	 ges	 möjlighet	 att	 visa	 sina	 kunskaper	 på	 olika	 sätt.	 Föremål	 för	 bedömning	 är	 elevens	
matematiska	 kunskaper	 och	 färdigheter	 och	 hur	 de	 tillämpas.	 I	 bedömningen	 fästs	 även	 vikt	 vid	
prestationssättet,	hur	eleverna	motiverar	sina	lösningar,	hur	lösningarna	är	strukturerade	och	hur	korrekta	
de	är.	I	bedömningen	beaktas	därtill	elevernas	förmåga	att	använda	hjälpmedel,	inklusive	digitala	verktyg.		

Vid	grupparbete	bedöms	såväl	gruppens	som	den	enskilda	gruppmedlemmens	arbetsinsats	och	resultat.	 I	
bedömningen	 ska	 man	 fästa	 uppmärksamhet	 på	 produktens	 matematiska	 innehåll	 och	 på	
framställningssättet.	Syftet	med	responsen	är	att	eleverna	lär	sig	förstå	betydelsen	av	varje	gruppmedlems	
arbete	och	utveckling.	Eleverna	handleds	att	själva	utvärdera	arbetet	och	resultatet.	

Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	matematik	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 lärokursen	 i	 matematik	 när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevens	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	för	
slutbedömningen	 i	 matematik.	 Elevens	 kunskaper	 i	 matematik	 utvecklas	 i	 allmänhet	 inom	 de	 olika	
målområdena	 ända	 till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	
beaktas,	oberoende	av	 i	vilken	årskurs	målet	 i	 fråga	fastställs	 i	den	 lokala	 läroplanen.	Eleven	får	vitsordet	
åtta	(8)	om	hen	i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	
inom	något	kompetensområde	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	
	
Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i		
matematik	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

Betydelse,	 värderingar	 och		
attityder		

	 	 	

M1	 stärka	 elevens	 motivation,	
positiva	 självbild	 och	
självförtroende	 som	 elev	 i	
matematik	

I1	–	I6	 	 Används	 inte	 som	 grund	
för	bedömningen.	Eleverna	
handleds	 att	 reflektera	
över	 sina	 upplevelser	 som	
del	av	självbedömningen.	

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 ta	
ansvar	 för	 sitt	 matematiklärande	
både	 i	 självständigt	 arbete	 och	 i	
grupparbete	

I1	–	I6	 Förmåga	att	ta	ansvar	för	
sitt	lärande	

Eleven	 tar	 ansvar	 för	 sitt	
lärande	 och	 deltar	
konstruktivt	i	grupparbete.	

Arbetsfärdigheter	 	 	 	
M3	handleda	eleven	att	upptäcka	
och	 förstå	 samband	 mellan	 det	
som	hen	lär	sig	

I1	–	I6	 Förmåga	 att	 kombinera	
det	man	lär	sig	

Eleven	 observerar	 och	
förklarar	 samband	 mellan	
det	hen	lär	sig.	

M4	uppmuntra	eleven	att	få	rutin	
i	 att	 uttrycka	 sig	 exakt	 och	
matematiskt	 både	muntligt	 och	 i	
skrift	

I1	–	I6	 Matematisk	
uttrycksförmåga		

Eleven	 kan	 uttrycka	 sitt	
matematiska	 tänkande	
både	muntligt	och	i	skrift.	

M5	 stödja	 eleven	 då	 hen	 löser	
uppgifter	 som	 kräver	 logiskt	 och	
kreativt	 tänkande	 och	 utvecklar	
de	 färdigheter	 som	 behövs	 för	
detta	

I1	–	I6	 Problemlösningsförmåga	 Eleven	 kan	 strukturera	
problem	 och	 lösa	 dem	
matematiskt	

M6	 handleda	 eleven	 att	 I1	–	I6	 Förmåga	 att	 utvärdera	 Eleven	 kan	 utvärdera	 sin	
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utvärdera	 och	 utveckla	 sina	
matematiska	 lösningar	 och	 att	
kritiskt	 granska	 resultatets	
rimlighet	

och	utveckla	matematiska	
lösningar	

matematiska	 lösning	 och	
granskar	kritiskt	resultatets	
rimlighet.	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	
tillämpa	matematik	också	i	övriga	
läroämnen	 och	 det	 omgivande	
samhället	

I1	–	I6	 Förmåga	 att	 tillämpa	
matematik	

Eleven	 kan	 tillämpa	
matematik	 i	 olika	
sammanhang.	

M8	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	
sin	 förmåga	 att	 hantera	 och	
analysera	 information	 samt	
vägleda	 eleven	 att	 granska	
information	kritiskt	

I1,	I4,	I6	 Förmåga	 att	 analysera	
och	 granska	 information	
kritiskt	

Eleven	 kan	 själv	 söka,	
behandla	 och	 presentera	
statistisk	information.		

M9	 vägleda	 eleven	 att	 tillämpa	
informations-	 och	
kommunikationsteknik	 i	
matematikstudierna	 och	 för	 att	
lösa	matematiska	problem	

I1	–	I6	 Förmåga	 att	 använda	
digitala	 verktyg	 i	
matematiken	

Eleven	 tillämpar	
informations-	 och	
kommunikationsteknik	 i	
matematikstudierna.	

Begreppsliga	 och		
ämnesspecifika	mål		

	 	 	

M10	 handleda	 eleven	 att	 stärka	
sin	 slutlednings-	 och	
huvudräkningsförmåga	 samt	
uppmuntra	 eleven	 att	 använda	
sin	 räknefärdighet	 i	 olika	
sammanhang	

I1,	I2	 Slutledningsförmåga	 och	
räknefärdighet	

Eleven	 använder	 aktivt	 sin	
slutlednings-	 och	
huvudräkningsförmåga	 i	
olika	situationer.	

M11	handleda	eleven	att	utveckla	
förmågan	 att	 utföra	
grundläggande	 räkneoperationer	
med	rationella	tal	

I2	 Grundläggande	
räkneoperationer	 med	
rationella	tal	

Eleven	 kan	 obehindrat	
utföra	 grundläggande	
räkneoperationer	 med	
rationella	tal.	

M12	stödja	eleven	att	utvidga		
förståelsen	 av	 talbegreppet	 till	
reella	tal	

I2	 Förståelse	 av	
talbegreppet	

Eleven	identifierar	reella	tal	
och	 kan	 beskriva	 deras	
egenskaper.	

M13	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	
förståelse	av	procenträkning	

I2,	I6	 Begreppet	 procent	 och	
procenträkning	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	
hur	 begreppet	 procent	
används.	 Eleven	 kan	
beräkna	 procentuella	
andelar,	 en	 andel	 av	 en	
helhet	 utgående	 från	 ett	
procenttal	 samt	
förändrings-	 och	
jämförelseprocent.	 Eleven	
kan	 använda	 sina	
kunskaper	 i	 olika	
situationer.	

M14	 handleda	 eleven	 att	 förstå	
begreppet	 obekant	 och	 utveckla	
förmågan	att	lösa	ekvationer	

I3,	I4	 Begreppet	 obekant	 och	
färdigheter	 att	 lösa	
ekvationer	

Eleven	 kan	 lösa	 en	
förstagradsekvation	
symboliskt.	Eleven	kan	lösa	
en	 ofullständig	
andragradsekvation	 till	
exempel	genom	slutledning	
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eller	symboliskt.	
M15	 handleda	 eleven	 att	 förstå	
variabelbegreppet	 och	
introducera	 funktionsbegreppet,	
samt	 att	 öva	 sig	 att	 tolka	 och	
producera	funktionsgrafer	

I3,	I4	 Begreppen	 variabel	 och	
funktion,	 förmåga	 att	
tolka	 och	 producera	
grafer	

Eleven	 förstår	 begreppet	
variabel	 och	 funktion	 och	
kan	 rita	 grafen	 till	 en	
förstagrads-	 och	 en	
andragradsfunktion.	Eleven	
kan	 tolka	 grafer	 på	 ett	
mångsidigt	sätt.	

M16	 stödja	 eleven	 att	 förstå	
geometriska	 begrepp	 och	
samband	mellan	dem	

I5	 Uppfattning	 om	
geometriska	 begrepp	 och	
samband	mellan	dem	

Eleven	 kan	 namnge	 och	
beskriva	 egenskaper	 hos	
räta	 linjer,	 vinklar	 och	
polygoner	 och	 samband	
mellan	dem.	

M17	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	
och	 utnyttja	 egenskaper	 hos	
rätvinkliga	triangeln	och	cirkeln	

I5	 Uppfattning	 om	
rätvinkliga	 triangelns	 och	
cirkelns	egenskaper	

Eleven	 kan	 använda	
Pythagoras	 sats	 och	
trigonometriska	funktioner.	
Eleven	 förstår	 begreppen	
bågvinkel	 och	
medelpunktsvinkel.	

M18	 uppmuntra	 eleven	 att	
utveckla	sin	färdighet	att	beräkna	
areor	och	volymer	

I5	 Färdighet	 att	 beräkna	
areor	och	volymer	

Eleven	 kan	 beräkna	 arean	
av	 plana	 figurer	 och	
volymen	 av	 olika	 kroppar.	
Eleven	 kan	 göra	
enhetsomvandlingar	 med	
area-	och	volymenheter.	

M19	 vägleda	 eleven	 att	
bestämma	 statistiska	 nyckeltal	
och	beräkna	sannolikheter	

I6	 Förmåga	 att	 bestämma	
statistiska	 nyckeltal	 och	
beräkna	sannolikheter	

Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	
viktiga	 statistiska	 nyckeltal	
och	 behärskar	 hur	 man	
använder	 dem.	 Eleven	 kan	
bestämma	 både	 klassiska	
och	 statistiska	
sannolikheter.	

M20	handleda	eleven	att	utveckla	
sitt	 algoritmiska	 tänkande	 och	
sina	 färdigheter	 att	 tillämpa	
matematik	 och	 programmering	
för	att	lösa	problem	

I1	 Algoritmiskt	 tänkande	
och	 programmerings-	
färdigheter	

Eleven	 kan	 tillämpa	
principerna	för	algoritmiskt	
tänkande	 och	 kan	
producera	enkla	program.	

	

15.4.5	BIOLOGI		
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Uppdraget	i	biologiundervisningen	är	att	hjälpa	eleverna	att	förstå	livet	och	dess	utveckling,	att	öka	deras	
naturkännedom	 och	 handleda	 dem	 att	 förstå	 ekosystemens	 funktion,	 människans	 livsfunktioner	 samt	
grunderna	i	ärftlighet	och	evolution.	

Undervisningen	i	biologi	genomförs	också	i	naturen	och	eleverna	får	genom	undersökande	lärande	insikter	i	
hur	 man	 söker	 biologisk	 kunskap.	 Naturen	 undersöks	 både	 i	 terrängen	 och	 med	 laboratoriemetoder.	
Upplevelse-	och	erfarenhetsbaserat	lärande	ökar	glädjen	i	lärandet	och	väcker	elevernas	intresse	att	iaktta	
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sin	 livsmiljö	 och	 förändringar	 i	 den.	 Användning	 av	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 främjar	
jämlikhet	och	likvärdighet	i	biologiundervisningen.	
	
Biologiundervisningen	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	sina	problemlösnings-	och	samarbetsfärdigheter	och	
den	 sociala	 gemenskapen.	 Undervisningen	 ska	 ge	 färdigheter	 för	 studier	 inom	 områden	 som	 utnyttjar	
biologi	och	för	arbetslivet.	
	
Biologiundervisningen	ska	hjälpa	eleverna	att	 förstå	hur	kunskaper	och	 färdigheter	 i	biologi	kan	tillämpas	
och	utnyttjas	i	deras	eget	liv,	i	etiska	frågor,	för	att	följa	med	aktuella	nyheter	som	anknyter	till	biologi	och	
hur	 man	 kan	 påverka	 beslutsfattandet	 i	 samhället.	 Biologiundervisningen	 ska	 utveckla	 elevernas	
miljömedvetenhet	och	vilja	att	värna	om	naturens	mångfald.	Eleverna	ska	få	färdigheter	för	att	påverka	och	
vara	 med	 och	 utveckla	 sin	 närmiljö	 och	 bevara	 dess	 livskraft.	 De	 ska	 också	 vägledas	 att	 tillägna	 sig	 en	
hållbar	livsstil	och	förståelse	för	globalt	ansvar.	
	
Mål	för	undervisningen	i	biologi	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Biologisk	kunskap	och	förståelse	 	 	
M1	hjälpa	eleven	att	förstå	grundstrukturen	i	ekosystemet	
och	hur	det	fungerar	samt	att	jämföra	olika	ekosystem	och	
identifiera	arter	

I1–I4,	I6	 K4,	K5	

M2	 hjälpa	 eleven	 att	 beskriva	 organismers	 struktur	 och	
livsfunktioner	samt	att	förstå	organismsamhällets	struktur	

I1–I5	 K4,	K5	

M3	 handleda	 eleven	 att	 undersöka	 hur	 organismer	
anpassar	 sig	 till	 olika	 livsmiljöer	 och	 att	 förstå	 vilken	
betydelse	olika	livsmiljöer	har	för	naturens	mångfald		

I1–I4,	I6	 K4,	K7	

M4	hjälpa	eleven	att	förstå	grundprinciperna	för	ärftlighet	
och	evolution	

I1,	I4,	I5	 K1	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 människans	 utveckling	 och	
kroppens	grundläggande	funktioner	

I5	 K3	

M6	vägleda	eleven	att	bedöma	förändringar	i	naturen	och	
människans	påverkan	på	miljön	samt	att	förstå	betydelsen	
av	ekosystemtjänster	

I6	 K4,	K7	

Biologiska	färdigheter	 	 	
M7	hjälpa	eleven	att	utveckla	naturvetenskapligt	tänkande	
och	att	förstå	samband	mellan	orsak	och	verkan	

I1–I6	 K1	

M8	 handleda	 eleven	 att	 använda	 utrustning	 som	 behövs	
vid	 biologisk	 undersökning	 samt	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	

I1–	I5	 K1,	K5	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 sammanställa	 en	 samling	
organismer	 och	 att	 odla	 växter	 för	 att	 förstå	 biologiska	
fenomen	

I1–I4,	I6	 K5,	K6,	K7	

M10	handleda	eleven	att	genomföra	undersökningar	både	
i	och	utanför	skolan		

I1–I6	 K1,	K5	

M11	 uppmuntra	 eleven	 att	 tillämpa	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	biologi	 i	 sitt	eget	 liv	 samt	 i	 samhällsdebatten	
och	-beslutsfattandet	

I6	 K2,	K3,	K7	

Attityder	och	värderingar	 	 	
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M12	inspirera	eleven	att	fördjupa	sitt	 intresse	för	naturen	
och	 naturfenomen	 samt	 stärka	 elevens	 förhållande	 till	
naturen	och	hens	miljömedvetenhet		

I1–I6	 K7	

M13	vägleda	eleven	att	göra	etiskt	motiverade	val	
	

I6	 K7	

M14	 inspirera	 eleven	 att	 påverka	 och	 bygga	 en	 hållbar	
framtid	

I6	 K5,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	biologi	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	 väljs	 så	 att	 det	 stödjer	målen	och	beaktar	de	 lokala	möjligheterna.	 Innehållen	 anknyter	 sig	 till	
varandra	 så	 att	 biologisk	 undersökning	 (I1)	 och	 exkursioner	 i	 naturen	och	närmiljön	 (I2)	 ska	 ingå	 i	 andra	
ämnesområden.	Innehållet	utformas	till	helheter	för	olika	årskurser.	
	
I1	 Biologisk	 undersökning:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleverna	 genom	 sitt	 eget	 arbete	 får	 insikt	 i	 de	 olika	
faserna	i	biologisk	undersökning.		
	
I2	 Exkursioner	 i	 naturen	 och	 närmiljön:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleverna	 lär	 sig	 att	 röra	 sig	 ansvarsfullt	 i	
naturen,	 lär	 känna	olika	 arter	 samt	 får	 undersöka	och	 jämföra	 skogen	och	 andra	 ekosystem.	 I	 fältarbete	
iakttar	och	bedömer	eleverna	miljön,	förändringar	i	den	och	människans	andel	i	detta.	
	
I3	Ekosystemets	grundstruktur	och	funktion:	Innehållet	koncentreras	på	det	finländska	skogsekosystemets	
struktur	och	funktion	och	hur	det	påverkas	av	mänsklig	verksamhet.	Dessutom	får	eleverna	baskunskap	om	
vatten-,	myr-,	fjäll-	och	stadsekosystem.	Eleverna	bekantar	sig	med	arternas	ekologi	och	samspelet	mellan	
dem.	 I	 undervisningen	 ingår	 att	 sammanställa	 en	 organismsamling.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 vikten	 av	
ekosystemens	mångfald	blir	tydlig.		
	
I4	 Vad	 är	 liv?:	 Innehållet	 fokuserar	 på	 att	 undersöka	 livets	 grundfenomen	 med	 hjälp	 av	
undersökningsmetoder	 som	 är	 typiska	 för	 biologin.	 I	 undervisningen	 ingår	 att	 odla	 växter.	 Eleverna	 får	
insikter	 i	 organismsamhällets	 struktur	 och	 mångfald	 genom	 att	 jämföra	 organismers	 uppbyggnad,	
livsfunktioner	 och	 livsmiljöer.	 De	 får	 dessutom	 kunskap	 om	 grunderna	 i	 ärftlighet	 och	 evolution.	
Bioteknikens	möjligheter	och	utmaningar	granskas.	
	
I5	Människan:	 I	 innehållet	 ligger	 fokus	 på	 att	 undersöka	människokroppens	 funktioner	 och	 att	 fördjupa	
insikterna	i	människans	uppbyggnad,	livsfunktioner	och	regleringssystem.	Eleverna	granskar	grunderna	för	
biologiska	 faktorer	 som	 påverkar	 tillväxt,	 utveckling	 och	 hälsa.	 De	 lär	 sig	 hur	 arv	 och	 miljö	 påverkar	
utvecklingen	av	olika	egenskaper	hos	människan.	
	
I6	En	hållbar	framtid:	Innehållet	anknyter	till	bevarande	av	naturens	mångfald,	klimatförändringen,	hållbar	
användning	 av	 naturresurser	 och	 förändringar	 i	 närmiljön.	 Eleverna	 reflekterar	 över	 ekologiska,	 sociala,	
ekonomiska	 och	 etiska	 principer	 för	 hållbar	 användning	 av	 naturresurser,	 hållbar	 näringsproduktion	 och	
djurens	 välmående.	 De	 får	 insikt	 i	 möjligheterna	 med	 bioekonomi	 och	 ekosystemtjänster	 ur	
hållbarhetsperspektiv.	Eleverna	utforskar	naturskyddsmål	och	-metoder	och	hur	målen	uppnåtts.	
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Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	biologi	i	årskurs	7–9		
	
Målet	 är	 att	 eleverna	 i	 biologiundervisningen	 har	 möjlighet	 att	 arbeta	 i	 olika	 lärmiljöer	 som	 stödjer	
forskningsorienterat	 lärande,	 både	 i	 och	 utanför	 skolan.	 I	 samband	 med	 fält-	 och	 laboratoriearbete	
handleds	eleverna	att	iaktta	och	använda	undersökningsmetoder	som	är	typiska	för	biologin.	Med	tanke	på	
målen	för	biologiundervisningen	är	det	också	viktigt	att	eleverna	får	lära	sig	använda	digitala	lärmiljöer	för	
att	söka,	behandla,	tolka	och	presentera	biologisk	information.		
	
Arbetssätten	i	biologi	ska	väljas	så	att	de	främjar	kommunikation	och	social	gemenskap	och	tar	hänsyn	till	
elevernas	olika	individuella	behov.	Genom	mångsidiga	arbetssätt	får	eleven	olika	erfarenheter,	kan	tillägna	
sig	naturvetenskapliga	undersökningsmetoder	och	lär	sig	att	dra	slutsatser	samt	rapportera	och	tillämpa	sin	
kunskap.	 I	enlighet	med	målen	 för	biologiundervisningen	utvecklas	 förmågan	att	 reflektera	över	värdeval	
genom	upplevelser,	 erfarenheter	 och	 praktiskt	 arbete.	 Dessutom	utvecklas	 förmågan	 att	 kritiskt	 granska	
fenomen	och	olika	informationskällor.		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	biologi	i	årskurs	7–9		
	
Med	tanke	på	målen	för	biologiundervisningen	är	det	viktigt	att	handleda	eleverna	att	göra	iakttagelser	och	
undersökningar	 självständigt	 och	 i	 grupp	 samt	 i	 olika	 lärmiljöer.	 I	 fält-	 och	 laboratoriearbete	 ska	
säkerhetsaspekter	 beaktas.	 Elevernas	 individuella	 behov	 av	 stöd	 ska	 beaktas	 vid	 valet	 av	 olika	
arbetsmetoder.	 Undersökande	 lärande,	 arbete	 tillsammans,	 ansvar	 för	 det	 egna	 arbetet,	 en	 fördjupad	
relation	 till	 naturen	 och	 koppling	 till	 tidigare	 kunskap	 stödjer	 elevernas	 tillväxt	 och	 utveckling	 och	 ökar	
glädjen	i	lärandet.	Med	tanke	på	målen	i	biologi	är	det	viktigt	att	upptäcka	elevernas	eventuella	svårigheter	
i	laboratorie-	eller	fältarbete.	De	ska	få	stöd	i	arbetet	utgående	från	sina	styrkor	och	vid	behov	genom	att	
stärka	 deras	 färdigheter	 genom	 att	 använda	 olika	 stödformer.	 Differentiering	 kan	 genomföras	 i	
gemensamma	undersökningsuppgifter,	där	eleverna	kan	ha	olika	 roller	och	avancera	 i	 egen	 takt	 till	 olika	
nivåer	av	tänkande.		

Bedömning	av	elevens	lärande	i	biologi	i	årskurs	7–9		

Uppmuntrande	 och	 konstruktiv	 respons	 i	 studierna	 i	 biologi	 stödjer	 elevernas	 motivation,	 utvecklar	
forskningsfärdigheterna	och	hjälper	dem	att	hitta	sina	styrkor.	Eleverna	ska	få	veta	hur	lärandet	framskrider	
och	hur	de	klarar	sig	i	förhållande	till	målen	i	biologi.	Med	hjälp	av	respons	uppmuntras	eleverna	att	agera	
aktivt	 och	 ansvarsfullt	 i	 sin	 närmiljö	 och	 att	 tillämpa	 sina	 biologikunskaper	 i	 praktiken.	 I	 bedömningen	 i	
biologi	ska	eleverna	ges	möjlighet	att	visa	sina	kunskaper	på	ett	mångsidigt	sätt.	Bedömningen	ska	fokusera	
på	 såväl	 elevens	 teoretiska	 kunskaper	 som	 biologiska	 färdigheter	 i	 olika	 undervisningssituationer	 och	
lärmiljöer.	Läraren	iakttar	elevens	förmåga	att	göra	observationer,	samla	in,	bearbeta,	tolka,	utvärdera	och	
presentera	olika	slags	material.	Vidare	bedöms	förmågan	att	använda	utrustning	som	är	typisk	för	biologin,	
digitala	 verktyg	 samt	 förmågan	att	 genomföra	 små	experiment	och	undersökningar	 i	 och	utanför	 skolan.	
Syftet	med	bedömningen	och	responsen	är	att	utveckla	elevernas	arbetsfärdigheter.	

Slutbedömningen	 infaller	 det	 läsår	 då	 biologi	 upphör	 att	 vara	 ett	 gemensamt	 läroämne	 för	 alla.	 Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleven	har	uppnått	målen	för	lärokursen	i	biologi	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	 i	biologi.	 Elevens	kunskaper	 i	 biologi	utvecklas	 i	 allmänhet	 inom	de	olika	målområdena	
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ända	 till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	
oberoende	av	i	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.	Eleven	får	vitsordet	åtta	(8)	om	
hen	i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	
kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	biologi	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Biologisk	 kunskap	 och		
förståelse	

	 	 	

M1	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	
grundstrukturen	i	ekosystemet	
och	hur	det	 fungerar	 samt	att	
jämföra	 olika	 ekosystem	 och	
identifiera	arter	

I1-I4,	I6	 Uppfattning	 om	
grundstrukturen	 i	
ekosystemet	 och	 hur	 det	
fungerar	

Eleven	 kan	 beskriva	
grundstrukturen	 i	
skogsekosystemet	 och	 hur	
det	 fungerar.	 Eleven	
identifierar	 olika	 ekosystem	
och	arter	i	deras	näringsväv.	
Eleven	 kan	 beskriva	
mångfaldens	 betydelse	 för	
ekosystemens	 funktion	 och	
reflektera	över	betydelsen	av	
hållbar	 användning	 av	
skogarna	 för	 organismerna	
och	människan.	

M2	 hjälpa	 eleven	 att	 beskriva	
organismers	 struktur	 och	
livsfunktioner	 samt	 att	 förstå	
organismsamhällets	struktur		

I1–I5	 Uppfattning	 om	
organismsamhällets	
struktur	 samt	 organismers	
struktur	och	livsfunktioner	

Eleven	 kan	 beskriva	
principerna	 för	 klassificering	
inom	 organismsamhället,	
kan	 benämna	 organismers	
struktur	 och	 beskriva	 deras	
livsfunktioner.	
Eleven	 kan	 jämföra	
släktskapet	 mellan	 olika	
organismgrupper	 utgående	
från	 deras	 strukturella	 och	
funktionella	anpassning	samt	
känna	 igen,	 klassificera	 och	
jämföra	 grupper	 av	
organismer.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
undersöka	 hur	 organismer	
anpassar	 sig	 till	 olika	
livsmiljöer	och	att	förstå	vilken	
betydelse	 olika	 livsmiljöer	 har	
för	naturens	mångfald	

I1–I4,	I6	 Uppfattning	 om	
organismers	
anpassningsförmåga	 och	
livsmiljöernas	mångfald	

Eleven	 kan	 göra	
observationer	 om	 arters	
förekomst	 och	 kan	 beskriva	
deras	 anpassning	 till	 olika	
livsmiljöer.	 Eleven	
identifierar	 typiska	
organismer	 i	 närmiljön	 och	
förstår	 deras	 betydelse	 för	
naturens	mångfald.	

M4	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	
grundprinciperna	för	ärftlighet	
och	evolution	

I1,	I4,	I5	 Förmåga	 att	 uppfatta	
grundprinciperna	 för	
ärftlighet	och	evolution	

Eleven	 förstår	 och	 kan	
beskriva	 arvsmassans	 och	
miljöns	 påverkan	 i	
organismernas	
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individutveckling.	
Eleven	kan	beskriva	hur	 livet	
och	 naturens	 mångfald	 har	
utvecklats	 som	 ett	 resultat	
av	evolution.	

M5	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	
människans	 utveckling	 och	
kroppens	 grundläggande	
funktioner	

I5	
	

Uppfattning	 om	
människokroppens	
uppbyggnad	 och	 hur	 den	
fungerar	

Eleven	 kan	 beskriva	
människokroppens	
grundläggande	 uppbyggnad	
och	 livsfunktioner	 och	
redogöra	 för	
huvudprinciperna	 för	
människans	 tillväxt	 och	
utveckling.	

M6	 vägleda	 eleven	 att	
bedöma	 förändringar	 i	
naturen	 och	 människans	
påverkan	 på	 miljön	 samt	 att	
förstå	 betydelsen	 av	
ekosystemtjänster	

I6	 Förmåga	 att	 observera	
förändringar	i	naturen	

Eleven	 kan	 i	 sin	 egen	
närmiljö	 göra	 observationer	
och	 mindre	 undersökningar	
av	naturliga	förändringar	och	
förändringar	som	orsakats	av	
människan	i	naturmiljön.	
Eleven	 förstår	 att	 jordens	
naturresurser	är	begränsade,	
förstår	 betydelsen	 av	
ekosystemtjänster	 och	
känner	 till	 grunderna	 för	 en	
hållbar	 livsstil	 samt	
allemansrätten	 och	 vilka	
skyldigheter	den	innebär.	

Biologiska	färdigheter	 	 	 	
M7	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	
naturvetenskapligt	 tänkande	
och	att	förstå	samband	mellan	
orsak	och	verkan	

I1–6	 Förmåga	 att	 tänka	
naturvetenskapligt	

Eleven	 kan	 ställa	 förnuftiga	
frågor	 om	 naturen	 och	
naturfenomen,	 använda	
grundläggande	 biologiska	
begrepp	 och	 undersöknings-	
och	 informationssöknings-
metoder.	
Eleven	 kan	 presentera	
välgrundade	
naturvetenskapliga	
uppfattningar	och	slutsatser.	

M8	 handleda	 eleven	 att	
använda	 utrustning	 som	
behövs	 vid	 biologisk	
undersökning	 samt	
informations-	 och	
kommunikationsteknik	

I1–I5	 Förmåga	 att	 använda	
teknik	samt	utrustning	som	
behövs	 vid	 biologisk	
undersökning	

Eleven	kan	arbeta	tryggt	och	
målinriktat	 i	 laboratorium	
och	i	fält.		
Eleven	 kan	 använda	
utrustning	 som	 behövs	 vid	
biologisk	 undersökning	 samt	
informations-	 och	
kommunikationsteknik	 på	
ett	ändamålsenligt	sätt.		

M9	 vägleda	 eleven	 att	
sammanställa	 en	 samling	
organismer	och	att	odla	växter	

I1–I4,	I6	 Förmåga	 att	 samla	
organismer	och	odla	växter	
experimentellt	

Eleven	kan	enligt	anvisningar	
sammanställa	 ett	
traditionellt	 eller	 digitalt	
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för	 att	 förstå	 biologiska	
fenomen	

herbarium	 eller	 en	 annan	
digital	 samling	 av	
organismer.		
Eleven	 genomför	 ett	
odlingsexperiment	 under	
handledning.		

M10	 handleda	 eleven	 att	
genomföra	 undersökningar	
både	i	och	utanför	skolan	

I1–I6	 Förmåga	 att	 genomföra	 en	
biologisk	undersökning		

Eleven	 kan	 observera	 och	
registrera	 den	 information	
som	 hen	 införskaffat	 i	
laboratorium	och	i	fält.	
Eleven	 kan	 ställa	 upp	
hypoteser,	 under	
handledning	 göra	 en	
småskalig	 biologisk	
undersökning	och	rapportera	
om	resultaten.		

M11	 uppmuntra	 eleven	 att	
tillämpa	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 biologi	 i	 sitt	 eget	
liv	 samt	 i	 samhällsdebatten	
och	-beslutsfattandet	

I6	 Förmåga	 att	 tillämpa	
biologiska	 kunskaper	 och	
färdigheter	i	vardagen	

Eleven	 kan	 beskriva	 hur	
biologiska	 kunskaper	 och	
färdigheter	 kan	 utnyttjas	 i	
vardagen	 och	 i	 samhället	
samt	 motivera	 sina	 åsikter	
med	hjälp	av	 sina	kunskaper	
i	biologi.	
Eleven	 deltar	 i	 projekt	 som	
värnar	 om	 närmiljön	 genom	
att	 delta	 i	 genomförandet	
och	rapporteringen.	

Attityder	och	värderingar	 	 	 	
M12	 inspirera	 eleven	 att	
fördjupa	 sitt	 intresse	 för	
naturen	 och	 naturfenomen	
samt	 stärka	 elevens	
förhållande	 till	 naturen	 och	
hens	miljömedvetenhet	

I1–6	 Uppfattning	om	betydelsen	
av	 miljömedvetenhet	 och	
människans	 förhållande	 till	
naturen	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 motivera	 hur	 man	
agerar	 på	 ett	 hållbart	 sätt	 i	
naturen	 för	 att	 bevara	
naturens	mångfald.	

M13	 vägleda	 eleven	 att	 göra	
etiskt	motiverade	val	

I6	 Förmåga	att	reflektera	över	
etiska	frågor		

Eleven	 kan	 utnyttja	
biologiska	 kunskaper	 och	
färdigheter	 för	 att	 bedöma	
ansvarsfrågor	 i	 anknytning	
till	 människa	 och	 miljö	 och	
kan	 ange	 motiveringar	 för	
etiskt	hållbara	val.	

M14	 inspirera	 eleven	 att	
påverka	 och	 bygga	 en	 hållbar	
framtid		

I6	 Kunskaper	och	färdigheter	i	
att	 bygga	 en	 hållbar	
framtid	

Eleven	kan	beskriva	hur	man	
agerar	 för	 att	 bygga	 en	
hållbar	framtid.	

	

15.4.6	GEOGRAFI	
	
Läroämnets	uppdrag	
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Uppdraget	i	geografiundervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	skapa	sig	en	världsbild.	Eleverna	ska	vägledas	
att	 följa	 med	 aktuella	 händelser	 i	 sin	 närmiljö	 och	 i	 världen	 samt	 få	 hjälp	 med	 att	 placera	 nyheter	 om	
världshändelser	inom	de	regionala	ramar	som	de	tillägnat	sig	genom	geografiundervisningen.		
	
Geografi	 är	 ett	 tvärvetenskapligt	 läroämne,	 där	man	 undersöker	 jordklotet	 och	 dess	 områden,	 naturen,	
mänsklig	 verksamhet	 och	 olika	 kulturer.	 I	 geografiundervisningen	 ska	 naturvetenskapliga,	
humanvetenskapliga	och	samhällsvetenskapliga	perspektiv	beaktas.	På	så	sätt	 får	eleverna	en	helhetsbild	
av	den	mångskiftande	världen	och	hur	den	fungerar.	
	
I	 geografiundervisningen	 behandlas	 samspelet	 mellan	 naturen	 och	 människan	 och	 hur	 detta	 samspel	
påverkar	 miljöns	 tillstånd.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	 förstå	 olika	 regionala	 synvinklar	 och	
konflikter	 i	 världen.	 Förståelse	 för	 och	 analys	 av	 geografiska	 orsakssamband	 och	 miljöförändringar	
motiverar	dem	att	agera	ansvarsfullt	i	sin	egen	vardag.	
	
Geografiundervisningen	 ska	beakta	den	 värld	 som	eleverna	 lever	 i.	Undervisningen	 ska	 erbjuda	 konkreta	
upplevelser	 i	olika	 lärmiljöer,	där	eleverna	gör	observationer	och	undersöker.	Geografiundervisningen	ska	
stärka	 elevernas	 förmåga	 att	 främja	 hållbar	 utveckling.	 Informations-	 och	 kommunikationsteknik	 ska	
mångsidigt	 användas	 i	 undervisningen.	 Användningen	 av	 teknik	 främjar	 också	 ett	 jämlikt	 och	 likvärdigt	
lärande	för	alla	elever.	
	
Mål	för	undervisningen	i	geografi	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Geografisk	kunskap	och	förståelse	 	 	
M1	 stödja	 eleven	 att	 skapa	 en	 strukturerad	 kartbild	 av	
jordklotet	

I1-I6	 K1,	K4,	K5		

M2	vägleda	eleven	att	undersöka	naturgeografiska	fenomen	
samt	att	jämföra	naturlandskap	i	Finland	och	på	andra	håll	i	
världen		

I1–I4,	I6	 K4,	K5	

M3	vägleda	eleven	att	undersöka	kulturgeografiska	fenomen	
och	 kulturlandskap	 samt	 att	 förstå	 olika	 kulturer,	
näringsgrenar	och	människors	liv	i	Finland	och	på	olika	håll	i	
världen	

I1-I6	 K2,	K4	

M4	uppmuntra	eleven	att	 reflektera	över	samspelet	mellan	
människan	 och	 naturen	 samt	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 en	
hållbar	användning	av	naturresurser	

I1-I6	 K7	

Geografiska	färdigheter	 	 	
M5	 vägleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 tänka	
geografiskt	och	att	ställa	geografiska	frågor		

I1-I6	 K1	

M6	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 rumsuppfattning	 samt	
förståelsen	 för	 symboler,	 proportioner,	 riktningar	 och	
avstånd		

I1-I6	 K4,	K5	

M7	 handleda	 eleven	 att	 träna	 geomediala	 färdigheter	 i	
vardagen	 och	 att	 läsa,	 tolka	 och	 sammanställa	 kartor	 och	
andra	modeller	över	geografiska	fenomen	

I1-I6	 K5,	K6	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 geografiska	
undersökningsfärdigheter		

I1-I6	 L1	
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M9	 lära	 eleven	 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	 K4	

M10	stödja	eleven	att	utveckla	sin	förmåga	att	kommunicera	
och	 arbeta	 i	 grupp,	 att	 argumentera	 och	 tydligt	 presentera	
geografiska	data	

I1-I6	 K2	

M11	 vägleda	 eleven	 att	 värna	 om	 naturen,	 den	 byggda	
miljön	 och	mångfalden	 i	 dem	 samt	 stärka	 elevens	 förmåga	
att	delta	och	påverka	

I1-I6	 K7	

Attityder	och	värderingar	 	 	
M12	 stödja	 eleven	 att	 växa	 till	 en	 aktiv	 och	 ansvarsfull	
medborgare	som	tillägnar	sig	en	hållbar	livsstil	

I1-I6	 K7	

M13	 vägleda	 eleven	 att	 värdesätta	 sin	 regionala	 identitet	
samt	 naturens,	 mänsklig	 och	 kulturell	 mångfald	 och	 att	
respektera	mänskliga	rättigheter	överallt	i	världen	

I1-I6	 K3,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	geografi	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	 väljs	 så	 att	 det	 stödjer	målen	och	beaktar	de	 lokala	möjligheterna.	 Innehållen	 anknyter	 sig	 till	
varandra	så	att	kartbilden	över	jordklotet	(I1)	och	bevakningen	av	aktuella	händelser	i	världen	(I2)	ska	ingå	i	
andra	ämnesområden.	Innehållet	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	
	
I1	 Kartbild	 över	 områdena	 på	 jordklotet:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 elevernas	 förståelse	 för	 grundläggande	
kartbegrepp	samt	olika	terräng-	och	temakartor	fördjupas.	Fokus	ska	ligga	på	att	eleverna	lär	sig	uppfatta	
hela	 världen	 samt	 tillägnar	 sig	 de	 centrala	 ortnamnen	 i	 Finland,	 Europa	 och	 världen.	 Användningen	 av	
kartor,	geodata	och	andra	geomedier	kombineras	med	alla	andra	innehåll	i	geografi.	
	
I2	 En	 aktuell,	 föränderlig	 värld:	 Eleverna	 följer	 med	 aktuella	 nyheter	 från	 olika	 områden	 i	 världen	 och	
placerar	nyheterna	på	kartan.	De	reflekterar	kritiskt	över	bakgrunden	till	och	den	regionala	innebörden	av	
nyhetshändelser.	Nyhetsbevakningen	kombineras	med	andra	innehåll	i	geografi.	Eleverna	bekantar	sig	med	
geografisk	kunskap	som	behövs	i	arbetslivet	och	i	olika	delar	av	samhället.	
	
I3	Grundläggande	förutsättningar	för	liv	på	jorden:	Innehållet	anknyter	till	jordklotets	planetarism	och	hur	
den	 påverkar	 jorden.	 I	 undervisningen	 behandlas	 dygns-	 och	 årstidsväxlingar	 samt	 klimat-	 och	
vegetationszoner.	Eleverna	granskar	de	grundläggande	 förutsättningarna	 för	 liv,	 t.ex.	 ren	 luft,	 vatten	och	
näring,	deras	förekomst	och	hållbar	användning	av	dem.	
	
I4	 Föränderliga	 landskap	 och	 livsmiljöer:	 Eleverna	 granskar	 särdrag	 i	 sin	 egen	 hembygd	 samt	 olika	
landskapsområden	 i	 Finland.	 De	 gör	 fältundersökningar	 i	 sin	 närmiljö.	 De	 är	 med	 om	 att	 värna	 om	
mångfalden	i	sin	närmiljö	samt	planera	och	öka	dess	trivsel	och	säkerhet.	Eleverna	undersöker	med	hjälp	av	
exempel	natur-	och	kulturlandskap	i	olika	områden	i	världen.	
	
I5	Människor	och	kulturer	i	världen:	Eleverna	bekantar	sig	med	kulturer,	hur	människor	lever	och	bor	samt	
med	 näringsgrenar	 i	 Finland,	 Europa	 och	 på	 olika	 håll	 i	 världen.	 De	 granskar	med	 hjälp	 av	 exempel	 hur	
miljön	 påverkar	 näringsgrenar,	 boende	 och	 annan	 mänsklig	 verksamhet.	 Eleverna	 reflekterar	 över	
mänskliga	rättigheter	och	förutsättningar	för	ett	gott	liv	i	synnerhet	ur	barns	och	ungas	perspektiv.		
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I6	 En	 hållbar	 livsstil	 och	 hållbar	 användning	 av	 naturresurser:	 Eleverna	 koncentrerar	 sig	 på	 hållbar	
användning	 av	 naturresurser	 och	 bioekonomins	 möjligheter	 i	 Finland	 och	 på	 andra	 håll	 i	 världen.	 De	
undersöker	 produkters	 livscykel	 samt	 reflekterar	 över	 egna	 konsumtionsval	 och	 hur	 man	 lever	 som	 en	
ansvarsfull	medborgare.	Eleverna	sätter	sig	 in	 i	miljöförändringar,	 i	 synnerhet	klimatförändringen	och	hur	
naturens	 mångfald	 försvagas.	 Miljöns	 tillstånd	 och	 möjligheterna	 att	 samarbeta	 inom	 Östersjöområdet	
utforskas.	 Eleverna	 reflekterar	 med	 hjälp	 av	 exempel	 kring	 globaliseringens	 effekter	 och	 regionala	
utvecklingsfrågor.	

	

	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	geografi	i	årskurs	7–9	

Med	tanke	på	målen	för	undervisningen	i	geografi	är	det	centralt	att	använda	mångsidiga	lärmiljöer	både	i	
och	utanför	 skolan.	Fältarbete,	exkursioner	 i	naturen	och	den	byggda	miljön	samt	användning	av	digitala	
lärmiljöer	 och	 geodata	 är	 en	 väsentlig	 del	 av	 geografiundervisningen.	 Lärande	 via	 spel	 ökar	 elevernas	
motivation.	 Ett	 forskningsorienterat	 arbetssätt	 stödjer	 eleven	 att	 utveckla	 sitt	 geografiska	 tänkande	 och	
sina	problemlösnings-	och	undersökningsfärdigheter	och	främjar	gemensamt	och	interaktivt	arbete.		

I	undervisningen	 följer	man	med	aktuella	händelser	och	 fenomen	 i	närmiljön	och	på	andra	håll	 i	världen.	
Arbetssätten	 ska	 väljas	med	 hänsyn	 till	 den	 värld	 eleverna	 lever	 i,	 internationalism	 och	 samarbete	med	
aktörer	utanför	skolan.	I	undervisningen	ska	eleverna	ges	tid	för	eftertanke,	kreativitet	och	aktivitet.		

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	geografi	i	årskurs	7–9		
	
Med	 tanke	 på	 målen	 för	 geografiundervisningen	 är	 det	 viktigt	 att	 vägleda	 eleverna	 att	 iaktta	 den	
omgivande	världen	och	förstå	fenomenen	som	förekommer	i	den.	Bevakningen	av	aktuella	nyheter	stödjer	
varje	elev	att	skapa	sig	en	världsbild.	I	fältundervisningen	tolkar	eleverna	närmiljön	med	hjälp	av	alla	sinnen	
och	delar	gemensamma	upplevelser	med	varandra	och	med	läraren.	När	det	gäller	stöd	är	det	med	tanke	
på	målen	i	geografi	viktigt	att	upptäcka	om	eleverna	har	svårigheter	med	att	göra	spatiala	bedömningar	och	
i	synnerhet	med	att	läsa	och	tolka	kartor.	Eleverna	ska	få	handledning	och	stöd	i	att	använda	geodata	och	
andra	 geomedier	 i	 vardagliga	 situationer.	 Elevernas	 förmåga	 att	 gestalta	 den	närmaste	omgivningen	och	
världen	utvecklas	genom	att	läraren	stödjer	och	uppmuntrar	dem	utifrån	deras	egna	styrkor	samt	vid	behov	
genom	 att	 stärka	 deras	 färdigheter	 genom	 att	 använda	 olika	 former	 av	 stöd.	 Differentiering	 kan	
genomföras	i	undersökningsuppgifter,	där	eleverna	kan	ha	olika	roller	och	i	övningar	där	det	är	möjligt	att	
avancera	individuellt	till	olika	nivåer	av	tänkande.		
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	geografi	i	årskurs	7–9		
	
Uppmuntrande	 och	 konstruktiv	 respons	 i	 studierna	 i	 geografi	 stödjer	 elevernas	 motivation,	 utvecklar	
undersökningsfärdigheterna	och	hjälper	 eleverna	att	 hitta	 sina	 styrkor.	 Eleverna	 ska	 få	 veta	hur	 lärandet	
framskrider	 och	 hur	 de	 klarar	 sig	 i	 förhållande	 till	 målen	 i	 geografi.	 Med	 hjälp	 av	 respons	 uppmuntras	
eleverna	 att	 agera	 aktivt	 och	 ansvarsfullt	 i	 sin	 närmiljö	 och	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 i	 praktiken.	 I	
bedömningen	 i	 geografi	 ska	 eleverna	 ges	 möjlighet	 att	 visa	 sina	 kunskaper	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt.	
Bedömningen	 ska	 fokusera	 på	 såväl	 elevernas	 teoretiska	 kunskaper	 och	 geografiska	 färdigheter	 som	 på	
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geomediala	 färdigheter	 och	 förmåga	 att	 kritiskt	 granska	 information.	 Dessutom	 bedöms	 förmågan	 att	
använda	informations-	och	kommunikationsteknik	samt	utrustning	som	är	typisk	för	geografin.	Syftet	med	
bedömningen	och	responsen	är	att	utveckla	varje	elevs	arbetsfärdigheter.		
	
Slutbedömningen	 infaller	det	 läsår	då	geografi	upphör	att	vara	ett	gemensamt	 läroämne	 för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 lärokursen	 i	 geografi	 när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevens	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	för	
slutbedömningen	i	geografi.	Elevens	kunskaper	i	geografi	utvecklas	i	allmänhet	inom	de	olika	målområdena	
ända	 till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	
oberoende	av	i	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.	Eleven	får	vitsordet	åtta	(8)	om	
hen	i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	
kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	
	
Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i		
geografi	
	
Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		

i	läroämnet	
Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

Geografisk	 kunskap	 och		
förståelse		

	 	 	

M1	 stödja	 eleven	 att	 skapa	 en	
strukturerad	 kartbild	 av	
jordklotet	

I1-I6		
	

Uppfattning	 av	 en	 kartbild	
av	 jordklotet	 och	
kännedom	 om	 centrala	
ortnamn	

Eleven	 kan	 uppfatta	
grunddragen	 i	 en	 kartbild	
av	 jordklotet	 samt	 placera	
och	 namnge	 centrala	 orter	
på	kartan.	

M2	 vägleda	 eleven	 att	
undersöka	 naturgeografiska	
fenomen	 samt	 att	 jämföra	
naturlandskap	 i	 Finland	 och	 på	
andra	håll	i	världen		

I1–I4,	I6		
	

Uppfattning	 om	
naturgeografiska	fenomen		

Eleven	 kan	 förklara	
jordklotets	 planetarism,	
dygns	 och	 årstidsväxlingen	
samt	 uppfatta	 jordklotets	
sfärer	 och	 zoner.		
Eleven	 kan	 identifiera	 och	
beskriva	 naturlandskap	 i	
Finland	 och	 på	 jordklotet	
samt	 kan	 lyfta	 fram	 några	
faktorer	 som	 lett	 till	 deras	
uppkomst.	

M3	 vägleda	 eleven	 att	
undersöka	 kulturgeografiska	
fenomen	 och	 kulturlandskap	
samt	 att	 förstå	 olika	 kulturer,	
näringsgrenar	 och	 människors	
liv	 i	 Finland	 och	 på	 olika	 håll	 i	
världen		

I1-I6		
	

Uppfattning	 om	
kulturgeografiska	fenomen	

Eleven	 kan	 beskriva	
variationer	i	människors	liv,	
kulturella	 särdrag	 och	
kulturlandskap	 i	 Finland	
och	på	andra	håll	i	världen.	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
reflektera	 över	 samspelet	
mellan	 människan	 och	 naturen	
samt	att	förstå	betydelsen	av	en	

I1-I6		
	
	

Förståelse	 för	 samspelet	
mellan	 naturen	 och	
människan	 samt	en	hållbar	
användning	 av	

Eleven	 kan	 beskriva	 hur	
naturen	 påverkar	
människors	 liv	 och	
näringsgrenar	 samt	 hur	
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hållbar	 användning	 av	
naturresurser		
	

naturresurser		 mänsklig	 verksamhet	
påverkar	 naturens	 tillstånd	
i	Finland	och	på	olika	håll	 i	
världen.	
Eleven	 förstår	 betydelsen	
av	 en	 hållbar	 användning	
av	naturresurser.		

Geografiska	färdigheter	 	 	 	
M5	 vägleda	 eleven	 att	 utveckla	
sin	 förmåga	 att	 tänka	
geografiskt	 och	 att	 ställa	
geografiska	frågor		

I1-I6	
	

Förmåga	 att	 tänka	
geografiskt	

Eleven	kan	förklara	att	man	
inom	geografin	undersöker	
områden	 och	 skillnader	
mellan	olika	områden	samt	
med	 hjälp	 av	 kartor	
gestalta	 olika	 regionala	
nivåer:	den	egna	närmiljön,	
kommunen,	 Finland,	
Europa	och	hela	världen.	
Eleven	 kan	 ställa	
geografiska	 frågor	 och	
fundera	ut	svar	på	dessa.	

M6	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	
sin	 rumsuppfattning	 samt	
förståelsen	 för	 symboler,	
proportioner,	 riktningar	 och	
avstånd	

I1-I6		
	
	

Hur	 rumsuppfattningen	
utvecklats		

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
både	 en	 sträck-	 och	 en	
längdskalaskala	 mäta	
avstånd	 på	 en	 karta,	 rikta	
in	 kartan	 så	 att	 den	
motsvarar	verkligheten	och	
röra	 sig	 i	 terrängen	 med	
hjälp	av	kartan.	

M7	 handleda	 eleven	 att	 träna	
geomediala	 färdigheter	 i	
vardagen	och	att	läsa,	tolka	och	
sammanställa	 kartor	 och	 andra	
modeller	 över	 geografiska	
fenomen	

I1-I6		
	

Geomediala	färdigheter		 Eleven	 kan	 använda	bilder,	
kartor,	 karttjänster	 och	
andra	 geomedier	 i	
geografistudierna	 och	 i	
vardagen.	
Eleven	 kan	 sammanställa	
enkla	 kartor,	 diagram	 och	
andra	 geografiska	
modeller.	

M8	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	
geografiska	 undersöknings-
färdigheter	
	

I1-I6	
	
	

Undersökningsfärdigheter	
	

Eleven	 kan	 genomföra	 en	
småskalig	 geografisk	
undersökning.	
Eleven	 kan	 åskådliggöra	
undersökningsresultat	med	
hjälp	 av	 geomedier,	 samt	
presentera	
undersökningsresultaten	
muntligt.	

M9	 lära	eleven	att	 iaktta	miljön	
och	 förändringar	 i	 miljön	 samt	
aktivera	 eleven	 att	 följa	 med	
aktuella	händelser	i	sin	närmiljö,	

I1-I6	
	
	

Miljökunskap	 och	 förmåga	
att	 bedöma	
miljöförändringar	
	

Eleven	 kan	 iaktta	
förändringar	 i	 närmiljön,	
kan	 ge	 exempel	 på	
miljöförändringar	 i	 Finland	
och	på	andra	håll	 i	 världen	
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i	Finland	och	i	hela	världen	 och	 kan	 nämna	 centrala	
faktorer	 som	 orsakar	
förändringar.	
Eleven	 kan	 lyfta	 fram	
aktuella	 nyheter	 om	
geografiska	 fenomen	 och	
kan	förklara	bakgrunden	till	
händelserna.	

M10	 stödja	 eleven	 att	 utveckla	
sin	 förmåga	 att	 kommunicera	
och	 arbeta	 i	 grupp,	 att	
argumentera	 och	 tydligt	
presentera	geografiska	data	

I1-I6	
	
	

Förmåga	 att	 argumentera	
och	arbeta	i	grupp	

Eleven	 kan	 medverka	 som	
medlem	 i	 en	 grupp	 och	
utvärdera	 sitt	 arbete	 i	
gruppen.	
Eleven	kan	uttrycka	åsikter	
om	 geografiska	 fenomen	
samt	lyssna	på	och	förhålla	
sig	 konstruktivt	 till	 olika	
synpunkter.	

M11	 vägleda	 eleven	 att	 värna	
om	naturen,	den	byggda	miljön	
och	 mångfalden	 i	 dem	 samt	
stärka	elevens	förmåga	att	delta	
och	påverka	

I1-I6	
	

Förmåga	 att	 delta	 och	
påverka		

Eleven	 medverkar	 i	 ett	
projekt	 där	 man	
tillsammans	 ökar	 trivseln	 i	
närmiljön	 eller	 bevarar	
miljöns	mångfald.	
Eleven	 förstår	 och	 kan	
beskriva	 betydelsen	 av	
globalt	ansvar	i	sitt	arbete.		

Attityder	 och	 värderingar		
i	geografi	

	 	 	

M12	 stödja	 eleven	 att	 växa	 till	
en	 aktiv	 och	 ansvarsfull	
medborgare	som	tillägnar	sig	en	
hållbar	livsstil	

I1-I6	
	

Förmåga	 att	 främja	 hållbar	
utveckling	

Eleven	kan	berätta	hur	man	
handlar	 ansvarsfullt	 i	 och	
utanför	skolan.		
Eleven	 kan	 ta	 ställning	 i	
frågor	 som	 gäller	 hållbar	
utveckling	 och	 kan	 ge	
exempel	 på	 en	 hållbar	
livsstil.		

M13	 vägleda	 eleven	 att	
värdesätta	 sin	 regionala	
identitet	 samt	 naturens,	
mänsklig	och	kulturell	mångfald	
och	 att	 respektera	 mänskliga	
rättigheter	överallt	i	världen	

I1-I6	
	

Förmåga	 att	 uppfatta	
regional	 identitet	 samt	
naturens,	 mänsklig	 och	
kulturell	mångfald	
	

Eleven	 kan	 identifiera	 de	
faktorer	 som	 inverkar	 på	
den	 egna	 regionala	
identiteten	 och	 kan	
beskriva	 sin	 närmiljö	 och	
betydelsen	 av	 dess	
mångfald.	
Eleven	 kan	 beskriva	
betydelsen	av	kulturell	och	
mänsklig	mångfald	och	kan	
granska	 samhällsfenomen	 i	
ett	perspektiv	av	mänskliga	
rättigheter.	
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15.4.7	 FYSIK	
	
Läroämnets	uppdrag		
	
Uppdraget	 i	 fysikundervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	det	naturvetenskapliga	tänkandet	och	
deras	världsbild.	Undervisningen	i	fysik	ska	hjälpa	dem	att	förstå	betydelsen	av	fysik	och	teknik	i	det	dagliga	
livet,	 livsmiljön	 och	 samhället.	 Undervisningen	 ska	 stödja	 förmågan	 att	 diskutera	 om	 fysikaliska	 och	
tekniska	 frågor	 och	 fenomen.	 Undervisningen	 ska	 förmedla	 en	 bild	 av	 fysikens	 betydelse	 för	 en	 hållbar	
framtid:	fysik	behövs	för	att	utveckla	nya	teknologiska	lösningar	och	för	att	trygga	miljöns	och	människans	
välbefinnande.	Undervisningen	ska	vägleda	eleverna	att	ta	ansvar	för	sin	miljö.		
	
Fysikundervisningens	 uppdrag	 är	 att	 stödja	 elevernas	 begreppsbildning	 och	 förståelse	 för	 fenomen	 som	
anknyter	 till	 fysik.	 I	 årskurs	 7–9	 ska	 tyngdpunkten	 i	 studierna	 ligga	 på	 kvalitativ	 nivå,	 men	 allteftersom	
elevernas	abstrakta	tänkande	och	matematiska	färdigheter	utvecklas	kan	arbetet	till	vissa	delar	utvidgas	till	
en	kvantitativ	nivå.	Tidigare	erfarenheter,	nya	observationer	och	perspektiv	 ska	genom	samspelet	mellan	
elev	 och	 lärare	 formas	 till	 en	 konsekvent	 helhet	 och	 en	 naturvetenskaplig	 syn	 på	 den	 omgivande	
verkligheten.	 Undervisningen	 ska	 vägleda	 eleverna	 att	 tänka	 naturvetenskapligt	 samt	 söka	 och	 använda	
information,	 komma	med	 idéer,	 kommunicera	 och	 bedöma	 informationens	 tillförlitlighet	 och	 betydelse	 i	
olika	situationer	på	ett	naturvetenskapligt	sätt.		
	
Utgångspunkten	 för	 fysikundervisningen	 är	 observationer	 och	 undersökningar	 av	 naturen	 och	 den	
teknologiska	miljön.		Att	undersöka	är	viktigt	för	att	eleven	ska	tillägna	sig	och	förstå	begrepp,	lära	sig	olika	
undersökningsmetoder	 och	 för	 att	 uppfatta	 naturvetenskapens	 karaktär.	 Undersökande	 arbetssätt	
utvecklar	 arbets-	 och	 samarbetsfärdigheterna,	 förmågan	 att	 tänka	 kreativt	 och	 kritiskt	 samt	 inspirerar	
eleverna	att	lära	sig	fysik.	
	
Undervisningens	uppdrag	är	att	vägleda	eleverna	att	förstå	betydelsen	av	att	kunna	fysik	också	med	tanke	
på	 fortsatta	 studier	 och	 arbetslivet.	 Jämlikhet	 och	 likställdhet	 främjas	 genom	 att	man	 erbjuder	 eleverna	
möjligheter	att	tillämpa	fysik	i	olika	kontexter	och	ger	dem	mångsidig	information	om	yrken	som	förutsätter	
kunskaper	i	fysik.	
	
Mål	för	undervisningen	i	fysik	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder		 	 	
M1	uppmuntra	och	inspirera	eleven	att	studera	fysik	 I1-I6	 K1	
M2	 vägleda	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 analysera	 sina	
kunskaper	 i	 fysik,	 att	 ställa	 upp	mål	 för	 sitt	 arbete	 och	 att	
arbeta	långsiktigt	

I1-I6	 K1,	K6	

M3	vägleda	eleven	att	förstå	betydelsen	av	att	kunna	fysik	i	
sitt	eget	liv,	i	livsmiljön	och	i	samhället	

I1-I6	 K6,	K7	

M4	handleda	eleven	att	använda	sina	fysikkunskaper	för	att	
bygga	 en	 hållbar	 framtid	 samt	 att	 bedöma	 sina	 val	 med	
tanke	på	en	hållbar	användning	av	energiresurser	

I1-I6	 K3,	K7	

Forskningsfärdigheter	 	 	
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M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 formulera	 frågor	 kring	 de	
fenomen	 som	 granskas	 och	 att	 vidareutveckla	 frågorna	 till	
utgångspunkter	för	undersökningar	och	annan	aktivitet		

I1-I6	 K1,	K7	

M6	 handleda	 eleven	 att	 genomföra	 experimentella	
undersökningar	i	samarbete	med	andra	och	att	arbeta	på	ett	
säkert	och	konsekvent	sätt	

I1-I6	 K2,	K5	

M7	vägleda	eleven	att	behandla,	tolka	och	presentera	egna	
undersökningsresultat	 samt	 utvärdera	 dem	 och	 hela	
undersökningsprocessen		

I1-I6	 K2,	K5	

M8	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 tekniska	
tillämpningar	och	hur	de	 fungerar	samt	 inspirera	eleven	att	
vara	 med	 och	 skapa,	 planera,	 utveckla	 och	 tillämpa	 enkla	
tekniska	lösningar	tillsammans	med	andra	

I1-I6	 K2,	K3,	K5	

M9	 vägleda	 eleven	 att	 använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	 för	 att	 söka,	 behandla	 och	
presentera	information	och	mätresultat	samt	stödja	elevens	
lärande	med	hjälp	av	åskådliga	simuleringar	

I1-I6	 K5	

Kunskaper	i	fysik	och	användning	av	dem	 	 	
M10	 vägleda	 eleven	 att	 använda	 fysikaliska	 begrepp	på	 ett	
exakt	 sätt	 och	 att	 forma	 sina	 begreppsstrukturer	 i	 enlighet	
med	 uppfattningar	 som	 utgår	 från	 naturvetenskapliga	
teorier	

I1-I6	 K1	

M11	lära	eleven	att	använda	olika	modeller	för	att	beskriva	
och	förklara	fenomen	samt	att	göra	prognoser	

I1-I6	 K1	

M12	handleda	eleven	att	använda	och	kritiskt	bedöma	olika	
informationskällor	 och	 att	 uttrycka	 och	 motivera	 olika	
åsikter	på	ett	för	fysiken	typiskt	sätt	

I1-I6	 K2,	K4	

M13	 vägleda	 eleven	 att	 uppfatta	 den	 naturvetenskapliga	
kunskapens	karaktär	och	utveckling	samt	vetenskapliga	sätt	
att	producera	kunskap		

I1-	I6	 K1,	K4	

M14	 vägleda	 eleven	 att	 nå	 tillräckliga	 teoretiska	 kunskaper	
för	fortsatta	studier	i	fråga	om	växelverkan	och	rörelse	samt	
elektricitet	

I5,	I6	 K1	

M15	 handleda	 eleven	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 och	
färdigheter	i	fysik	inom	mångvetenskapliga	lärområden	samt	
erbjuda	 eleven	möjligheter	 att	 lära	 sig	 hur	 fysik	 tillämpas	 i	
olika	 situationer,	 till	 exempel	 i	 naturen,	 i	 näringslivet,	 i	
organisationer	eller	i	vetenskapliga	samfund		

I1-I6	 K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	fysik	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	 väljs	 så	 att	 det	 stödjer	målen	och	beaktar	de	 lokala	möjligheterna.	 Innehållen	 anknyter	 sig	 till	
varandra	så	att	naturvetenskaplig	forskning	(I1)	ingår	i	samtliga	områden.	Innehållet	formas	till	helheter	för	
olika	årskurser.	
	
I1	 Naturvetenskaplig	 forskning:	 Innehåll	 för	 noggrant	 styrda	 och	 öppna	 undersökningar	 väljs	 från	 olika	
områden	 och	 från	 teman	 som	 är	 föremål	 för	 elevernas	 intresse.	 I	 de	 olika	 undersökningarna	 betonas	
forskningsprocessens	olika	faser	på	ett	ändamålsenligt	sätt,	såsom	att	begrunda	ett	problem	eller	fenomen,	
planera,	 genomföra	 ett	 experiment,	 observera	 och	 mäta,	 sammanställa	 och	 behandla	 resultat	 samt	
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utvärdera	 och	 presentera	 resultaten.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	i	olika	skeden	av	undersökningarna.	

I2	 Fysik	 i	 det	 egna	 livet	 och	 livsmiljön:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 fenomen	 i	 det	 egna	 livet	 och	 den	 egna	
livsmiljön	begrundas	särskilt	med	tanke	på	hälsa	och	säkerhet.	I	valet	av	innehåll	beaktas	den	lokala	miljön.	
Eleverna	får	insikt	i	olika	typer	av	elektromagnetisk	strålning	och	partikelstrålning.	De	fördjupar	sig	i	några	
värmefenomen	på	kvalitativ	nivå.	
	
I3	Fysik	i	samhället:	Innehåll	som	anknyter	till	fysikaliska	fenomen	och	tekniska	tillämpningar	väljs	särskilt	
med	 tanke	 på	 samhällets	 funktion	 och	 utveckling.	 Tyngdpunkten	 ligger	 på	 energiproduktion	 och	 hållbar	
användning	 av	 energiresurser.	 Eleverna	 får	 kännedom	 om	 olika	 utbildningsstigar	 och	 yrken	 där	 man	
behöver	kunskaper	i	fysik.	
	
I4	Fysik	som	grund	för	världsbilden:	Innehållet	väljs	så	att	det	ger	en	bild	av	fysiken	som	vetenskap,	lagen	
om	energins	bevarande	och	världsalltets	strukturer	och	dimensioner.	Till	 innehållet	hör	också	att	granska	
nyheter	som	förknippas	med	fysik,	aktuella	fenomen,	tillämpningar	och	modern	forskning.		
	
I5	 Växelverkan	 och	 rörelse:	 Innehållet	 anknyter	 till	 olika	 slag	 av	 växelverkan	 och	 rörelsetillstånd.	 Från	
växelverkan	mellan	två	kroppar	går	man	över	till	krafter	som	påverkar	en	enskild	kropp	och	deras	effekt	på	
kroppens	 rörelser.	 Rörelse	 beskrivs	 med	 hjälp	 av	 modeller	 för	 likformig	 och	 accelererad	 rörelse,	 också	
kvantitativt.	Mekaniskt	arbete	och	effekt	kopplas	kvalitativt	till	energi.	
	
I6	 Elektricitet:	 Elektriska	 kretsar	 granskas	 utgående	 från	 sambandet	 mellan	 spänning	 och	 ström.	 Först	
granskas	 detta	 kvalitativt	 med	 fokus	 på	 fenomen	 och	 egenskaper,	 sedan	 kvantitativt	 genom	 att	 mäta	
värden	 på	 storheter	 och	 undersöka	 samband	 mellan	 storheter.	 Innehållet	 väljs	 också	 med	 tanke	 på	
elsäkerhet	 i	 hemmet	 samt	 elanvändning	 och	 elproduktion.	 Elektrisk	 laddning	 och	 magnetism	 anknyts	
kvalitativt	till	elektriska	kretsar.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	fysik	i	årskurs	7–9	
	
Mångsidiga	arbetssätt	och	 lärmiljöer	bidrar	till	att	uppnå	målen	 i	 fysik.	Ett	 forskningsorienterat	arbetssätt	
stödjer	begreppsbildningen	och	utvecklar	elevernas	undersökningsfärdigheter.	Med	tanke	på	målen	är	det	
viktigt	att	eleverna	deltar	och	samverkar	vid	planeringen	och	genomförandet	av	enkla	undersökningar.	I	det	
experimentella	 arbetet	 ska	 arbetarskyddslagstiftningen	 följas,	 i	 synnerhet	 de	 begränsningar	 som	 gäller	
unga	arbetstagare.		
	
I	lärmiljöerna	används	informations-	och	kommunikationsteknik	på	ett	naturligt	sätt.	För	att	eleverna	ska	få	
en	 mångsidig	 bild	 av	 hur	 fysik	 och	 teknik	 tillämpas,	 ska	 man	 utöver	 skolans	 utrymmen	 utnyttja	 lokala	
möjligheter,	till	exempel	den	närmaste	omgivningen,	och	samarbeta	med	företag	och	sakkunniga.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	fysik	i	årskurs	7–9	
	
Med	tanke	på	målen	i	fysik	är	det	viktigt	att	handleda	eleverna	att	arbeta	självständigt	och	långsiktigt	samt	
att	identifiera	sina	lärvanor.	Eleverna	ska	stödjas	att	tillägna	sig	och	förstå	begrepp	för	att	kunna	uppfatta	
begreppen	 som	 tydliga	 helheter.	 I	 det	 experimentella	 arbetet	 får	 eleverna	 lära	 sig	 att	 arbeta	 tryggt	 och	
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smidigt.	Undervisningen	kan	differentieras	med	hjälp	av	undersökningsuppgifter,	där	eleverna	kan	agera	 i	
olika	 roller	 eller	 avancera	 individuellt	 till	 olika	 nivåer	 av	 tänkande.	 Med	 olika	 modeller	 och	 genom	 att	
använda	 dem	 på	 olika	 sätt	 kan	 man	 också	 utmana	 elevernas	 begynnande	 förmåga	 att	 tänka	 abstrakt.	
Handledning	och	stöd,	valet	av	arbetssätt,	delaktighet	i	planeringen	av	arbetet	och	upplevelser	av	att	lyckas	
bidrar	till	att	stärka	elevens	bild	av	sig	själv	som	elev.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	fysik	i	årskurs	7–9		
	
Disponering	 av	 arbetet	 i	 mindre	 helheter,	 projekt	 eller	 experimentella	 arbeten	 med	 egna	 mål	 och	
bedömningsgrunder	stödjer	en	mångsidig	bedömning.	Bedömningen	av	experimentellt	arbete	kan	avancera	
från	 grundläggande	 färdigheter	 i	 arbete,	 observation	 och	mätning	 till	 handledda	 undersökningsuppgifter	
och	slutligen	till	öppna	undersökningar.	Eleverna	ska	vägledas	att	ge	akt	på	sina	förkunskaper,	färdigheter	
och	 förhandsuppfattningar.	Arbetet	 främjas	med	hjälp	av	konstruktiv	 respons	och	 frågor.	Uppmuntrande	
respons	bidrar	i	synnerhet	till	att	utveckla	undersökningsfärdigheterna	och	stärka	motivationen.	I	slutet	av	
studiehelheterna	bedöms	hur	väl	eleverna	har	nått	de	uppställda	målen	och	uppmärksamheten	riktas	mot	
nya	utvecklingsområden.	Bedömningen	ska	grunda	sig	på	olika	alster	men	också	på	observation	av	arbetet.	
Förutom	 alstrens	 innehåll	 bedöms	 studieprocessen	 och	 arbetets	 olika	 faser,	 till	 exempel	 hur	 eleverna	
formulerar	frågor,	avgränsar	ämnet,	söker	information,	motiverar	åsikter,	använder	begrepp,	hur	tydligt	de	
uttrycker	sig	och	hur	de	slutför	arbetet.	Elevernas	självbedömning,	kamratrespons	och	diskussioner	mellan	
läraren	och	elever	kan	användas	som	stöd	för	bedömningen.		
	
Slutbedömningen	 infaller	 det	 läsår	 då	 fysik	 upphör	 att	 vara	 ett	 gemensamt	 läroämne	 för	 alla.	 Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleven	har	uppnått	målen	för	 lärokursen	 i	 fysik	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	bildas	 genom	att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 kriterierna	 för	 slutbedömningen	 i	
fysik.	Elevens	kunskaper	i	fysik	utvecklas	i	allmänhet	inom	de	olika	målområdena	ända	till	lärokursens	slut.	I	
slutvitsordet	ska	alla	nationella	kriterier	för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	i	vilken	årskurs	målet	i	
fråga	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	
kompetens	 som	 kriterierna	 förutsätter.	 Om	 vitsordet	 åtta	 överskrids	 inom	 något	 kompetensområde	 kan	
detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	
	
Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	fysik	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

Betydelse,	 värderingar	 och	
attityder	

	 	 	

M1	 uppmuntra	 och	 inspirera	
eleven	att	studera	fysik	

I1-I6	 	
	

Används	 inte	 som	 grund	
för	 bedömningen.	 Eleven	
handleds	 att	 reflektera	
över	 sina	 upplevelser	 som	
en	 del	 av	
självbedömningen.	

M2	 vägleda	 och	 uppmuntra	
eleven	 att	 analysera	 sina	
kunskaper	i	fysik,	att	ställa	upp	
mål	 för	 sitt	 arbete	 och	 att	
arbeta	långsiktigt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 arbeta	
målinriktat	och	förmåga	att	
lära	sig	lära		

Eleven	 kan	 ställa	 upp	 egna	
mål	 för	 mindre	 helheter	
och	arbetar	för	att	nå	dem.	
Eleven	 kan	 beskriva	 sina	
kunskaper	 utgående	 från	
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lärarens	 respons,	
kamratrespons	 och	
självbedömning.	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	
betydelsen	av	att	kunna	fysik	i	
sitt	 eget	 liv,	 i	 livsmiljön	 och	 i	
samhället	

I1-I6	 Förmåga	 att	 bedöma	
betydelsen	av	fysik	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	
situationer,	 där	 man	
behöver	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 fysik.	 Eleven	
kan	beskriva	betydelsen	av	
att	kunna	fysik	i	olika	yrken	
och	i	fortsatta	studier.	

M4	 handleda	 eleven	 att	
använda	 sina	 fysikkunskaper	
för	 att	 bygga	 en	 hållbar	
framtid	 samt	 att	 bedöma	 sina	
val	 med	 tanke	 på	 en	 hållbar	
användning	av	energiresurser	

I1-I6	 Kunskaper	och	färdigheter	i	
hållbar	 utveckling	 ur	
fysikens	perspektiv	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	 på	 vilket	
sätt	 kunskaper	 i	 fysik	
behövs	 i	 byggandet	 av	 en	
hållbar	 framtid.	 Eleven	kan	
beskriva	 olika	 val	 med	
tanke	 på	 hållbar	
användning	 av	
energiresurser.	

Forskningsfärdigheter	 	 	 	
M5	 uppmuntra	 eleven	 att	
formulera	 frågor	 kring	 de	
fenomen	som	granskas	och	att	
vidareutveckla	 frågorna	 till	
utgångspunkter	 för	
undersökningar	 och	 annan	
aktivitet		

I1-I6	 Förmåga	 att	 formulera	
frågor	 samt	 planera	
undersökningar	 och	 annan	
aktivitet	

Eleven	 kan	 formulera	
frågor	 kring	 det	 fenomen	
som	granskas.	
Eleven	kan	precisera	frågor	
som	 utgångspunkt	 för	 en	
undersökning	 eller	 annan	
aktivitet,	 till	 exempel	
genom	 att	 avgränsa	
variabler.	

M6	 handleda	 eleven	 att	
genomföra	 experimentella	
undersökningar	 i	 samarbete	
med	 andra	 och	 att	 arbeta	 på	
ett	säkert	och	konsekvent	sätt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 genomföra	 en	
experimentell	
undersökning	

Eleven	 kan	 arbeta	 på	 ett	
säkert	 sätt	 och	 göra	
observationer	 och	
mätningar	 enligt	
anvisningarna	 eller	 planen.	
Eleven	 kan	 i	 samarbete	
med	andra	genomföra	olika	
undersökningar.	

M7	 vägleda	 eleven	 att	
behandla,	 tolka	 och	
presentera	 egna	
undersökningsresultat	 samt	
utvärdera	 dem	 och	 hela	
undersökningsprocessen	

I1-I6	 Förmåga	 att	 behandla,	
presentera	 och	 utvärdera	
undersökningsresultat	

Eleven	 kan	behandla,	 tolka	
och	 presentera	
undersökningsresultat.	
Eleven	 kan	 bedöma	 hur	
korrekta	 och	 pålitliga	
resultaten	 är	 och	 beskriva	
hur	
undersökningsprocessen	
fungerade.		

M8	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	
betydelsen	 av	 tekniska	
tillämpningar	 och	 hur	 de	
fungerar	samt	inspirera	eleven	

I1-I6	 Tekniska	 kunskaper	 och	
förmåga	 att	 samarbeta	
med	 teknisk	
problemlösning	

Eleven	 kan	 beskriva	 några	
tekniska	 tillämpningar	 och	
hur	de	fungerar.	
Eleven	 kan	 samarbeta	 för	
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att	 vara	 med	 och	 skapa,	
planera,	 utveckla	 och	 tillämpa	
enkla	 tekniska	 lösningar	
tillsammans	med	andra	

att	skapa,	planera,	utveckla	
och	 tillämpa	 en	 teknisk	
lösning.	

M9	 vägleda	 eleven	 att		
använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	 för	 att	
söka,	behandla	och	presentera	
information	 och	 mätresultat	
samt	 stödja	 elevens	 lärande	
med	 hjälp	 av	 åskådliga	
simuleringar		

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	
digitala	verktyg	

Eleven	 kan	 använda	
digitala	 verktyg	 för	 att	
söka,	 behandla	 och	
presentera	information	och	
mätresultat.	
Eleven	 kan	 göra	
observationer	 och	 dra	
slutsatser	utgående	från	en	
simulering.	

Kunskaper	 i	 fysik	 och		
användning	av	dem	

	 	 	

M10	 vägleda	 eleven	 att	
använda	 fysikaliska	 begrepp	
på	ett	exakt	sätt	och	att	forma	
sina	 begreppsstrukturer	 i	
enlighet	 med	 uppfattningar	
som	 utgår	 från	
naturvetenskapliga	teorier	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	 och	
strukturera	begrepp	

Eleven	 kan	 beskriva	 och	
förklara	 fenomen	 med	
hjälp	av	centrala	fysikaliska	
begrepp.	
Eleven	kan	koppla	samman	
de	 egenskaper	 och	
storheter	 som	
kännetecknar	ett	fenomen.	

M11	 lära	 eleven	 att	 använda	
olika	modeller	 för	att	beskriva	
och	förklara	fenomen	samt	att	
göra	prognoser	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	
modeller	

Eleven	 kan	 använda	 enkla	
modeller	 och	 göra	
prognoser	samt	övar	sig	att	
formulera	 enkla	 modeller	
utgående	 från	mätresultat.	
Eleven	 kan	 beskriva	
modellen	 och	 reflektera	
över	 dess	 begränsningar	
eller	brister.	

M12	 handleda	 eleven	 att	
använda	 och	 kritiskt	 bedöma	
olika	 informationskällor	 och	
att	uttrycka	och	motivera	olika	
åsikter	 på	 ett	 för	 fysiken	
typiskt	sätt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 argumentera	
och	 använda	
informationskällor	

Eleven	 kan	 söka	
information	 från	 olika	
informationskällor	 och	
välja	 ut	 några	 tillförlitliga	
informationskällor.	 Eleven	
kan	 uttrycka	 och	 motivera	
olika	 åsikter	 på	 ett	 för	
fysiken	typiskt	sätt.	

M13	 vägleda	 eleven	 att	
uppfatta	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	 karaktär	 och	
utveckling	 samt	 vetenskapliga	
sätt	att	producera	kunskap		

I1,	I4	 Förmåga	 att	 uppfatta	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	karaktär	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
fysikaliska	 exempel	
beskriva	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	 karaktär	 och	
utveckling.	
Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	
vetenskapliga	 sätt	 att	
producera	kunskap.	

M14	 vägleda	 eleven	 att	 nå	 I5,	I6	 Hur	 eleven	 nått	 teoretiska	 Eleven	 kan	 i	 bekanta	



340	
	

tillräckliga	 teoretiska	
kunskaper	för	fortsatta	studier	
i	 fråga	 om	 växelverkan	 och	
rörelse	samt	elektricitet	

kunskaper	 för	 fortsatta	
studier	

situationer	 använda	
centrala	 begrepp,	 objekt,	
fenomen,	 egenskaper,	
storheter,	 modeller	 och	
lagar	 i	 anknytning	 till	
växelverkan	 och	 rörelse	
samt	elektricitet.	

M15	 handleda	 eleven	 att	
tillämpa	 sina	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 fysik	 inom	
mångvetenskapliga	
lärområden	 samt	 erbjuda	
eleven	möjligheter	 att	 lära	 sig	
hur	 fysik	 tillämpas	 i	 olika	
situationer,	 till	 exempel	 i	
naturen,	 i	 näringslivet,	 i	
organisationer	 eller	 i	
vetenskapliga	samfund		

I1-I6	 Förmåga	 att	 tillämpa	
kunskaper	och	färdigheter	i	
olika	situationer	

Eleven	 kan	 använda	 sina	
kunskaper	och	färdigheter	i	
fysik	 inom	 ett	
mångvetenskapligt	
lärområde	 eller	 i	 en	
situation	där	fysik	tillämpas	
i	olika	miljöer.	

	

	

	

15.4.8	 KEMI		
	
Läroämnets	uppdrag		
	
Uppdraget	i	kemiundervisningen	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	sitt	naturvetenskapliga	tänkande	och	
sin	 världsbild.	 Undervisningen	 i	 kemi	 ska	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 kemi	 och	 dess	
tillämpningar	 i	 vardagslivet,	 livsmiljön,	 samhället	 och	 inom	 teknologi.	 Undervisningen	 ska	 stödja	
elevernas	 förmåga	 att	 göra	 val	 och	 att	 använda	 sina	 kunskaper	 och	 färdigheter	 i	 olika	 livssituationer.	
Undervisningen	 ska	 förmedla	 en	bild	 av	 kemins	 betydelse	 för	 en	 hållbar	 framtid:	 kemi	 behövs	 för	 att	
utveckla	 nya	 lösningar	 och	 trygga	miljöns	och	människans	 välbefinnande.	Undervisningen	 ska	 vägleda	
eleverna	att	ta	ansvar	för	sin	omgivning.		

	
Kemiundervisningens	uppdrag	är	att	stödja	elevernas	begreppsbildning	och	förståelse	för	fenomen	som	
anknyter	till	kemi.	I	årskurs	7–9	ska	tyngdpunkten	i	studierna	ligga	på	makroskopisk	nivå	men	vartefter	
elevernas	 förmåga	 att	 tänka	 abstrakt	 utvecklas	 ska	 sambandet	 till	 submikroskopiska	 och	 symboliska	
modeller	stärkas.	Undervisningen	går	stegvis	från	elevernas	tidigare	erfarenheter	och	observationer	till	
att	beskriva	och	förklara	fenomen	samt	beskriva	ämnens	struktur	och	kemiska	reaktioner	med	hjälp	av	
kemiska	 symboler.	 Undervisningen	 ska	 vägleda	 eleverna	 att	 tänka	 naturvetenskapligt	 samt	 söka	 och	
använda	 information,	 komma	 med	 idéer,	 kommunicera	 och	 bedöma	 informationens	 pålitlighet	 och	
betydelse	i	olika	situationer	på	ett	naturvetenskapligt	sätt.		
	
Utgångspunkten	för	undervisningen	i	kemi	är	observationer	och	undersökningar	av	ämnen	och	fenomen	
i	 livsmiljön.	 Att	 undersöka	 är	 viktigt	 för	 att	 eleven	 ska	 tillägna	 sig	 begrepp,	 lära	 sig	 ett	 undersökande	
arbetssätt	 och	 uppfatta	 naturvetenskapens	 karaktär.	 Undersökande	 arbetssätt	 utvecklar	 arbets-	 och	
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samarbetsfärdigheterna,	 förmågan	 att	 tänka	 kreativt	 och	 kritiskt	 samt	 inspirerar	 eleverna	 att	 studera	
kemi.	
	
Undervisningens	uppdrag	är	att	vägleda	eleverna	att	förstå	betydelsen	av	att	kunna	kemi	med	tanke	på	
fortsatta	 studier	 och	 arbetslivet.	 Jämlikhet	 och	 likställdhet	 främjas	 genom	 att	man	 erbjuder	 eleverna	
möjligheter	 att	 tillämpa	 kemi	 i	 olika	 kontexter	 och	 ger	 dem	 mångsidig	 information	 om	 yrken	 som	
förutsätter	kunskaper	i	kemi.		
	
Mål	för	undervisningen	i	kemi	i	årskurs	7–9	

	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Betydelse,	värderingar	och	attityder	 	 	
M1	uppmuntra	och	inspirera	eleven	att	studera	kemi	 I1–I6	 K1	
M2	 vägleda	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 identifiera	 sina	
kunskaper	 i	kemi,	att	ställa	upp	mål	för	sitt	arbete	och	att	
arbeta	långsiktigt	

I1–I6	 K1,	K6	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 kunskaper	 i	
kemi	i	sitt	eget	liv,	i	livsmiljön	och	i	samhället		

I1–I6	 K6,	K7	

M4	handleda	eleven	att	använda	sina	kunskaper	i	kemi	för	
att	bygga	en	hållbar	framtid	samt	att	bedöma	sina	val	med	
tanke	 på	 en	 hållbar	 användning	 av	 naturresurser	 och	
produkters	livscykel	

I1–I6	 K3,	K7	

Forskningsfärdigheter	 	 	
M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 formulera	 frågor	 kring	 de	
fenomen	som	granskas	och	att	vidareutveckla	frågorna	till	
utgångspunkter	för	undersökningar	och	annan	aktivitet		

I1–I6	 K1,	K7	

M6	 handleda	 eleven	 att	 genomföra	 experimentella	
undersökningar	 i	 samarbete	med	andra	och	att	 arbeta	på	
ett	säkert	och	konsekvent	sätt	

I1–I6	 K2,	K5	

M7	 vägleda	 eleven	 att	 behandla,	 tolka	 och	 presentera	
resultat	från	egna	undersökningar	samt	utvärdera	dem	och	
hela	undersökningsprocessen	

I1–I6	 K2,	K5	

M8	 vägleda	 eleven	 att	 uppfatta	 hur	 kemi	 tillämpas	 inom	
teknologi	 samt	 att	 vara	med	och	 skapa,	 planera,	 utveckla	
och	 tillämpa	 lösningar	som	omfattar	 tillämpning	av	kemi	 i	
samarbete	med	andra		

I1–I6	 K2,	K3,	K5	

M9	 handleda	 eleven	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 för	 att	
söka,	 behandla	 och	 presentera	 information	 och	 resultat	
från	undersökningar	samt	stödja	elevens	lärande	med	hjälp	
av	åskådliga	simuleringar	

I1–I6	 K5	

Kunskaper	i	kemi	och	användning	av	dem	 	 	
M10	 vägleda	 eleven	 att	 använda	 kemiska	 begrepp	 på	 ett	
exakt	 sätt	 samt	 att	 utveckla	 sina	 begreppsstrukturer	 i	
enlighet	 med	 uppfattningar	 som	 utgår	 från	
naturvetenskapliga	teorier	

I1–I6	 K1	

M11	 handleda	 eleven	 att	 använda	 olika	 modeller	 för	 att	
beskriva	 och	 förklara	 ämnens	 struktur	 och	 kemiska	
fenomen		

I1–I6	 K1	

M12	 handleda	 eleven	 att	 använda	 och	 kritiskt	 bedöma	 I1–I6	 K2,	K4	
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olika	informationskällor	och	att	uttrycka	och	motivera	olika	
åsikter	på	ett	för	kemin	typiskt	sätt	
M13	 vägleda	 eleven	 att	 uppfatta	 den	 naturvetenskapliga	
kunskapens	 karaktär	 och	 utveckling	 samt	 vetenskapliga	
sätt	att	producera	kunskap		

I1-I6	 K1,	K4	

M14	 handleda	 eleven	 att	 förstå	 de	 grundläggande	
principerna	 för	 ämnens	 egenskaper,	 struktur	 och	
omvandlingar	som	dessa	genomgår	

I5,	I6	 K1	

M15	 handleda	 eleven	 att	 tillämpa	 sina	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 kemi	 inom	 mångvetenskapliga	 lärområden	
samt	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 lära	 sig	 hur	 kemi	
tillämpas	 i	 olika	 situationer,	 till	 exempel	 i	 naturen,	 i	
näringslivet,	i	organisationer	eller	i	vetenskapliga	samfund	

I1–I6	 K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	kemi	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen	och	beaktar	de	lokala	möjligheterna.	Innehållen	anknyter	sig	till	
varandra	så	att	naturvetenskaplig	forskning	(I1)	ingår	i	samtliga	områden.	Innehållet	formas	till	helheter	
för	olika	årskurser.	
	
I1	Naturvetenskaplig	 forskning:	Säkerhet	 i	 arbetet	 och	 grundläggande	 arbetsfärdigheter	 lägger	 grund	
för	 experimentellt	 arbete.	 Innehåll	 för	 noggrant	 styrda	 och	 öppna	 undersökningar	 väljs	 från	 olika	
områden	 och	 från	 teman	 som	 är	 föremål	 för	 elevernas	 intresse.	 I	 olika	 undersökningar	 betonas	
forskningsprocessens	 olika	 faser	 på	 ett	 ändamålsenligt	 sätt,	 såsom	 att	 begrunda	 ett	 problem	 eller	
fenomen,	 planera,	 genomföra	 ett	 experiment,	 observera,	 sammanställa	 och	 behandla	 resultat	 samt	
utvärdera	 och	 presentera	 resultaten.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 använda	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	i	olika	skeden	av	undersökningarna.	

I2	Kemi	 i	 det	 egna	 livet	och	 livsmiljön:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 fenomen	 i	 det	 egna	 livet	 och	den	egna	
livsmiljön	 granskas	 särskilt	 med	 tanke	 på	 hälsa	 och	 säkerhet.	 I	 valet	 av	 innehåll	 beaktas	 den	 lokala	
verksamhetsmiljön	 och	 närmiljöns	 tillstånd.	 Eleverna	 får	 insikter	 i	 hemmets	 kemikalier	 och	 i	
brandsäkerhet.	Förändringar	i	aggregationstillstånd	undersöks.	

I3	 Kemi	 i	 samhället:	 Innehåll	 som	 anknyter	 till	 kemiska	 fenomen	 och	 tillämpningar	 väljs	 särskilt	med	
tanke	 på	 teknologi	 och	 mänskligt	 välbefinnande.	 Tyngdpunkten	 ligger	 på	 hållbar	 användning	 av	
naturresurser,	 bland	 annat	 utifrån	 produkters	 livscykel.	 Eleverna	 får	 kännedom	 om	 olika	
utbildningsstigar	och	yrken	där	man	behöver	kunskaper	i	kemi.		

I4	Kemin	som	grund	 för	världsbilden:	 Innehållet	 väljs	 så	att	det	ger	en	bild	av	kemin	 som	vetenskap,	
lagarna	om	materiens	och	energins	bevarande	samt	naturens	dimensioner.	Till	innehållet	hör	också	att	
granska	nyheter	som	förknippas	med	kemi,	aktuella	fenomen,	tillämpningar	och	modern	forskning.	
	
I5	Ämnens	egenskaper	och	struktur:	Eleverna	undersöker	mångsidigt	egenskaper	hos	blandningar	och	
rena	 ämnen,	 som	 till	 exempel	 vatten-	 och	 fettlöslighet.	 Utgående	 från	 egenskaper	 hos	 grundämnen	
studerar	 eleverna	 ämnens	 uppbyggnad	 av	 atomer,	 atomens	 byggnad	 och	 det	 periodiska	 systemet.	
Modeller	och	simuleringar	används	för	att	åskådliggöra	strukturen	hos	föreningar.	Eleverna	studerar	kol,	
dess	föreningar	och	näringsämnen.	De	fördjupar	sig	närmare	i	någon	organisk	föreningsgrupp.	
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I6	 Ämnens	 egenskaper	 och	 omvandlingar:	 Eleverna	 studerar	 vilka	 omvandlingar	 energi	 och	 ämnen	
genomgår	 i	 kemiska	 reaktioner.	 De	 iakttar	 reaktionshastighet	 och	 funderar	 över	 vilka	 faktorer	 som	
påverkar	 den.	 Eleverna	 sätter	 sig	 in	 i	 kolets	 kretslopp	 och	 dess	 betydelse	 för	 liv.	 Man	 lär	 sig	 om	
koncentration	 och	 surhet	 i	 samband	 med	 vardagliga	 exempel.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 tolka	 kemiska	
symboler	och	enkla	reaktionslikheter.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	kemi	i	årskurs	7–9		
	
Mångsidiga	 arbetssätt	 och	 lärmiljöer	 bidrar	 till	 att	 uppnå	 målen	 i	 kemi.	 Ett	 forskningsorienterat	
arbetssätt	 stödjer	 begreppsbildningen	 och	 utvecklingen	 av	 elevernas	 undersökningsfärdigheter.	 Med	
tanke	på	målen	är	det	viktigt	att	eleverna	deltar	och	samverkar	vid	planeringen	och	genomförandet	av	
enkla	 undersökningar.	 I	 det	 experimentella	 arbetet	 ska	 kemikalie-	 och	 avfallslagstiftningen	 samt	
arbetarskyddslagstiftningen	följas,	i	synnerhet	de	begränsningar	som	gäller	unga	arbetstagare.		
	
I	 lärmiljöerna	 används	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 på	 ett	 naturligt	 sätt.	 För	 att	 eleverna	
ska	få	en	mångsidig	bild	av	hur	kemi	och	teknik	tillämpas,	ska	man	utöver	skolans	lokaler	utnyttja	lokala	
möjligheter,	till	exempel	näromgivningen,	och	samarbeta	med	företag	och	sakkunniga.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	kemi	i	årskurs	7–9	
	
Med	tanke	på	målen	 i	kemi	är	det	viktigt	att	handleda	eleverna	att	arbeta	självständigt	och	 långsiktigt	
samt	att	 identifiera	sina	lärvanor.	Eleverna	ska	stödjas	att	tillägna	sig	och	förstå	begrepp	för	att	kunna	
uppfatta	begreppen	som	tydliga	helheter.	 I	det	experimentella	arbetet	 får	de	 lära	sig	att	arbeta	tryggt	
och	smidigt.	Undervisningen	kan	differentieras	med	hjälp	av	undersökningsuppgifter,	där	eleverna	kan	
agera	 i	olika	 roller	eller	avancera	 individuellt	 till	olika	 tankenivåer.	Med	olika	modeller	och	genom	att	
använda	dem	på	olika	 sätt	kan	man	också	utmana	elevernas	 förmåga	att	 tänka	abstrakt.	Handledning	
och	stöd,	valet	av	arbetssätt,	delaktighet	i	planeringen	av	arbetet	och	upplevelser	av	att	lyckas	bidrar	till	
att	stärka	elevens	bild	av	sig	själv	som	elev.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	kemi	i	årskurs	7–9		
	
Disponering	 av	 arbetet	 i	 mindre	 helheter,	 projekt	 eller	 experimentella	 arbeten	 med	 egna	 mål	 och	
bedömningsgrunder	 stödjer	 en	 mångsidig	 bedömning.	 Bedömningen	 av	 experimentellt	 arbete	 kan	
avancera	från	säkerhet	i	arbetet	till	uppgifter	som	mäter	färdigheter	och	från	styrda	undersökningar	till	
öppna	 undersökningar.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 identifiera	 sina	 förkunskaper,	 färdigheter	 och	
förhandsuppfattningar.	 Arbetet	 främjas	 med	 hjälp	 av	 konstruktiv	 respons	 och	 frågor.	 Uppmuntrande	
respons	bidrar	 i	synnerhet	till	att	utveckla	forskningsfärdigheterna	och	stärka	motivationen.	 I	slutet	av	
studiehelheterna	bedöms	hur	väl	eleverna	har	nått	de	uppställda	målen	och	uppmärksamheten	 riktas	
mot	nya	utvecklingsområden.	Bedömningen	ska	grunda	sig	på	olika	alster	men	också	på	observation	av	
arbetet	och	på	diskussioner.	Utöver	alstrens	innehåll	bedöms	studieprocessen	och	arbetets	olika	faser,	
till	 exempel	 hur	 eleven	 formulerar	 frågor,	 avgränsar	 ämnet,	 söker	 information,	 motiverar	 åsikter,	
använder	 begrepp,	 hur	 tydligt	 eleven	 uttrycker	 sig	 och	 hur	 hen	 slutför	 arbetet.	 Elevernas	
självbedömning,	kamratrespons	och	diskussioner	mellan	läraren	och	elever	kan	användas	som	stöd	för	
bedömningen.			
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Slutbedömningen	 infaller	det	 läsår	då	kemi	upphör	att	vara	ett	gemensamt	 läroämne	 för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 lärokursen	 i	 kemi	 när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevens	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	
för	slutbedömningen	i	kemi.	Elevens	kunskaper	i	kemi	utvecklas	i	allmänhet	inom	de	olika	målområdena	
ända	 till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	
oberoende	av	i	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.	Eleven	får	vitsordet	åtta	(8)	
om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	 kompetens	 som	 kriterierna	 förutsätter.	 Om	 vitsordet	 åtta	 överskrids	
inom	 något	 kompetensområde	 kan	 detta	 kompensera	 en	 svagare	 prestation	 inom	 något	 annat	
delområde.	
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Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	
kemi	
Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		

i	läroämnet		
Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

Betydelse,	 värderingar	 och	
attityder	

	 	 	

M1	 uppmuntra	 och	 inspirera	
eleven	att	studera	kemi	

I1-I6	 	
	

Används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	
Eleven	 handleds	 att	
reflektera	 över	 sina	
upplevelser	 som	 en	 del	
av	självbedömningen.	

M2	 vägleda	 och	 uppmuntra	
eleven	 att	 identifiera	 sina	
kunskaper	 i	 kemi,	 att	 ställa	
upp	mål	för	sitt	arbete	och	att	
arbeta	långsiktigt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 arbeta	
målinriktat	och	förmåga	att	
lära	sig	lära	

Eleven	 kan	 ställa	 upp	
egna	 mål	 för	 mindre	
helheter	och	arbetar	 för	
att	 nå	 dem.	
Eleven	kan	beskriva	sina	
kunskaper	 utgående	
från	 lärarens	 respons,	
kamratrespons	 och	
självbedömning.	

M3	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	
betydelsen	 av	 kunskaper	 i	
kemi	 i	 sitt	eget	 liv,	 i	 livsmiljön	
och	i	samhället	

I1-I6	 Förmåga	 att	 bedöma	
betydelsen	av	kemi	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
exempel	 beskriva	 hur	
man	 i	 olika	 situationer	
behöver	 kunskaper	 och	
färdigheter	i	kemi.		
Eleven	 kan	 beskriva	
betydelsen	 av	 att	 kunna	
kemi	 i	 olika	 yrken	 och	 i	
fortsatta	studier.	

M4	 handleda	 eleven	 att	
använda	sina	kunskaper	i	kemi	
för	 att	 bygga	 en	 hållbar	
framtid	 samt	 att	 bedöma	 sina	
val	 med	 tanke	 på	 en	 hållbar	
användning	 av	 naturresurser	
och	produkters	livscykel	

I1-I6	 Kunskaper	och	färdigheter	i	
hållbar	 utveckling	 ur	
kemins	perspektiv	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
exempel	 beskriva	 på	
vilket	 sätt	 kunskaper	 i	
kemi	behövs	i	byggandet	
av	en	hållbar	framtid.	
Eleven	 kan	 beskriva	
olika	 val	 med	 tanke	 på	
hållbar	 användning	 av	
naturresurser	 och	
produkters	livscykel.		

Forskningsfärdigheter	 	 	 	
M5	 uppmuntra	 eleven	 att	
formulera	 frågor	 kring	 de	
fenomen	som	granskas	och	att	
vidareutveckla	 frågorna	 till	
utgångspunkter	 för	
undersökningar	 och	 annan	
aktivitet		

I1-I6	 Förmåga	 att	 formulera	
frågor	 samt	 planera	
undersökningar	 och	 annan	
aktivitet	

Eleven	 kan	 formulera	
frågor	 kring	 det	
fenomen	som	granskas.	
Eleven	 kan	 precisera	
frågor	 som	
utgångspunkt	 för	 en	
undersökning	 eller	
annan	 aktivitet,	 till	
exempel	 genom	 att	
avgränsa	variabler.	

M6	 handleda	 eleven	 att	 I1-I6	 Förmåga	 att	 genomföra	 en	 Eleven	 har	
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genomföra	 experimentella	
undersökningar	 i	 samarbete	
med	 andra	 och	 att	 arbeta	 på	
ett	säkert	och	konsekvent	sätt			

experimentell	
undersökning	

grundläggande	
arbetsfärdigheter,	 kan	
arbeta	på	ett	säkert	sätt	
och	 göra	 observationer	
enligt	 anvisningarna	
eller	en	plan.	
Eleven	 kan	 genomföra	
styrda	 och	 öppna	
undersökningar	 i	
samarbete	med	andra.	

M7	 vägleda	 eleven	 att	
behandla,	 tolka	 och	
presentera	 resultat	 från	 egna	
undersökningar	 samt	
utvärdera	 dem	 och	 hela	
undersökningsprocessen	

I1-I6	 Förmåga	 att	 behandla,	
presentera	 och	 utvärdera	
forskningsresultat	

Eleven	 kan	 behandla,	
tolka	 och	 presentera	
resultat	 från	 egna	
undersökningar	 och	 dra	
enkla	slutsatser.	
Eleven	 kan	 bedöma	 hur	
korrekta	 och	 pålitliga	
resultaten	 är	 och	
beskriva	 hur	
undersökningsprocessen	
fungerade.			

M8	 vägleda	 eleven	 att	
uppfatta	 hur	 kemi	 tillämpas	
inom	 teknologi	 samt	 att	 vara	
med	 och	 skapa,	 planera,	
utveckla	 och	 tillämpa	
lösningar	 som	 omfattar	
tillämpning	 av	 kemi	 i	
samarbete	med	andra	

I1-I6	 Tekniska	 kunskaper	 och	
förmåga	 att	 samarbeta	
kring	 teknologisk	
problemlösning	

Eleven	 kan	 beskriva	
några	 exempel	 på	 hur	
kemi	 tillämpas	 inom	
teknologi.	
Eleven	 kan	 samarbeta	
med	andra	 för	att	skapa	
idéer,	 planera,	 utveckla	
och	 tillämpa	 en	 lösning	
där	kemi	används.	

M9	 handleda	 eleven	 att	
använda	 digitala	 verktyg	 för	
att	 söka,	 behandla	 och	
presentera	 information	 och	
resultat	 från	 undersökningar	
samt	 stödja	 elevens	 lärande	
med	 hjälp	 av	 åskådliga	
simuleringar	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	
digitala	verktyg	

Eleven	 kan	 använda	
digitala	 verktyg	 för	 att	
söka,	 behandla	 och	
presentera	 information	
och	mätresultat.	
Eleven	 kan	 göra	
observationer	 och	 dra	
slutsatser	utgående	 från	
en	simulering.	

Kunskaper	 i	 kemi	 och		
användning	av	dem	

	 	 	

M10	 vägleda	 eleven	 att	
använda	 kemiska	 begrepp	 på	
ett	 exakt	 sätt	 samt	 att	
utveckla	 sina	
begreppsstrukturer	 i	 enlighet	
med	 uppfattningar	 som	 utgår	
från	 naturvetenskapliga	
teorier	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	 och	
strukturera	begrepp	

Eleven	 kan	 använda	
centrala	 kemiska	
begrepp	 i	 korrekta	
sammanhang	 och	 kan	
koppla	 samman	
begreppen.			
Eleven	 kan	 beskriva	 och	
förklara	 fenomen	 med	
hjälp	 av	 centrala	
kemiska	begrepp.	

M11	 handleda	 eleven	 att	
använda	olika	modeller	för	att	

I1-I6	 Förmåga	 att	 använda	
modeller	

Eleven	 kan	 beskriva	
ämnens	 struktur	 och	
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	 	beskriva	 och	 förklara	 ämnens	
struktur	och	kemiska	fenomen		

kemiska	 fenomen	 med	
modeller	 eller	 på	 annat	
sätt.	

M12	 handleda	 eleven	 att	
använda	 och	 kritiskt	 bedöma	
olika	 informationskällor	 och	
att	uttrycka	och	motivera	olika	
åsikter	på	ett	för	kemin	typiskt	
sätt	

I1-I6	 Förmåga	 att	 argumentera	
och	 använda	
informationskällor	

Eleven	 kan	 söka	
information	 från	 olika	
informationskällor	 och	
välja	 ut	 några	
tillförlitliga	
informationskällor.	
Eleven	 kan	 uttrycka	 och	
motivera	olika	åsikter	på	
ett	 för	 kemin	 typiskt	
sätt.	

M13	 vägleda	 eleven	 att	
uppfatta	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	 karaktär	 och	
utveckling	 samt	 vetenskapliga	
sätt	att	producera	kunskap		

I1,	I4	 Förmåga	 att	 uppfatta	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	karaktär	

Eleven	kan	med	hjälp	av	
exempel	 från	 kemin	
beskriva	 den	
naturvetenskapliga	
kunskapens	karaktär	och	
utveckling.	
Eleven	kan	med	hjälp	av	
exempel	 beskriva	
vetenskapliga	 sätt	 att	
producera	kunskap.		

M14	 handleda	 eleven	 att	
förstå	 de	 grundläggande	
principerna	 för	 ämnens	
egenskaper,	 struktur	 och	
omvandlingar	 som	 dessa	
genomgår	

I5,	I6	 Hur	 eleven	 nått	 teoretiska	
kunskaper	 för	 fortsatta	
studier	

Eleven	 kan	 i	 bekanta	
situationer	 använda	
centrala	 begrepp,	
fenomen	 och	 modeller	
för	 att	 förklara	 ämnens	
egenskaper,	 struktur	
och	 omvandlingar	 som	
dessa	genomgår.		

M15	 handleda	 eleven	 att	
tillämpa	 sina	 kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 kemi	 inom	
mångvetenskapliga	
lärområden	 samt	 erbjuda	
eleven	möjligheter	 att	 lära	 sig	
hur	 kemi	 tillämpas	 i	 olika	
situationer,	 till	 exempel	 i	
naturen,	 i	 näringslivet,	 i	
organisationer	 eller	 i	
vetenskapliga	samfund		

I1-I6	 Förmåga	 att	 tillämpa	
kunskaper	och	färdigheter	i	
olika	situationer	

Eleven	kan	använda	sina	
kunskaper	 och	
färdigheter	 i	 kemi	 inom	
ett	 mångvetenskapligt	
lärområde	 eller	 i	 en	
situation	 där	 kemi	
tillämpas	i	olika	miljöer.	
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15.4.9	HÄLSOKUNSKAP	
	
Läroämnets	uppdrag	

Hälsokunskap	 är	 ett	 läroämne	 som	 bygger	 på	 kunskap	 från	 flera	 vetenskapsgrenar.	 Undervisningen	 i	
hälsokunskap	har	som	uppdrag	att	ge	eleverna	mångsidig	kunskap	om	hälsa.	Utgångspunkt	är	respekt	för	
livet	 och	 ett	 värdigt	 liv	 i	 enlighet	med	 de	mänskliga	 rättigheterna.	 I	 undervisningen	 granskas	 företeelser	
med	anknytning	till	hälsa,	välbefinnande	och	trygghet	på	ett	för	åldersgruppen	lämpligt	sätt	med	hjälp	av	
olika	 delområden.	 Sådana	 delområden	 är	 kunskaper,	 färdigheter,	 självkännedom,	 kritiskt	 tänkande	 och	
etiskt	ansvar	när	det	gäller	hälsa.		

Undervisningen	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 att	 hälsorelaterade	 företeelser	 omfattar	 olika	 dimensioner	 och	 plan:	
fysiska,	 psykiska	 och	 sociala	 faktorer	 som	 stödjer	 och	 tär	 på	 hälsan	 samt	 sambandet	 och	
orsakssammanhangen	mellan	dem.	Hälsan	granskas	under	olika	livsskeden,	på	individ-,	familje-,	grupp-	och	
samhällsnivå	 och	 i	 tillämpliga	 delar	 även	 globalt.	 Granskningen	 av	 hälsorelaterade	 frågor	 breddas	 och	
fördjupas	i	takt	med	att	eleverna	utvecklas	och	livsmiljön	expanderar.	Det	är	viktigt	att	eleverna	lär	sig	se	
hälsan	 som	 en	 resurs	 i	 vardagen,	 i	 livsmiljön	 och	 i	 samhället.	 Undervisningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	
självständigt	 och	 tillsammans	 med	 andra	 söka,	 bygga,	 bedöma	 och	 använda	 kunskap.	 Dessutom	 ska	
eleverna	stödjas	 i	att	utveckla	sina	färdigheter	gällande	säkerhet	och	trygghet,	sin	sociala	kompetens	och	
sin	förmåga	att	känna	igen	och	reglera	sina	känslor.		

Med	 hjälp	 av	 sina	 kunskaper	 och	 färdigheter	 i	 hälsokunskap	 kan	 eleverna	 förstå	 bredden	 av	 begreppet	
hälsa	 och	 få	 beredskap	 att	 göra	 ändamålsenliga	 och	 motiverade	 val	 och	 beslut	 angående	 hälsa.	
Hälsokunskap	 ökar	 förmågan	 att	 känna	 igen	 och	 påverka	 faktorer	 som	 ger	 eleverna	 möjlighet	 att	
värdesätta,	 upprätthålla	 och	 främja	 den	 egna	 hälsan	 och	 omgivningens	 hälsa.	 I	 undervisningen	 ska	man	
utnyttja	 olika	möjligheter	 att	 observera	 och	 undersöka	 företeelser	 som	anknyter	 till	 hälsa	 och	 trygghet	 i	
den	egna	livs-	och	lärmiljön,	att	samarbeta	med	andra	läroämnen	samt	att	öva	och	tillämpa	sina	kunskaper	
i	praktiken.	
	
I	årskurserna	1–6	undervisas	hälsokunskap	som	en	del	av	omgivningsläran.	I	årskurserna	7–9	fördjupas	och	
breddas	de	teman	som	behandlats	i	de	lägre	klasserna	i	enlighet	med	elevernas	ålder.	Målet	är	att	använda	
allt	 exaktare	 ämnesspecifika	 begrepp	 i	 undervisningen	 och	 att	 stärka	 elevernas	 självkännedom	 samt	
förmåga	att	tänka	kritiskt	och	etiskt	i	enlighet	med	åldern.	I	undervisningen	i	de	olika	årskurserna	ska	man	
beakta	 att	 undervisningsstoffet	 och	 de	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 hör	 samman	 med	 det	 ska	 vara	
relevanta	med	tanke	på	elevernas	ålder	och	utvecklingsstadium.		
	
Mål	för	undervisningen	i	hälsokunskap	i	årskurs	7–9	
	 	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Växande	och	utveckling	som	stödjer	hälsan	 	 	
M1	vägleda	eleven	att	 förstå	bredden	av	begreppet	hälsa	
och	 att	 främja	 hälsan	 samt	 människans	 levnadslopp,	
växande	och	utveckling	ur	ett	resursperspektiv	

I1–I3	 K1,	K2,	K3,	K7		

M2	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 emotionella	 och	
sociala	 färdigheter	 samt	 förmågan	 att	 hantera	 olika	
konflikt-	och	krissituationer	

I1	 K2,	K3,	K4,	K7		

M3	handleda	eleven	att	utveckla	sin	självkännedom	och	att	 I1	 K1,	K3,	K4,	K6		
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ge	akt	på	sina	värderingar	och	attityder	samt	kroppens	och	
sinnets	signaler	och	att	identifiera	och	kontrollera	faktorer	
som	stödjer	det	egna	beteendet,	lärandet	och	studierna	
M4	 vägleda	 eleven	 att	 mångsidigt	 begrunda	 frågor	 med	
anknytning	 till	 individualitet,	 gemenskap	 och	 jämlikhet	 ur	
ett	hälsoperspektiv	samt	stödja	elevens	förmåga	att	handla	
på	ett	ansvarsfullt	sätt	i	sociala	situationer	

I1,	I3	 K1,	K2,	K3,	K4,	K6,	
K7	

Faktorer	som	stödjer	och	tär	på	hälsan	och	förebyggandet	
av	sjukdomar	

	 	

M5	 vägleda	 eleven	 att	 fördjupa	 sin	 förståelse	 för	 fysisk,	
psykisk	 och	 social	 hälsa,	 faktorer	 och	 mekanismer	 som	
stärker	 och	 hotar	 hälsan	 samt	 stödja	 elevens	 förmåga	 att	
använda	relaterade	begrepp	på	ett	korrekt	sätt	

I1–I3	 K1,	K2,	K3,	K4	

M6	 stödja	 eleven	 att	 söka	 och	 använda	 information	 om	
hälsa	 och	 sjukdomar	 samt	 främja	 elevens	 förmåga	 att	
agera	ändamålsenligt	 i	 situationer	 som	anknyter	 till	hälsa,	
säkerhet	och	sjukdomar	

I2,	I3	 K2,	K3,	K5,	K6,	K7		

M7	vägleda	eleven	att	känna	igen	och	utvärdera	sina	egna	
vanor,	 val	 och	 motiv	 som	 berör	 hälsa	 och	 säkerhet	 samt	
uppmuntra	 eleven	 att	 reflektera	 över	 resurser	 som	 är	
relevanta	för	den	egna	hälsan		

I1,	I2	 K2,	K3,	K4,	K7	

M8	 vägleda	 eleven	 att	 identifiera	 och	 kritiskt	 granska	
företeelser	 som	 anknyter	 till	 hälsa	 och	 sjukdom	 samt	
värderingar	och	normer	som	är	förknippade	med	dem	och	
att	bedöma	tillförlitligheten	och	relevansen	i	information	

I1–I3	 K1–K7	

Hälsa,	samfund,	samhälle	och	kultur	 	 	
M9	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 samhällets,	 omgivningens,	
kulturens	 och	 den	 digitala	 utvecklingens	 betydelse	 för	
hälsa	och	välfärd		

I3	 K2,	K4,	K5,	K7	

M10	 vägleda	 eleven	 att	 lägga	 grunden	 för	 den	 egna		
studie-,	 funktions-	 och	 arbetsförmågan	 och	 att	
upprätthålla	 den	 samt	 att	 beskriva	 hur	 man	 använder	
hälsotjänster	på	ett	ändamålsenligt	sätt		

I1,	I2	 K1,	K3,	K6		

M11	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 och	 bedöma	uppfattningar	
om	 hälsa	 i	 den	 egna	 familjen	 och	 den	 närmaste	
omgivningen,	 att	 förstå	 deras	 betydelse	 för	 en	 själv	 samt	
att	hjälpa	eleven	att	skapa	sig	en	bild	av	på	vilket	sätt	hen	
lär	sig	bäst	

I1–I3	 K1,	K2,	K3,	K7		

M12	 stödja	 elevens	 förmåga	 att	 kritiskt	 bedöma	
information	 som	 berör	 hälsa	 och	 sjukdom	 samt	 att	
beskriva	 individens	 rättigheter,	ansvar	och	möjligheter	att	
påverka	 i	 frågor	 som	gäller	 hälsa	och	 trygghet	 i	 den	egna	
lärmiljön	och	den	närmaste	omgivningen	

I3	 K1,	K2,	K3,	K4,	K5,	
K6,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	hälsokunskap	i	årskurs	7–9	
	
Utgående	 från	 målen	 ska	 man	 skapa	 undervisningshelheter	 som	 framskrider	 i	 takt	 med	 åldern.	
Undervisningshelheterna	ska	ge	mångsidiga	kunskaper	och	färdigheter	om	hälsan	som	resurs,	dess	fysiska,	
psykiska	och	sociala	delområden	och	deras	 inbördes	samband.	 I	undervisningshelheterna	ska	man	beakta	
människans	levnadslopp	och	utveckling	i	barndomen	och	ungdomen.	Lokala	och	globala	aktuella	teman	ska	
utnyttjas	och	tillämpas	i	enlighet	med	målen.	
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I1	Växande	och	utveckling	 som	 stödjer	 hälsan:	 I	 innehållet	 betonas	 vikten	 av	 att	 se	 de	 olika	 delarna	 av	
hälsa	 som	 en	 helhet	 för	 att	 främja	 hälsan	 och	 förebygga	 sjukdomar.	 I	 undervisningen	 behandlas	
människans	 levnadslopp,	växande	och	utveckling	med	avseende	på	särdrag,	variation	och	det	 individuella	
perspektivet.	Innehållet	ska	ta	upp	identitet,	självbild	och	självkännedom,	sexuell	utveckling,	betydelsen	av	
omsorg,	 familj	 och	 närstående,	 psykiskt	 välmående,	 självkänsla	 och	 säkerhetskunskap.	 I	 innehåll	 som	
anknyter	till	emotionella	och	kommunikativa	färdigheter	ska	man	fokusera	på	förmågan	att	kommunicera	i	
olika	situationer	samt	förmågan	att	uttrycka	och	reglera	sina	känslor.	Eleven	ska	också	få	 lära	sig	hantera	
konflikter,	problemsituationer,	stress	och	kriser	på	ett	konstruktivt	sätt.		

I2	 Faktorer	 som	 stödjer	 och	 tär	 på	 hälsan	 och	 förebyggandet	 av	 sjukdomar:	 Innehållet	 väljs	 i	 syfte	 att	
fördjupa	 kunskapen	 om	 och	 förståelsen	 för	 resurser	 som	 stödjer	 hälsan	 och	 faktorer	 som	 förebygger	
sjukdomar.	 I	 samband	med	 vanor	 som	 påverkar	 hälsan	 behandlas	 vardagsrytm,	 sömn,	 kost	 och	motion.	
Eleverna	 får	 kunskap	 om	 sexualitet,	 olika	 områden	 av	 sexuell	 hälsa	 och	 olika	 variationer	 av	 sexuell	
utveckling.	 Som	 hälsofrämjande	 resurser	 granskas	 psykisk	 hälsa,	 miljöer	 och	 samfund	 som	 stödjer	
välbefinnandet	 samt	 meningsfulla	 fritidsaktiviteter.	 Dessutom	 behandlas	 säkerhetskunskap,	 kunskaper	 i	
första	 hjälpen,	 egenvård	 och	 hur	 man	 söker	 stöd	 och	 hjälp.	 Vid	 valet	 av	 innehåll	 ska	 också	 aktuella	
hälsofenomen	beaktas	och	tillförlitligheten	i	hälsorelaterad	information	granskas.		

Stillasittande,	en	passiv	livsstil,	närings-	och	sömnproblem,	mobbning	och	stress	lyfts	fram	som	riskfaktorer	
som	påverkar	hälsan.	I	innehållet	beaktas	psykiskt	illamående	hos	unga	samt	beroendeframkallande	medel,	
rusmedel	 och	 att	 förebygga	 användningen	 av	 dem.	 Vid	 valet	 av	 innehåll	 som	 gäller	 förebyggandet	 av	
sjukdomar	beaktas	vanliga	och	aktuella	infektions-	och	folksjukdomar	samt	olycksfall.		

I3	 Hälsa,	 samfund,	 samhälle	 och	 kultur:	 I	 innehållet	 betonas	 studie-,	 arbets-	 och	 funktionsförmåga	 i	
ungdomen.	 Hållbar	 livsstil	 granskas	 med	 avseende	 på	 social	 hållbarhet	 och	 ansvarsfull	 konsumtion.	 I	
samband	 med	 hälsoeffekter	 i	 livsmiljön	 betonas	 centrala	 metoder	 för	 att	 främja	 hälsa	 och	 förebygga	
sjukdomar,	hälsotjänster,	medborgaraktivitet	och	hälsorisker	i	omgivningen.		

Informationskällor,	 olika	 marknadsförings-	 och	 påverkningsmetoder	 granskas	 särskilt	 med	 tanke	 på	
informationens	pålitlighet	 och	hälsoeffekter.	 Vid	 valet	 av	 innehåll	 som	gäller	 främjande	 av	hälsa	beaktas	
kulturens	 hälsofrämjande	 effekt	 och	 kulturell	 lyhördhet,	 en	 hållbar	 livsstil,	 medborgarnas	 jämlikhet	 och	
delaktighet	 samt	 respekt	 för	 mänskliga	 rättigheter.	 Innehållet	 behandlas	 ur	 olika	 perspektiv,	 såsom	
barndom	och	barnets	rättigheter,	ålderdom,	handikapp	eller	kronisk	sjukdom.		

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	hälsokunskap	i	årskurs	7–9	

Genom	 lärande	 som	 utnyttjar	 olika	 arbetssätt,	 behandlar	 vardagliga	 hälsofenomen	 och	 beaktar	 aktuella	
ämnen	läggs	grunden	för	utvecklingen	av	lärandet	och	förmågan	att	tillämpa	sina	kunskaper,	tänka	kritiskt	
och	att	lära	sig.		

Genom	 ett	 fenomenbaserat	 arbetssätt	 uppmuntras	 eleverna	 att	 lyfta	 fram	 sina	 egna	 kunskaper	 och	
erfarenheter,	 att	 ställa	 frågor	 och	 söka	 svar,	 att	 strukturera	 kunskap,	 dra	 slutsatser	 och	 motivera	 dem.	
Eleverna	 handleds	 att	 bedöma	 relevansen	 av	 olika	 faktorer	 och	 att	 uppfatta	 större	 helheter.	 Aktivt,	
målinriktat	och	reflekterande	arbete	utvecklar	både	de	etiska,	emotionella	och	sociala	färdigheterna	samt	
tanke-	och	samarbetsförmågan.		

Lärmiljöerna	 i	 hälsokunskap	består	 förutom	av	en	mångsidig	 fysisk	miljö	också	 av	 sociala	 situationer	och	
sammanhang	och	digitala	miljöer.	Lärmiljöerna	och	arbetssätten	ska	väljas	så	att	de	ger	eleverna	möjlighet	
att	bygga	kunskap	självständigt	eller	i	grupp,	genom	aktiviteter	eller	upplevelser,	med	hjälp	av	drama	eller	
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berättelser	samt	genom	att	undersöka	hälsorelaterade	fenomen	i	så	naturliga	situationer	och	miljöer	som	
möjligt.		

Att	aktivt	observera	den	egna	lärmiljön,	att	vara	med	och	välja	lärmiljöer	och	arbetssätt	samt	att	delta	i	att	
främja	 hälsa	 och	 säkerhet	 ur	 ett	 resursperspektiv	 erbjuds	 eleverna	möjligheter	 att	 öva	 och	 tillämpa	 sin	
hälsokunskap	 i	 skolan.	 Samtidigt	 stödjer	 man	 samhörigheten,	 det	 gemensamma	 välbefinnandet	 och	
delaktigheten	i	den	egna	undervisningsgruppen	och	i	hela	skolan.		

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	hälsokunskap	i	årskurs	7–9		
	
Flera	 teman	 inom	 hälsokunskap	 tangerar	 elevernas	 utvecklingsskede,	 individuella	 erfarenheter	 och	
livssituation.	I	undervisningen	och	vid	valet	av	arbetssätt	beaktas	specialbehov	som	anknyter	till	elevernas	
utveckling,	 livssituation	 och	 kultur.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 förstå	 och	 respektera	 individens	 rätt	 till	
integritet	och	sekretess	i	frågor	som	gäller	den	egna	hälsan	och	sjukdomar.	

Undervisningen	ska	planeras	så	att	den	möjliggör	samarbete	mellan	olika	läroämnen,	skolhälsovården	och	
övrig	elevvård	och	erbjuder	möjligheter	att	öva	och	tillämpa	olika	delområden	av	hälsokunskapen	som	en	
del	av	den	gemensamma	elevvården	och	skolans	verksamhetskultur.	Genom	samarbetet	säkrar	man	också	
det	individuella	stöd	eleven	behöver	för	lärandet	och	i	frågor	som	anknyter	till	hens	livssituation.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	hälsokunskap	i	årskurs	7–9		

Föremål	 för	 bedömningen	 i	 hälsokunskap	 är	 de	 olika	 delområdena	 inom	 hälsokunskap.	 Syftet	 med	
bedömningen	 och	 responsen	 är	 att	 stödja	 lärandet	 och	 sporra	 eleverna	 att	 utveckla	 sina	 kunskaper	 i	
hälsokunskap	och	 att	 tillämpa	dem	 i	 vardagen.	 Eleverna	 ska	 ges	möjlighet	 att	 visa	 sina	 kunskaper	på	 ett	
mångsidigt	sätt,	 i	olika	skeden	av	undervisningen	och	med	hänsyn	till	delområdets	karaktär.	Som	stöd	för	
lärandet	 används	 även	 självbedömning	 och	 kamratbedömning.	 I	 hälsokunskap	 är	 det	 särskilt	 viktigt	 att	
komma	 ihåg	 att	 elevens	 värderingar,	 attityder,	 hälsobeteende,	 sociala	 kompetens,	 temperament	 eller	
övriga	personliga	egenskaper	 inte	är	 föremål	 för	bedömningen.	 I	målen	som	anknyter	 till	etiskt	 tänkande	
och	 självkännedom	 beaktar	 man	 hur	 eleven	 begrundar	 och	 motiverar	 det	 aktuella	 temat	 ur	 ett	
hälsoperspektiv	genom	att	utnyttja	begrepp	och	olika	källor	inom	området.		

Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	läroämnet	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	hur	väl	eleven	har	uppnått	målen	 för	 lärokursen	 i	hälsokunskap	när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevens	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	för	
slutbedömningen	 i	 hälsokunskap.	 Hälsokunskapen	 utvecklas	 ända	 till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	
alla	nationella	kriterier	för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	
i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	 kompetens	 som	
kriterierna	 förutsätter.	 Om	 vitsordet	 åtta	 överskrids	 för	 något	 mål,	 kan	 detta	 kompensera	 en	 svagare	
prestation	för	något	annat	mål.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i	
hälsokunskap	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Växande	 och	 utveckling		
som	stödjer	hälsan	

	 	 	

M1	vägleda	eleven	att	förstå	 I1–I3	 Elevens	 uppfattning	 om	 Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
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bredden	 av	 begreppet	 hälsa	
och	 att	 främja	 hälsan	 samt	
människans	 levnadslopp,	
växande	 och	 utveckling	 ur	
ett	resursperspektiv		

hälsa		 exempel	 beskriva	 delområdena	
inom	 hälsa	 och	 sambandet	
mellan	dem	samt	ge	exempel	på	
vad	 som	 avses	 med	 att	 främja	
hälsa.		
Eleven	 kan	 redogöra	 för	 olika	
livsskeden,	 i	 synnerhet	
utvecklingen	 under	 ungdomen	
och	 med	 hjälp	 av	 exempel	
beskriva	 betydelsen	 av	 hälsa,	
växande	 och	 utveckling	 som	
resurser	i	livet.	

M2	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 sina	 emotionella	
och	 sociala	 färdigheter	 samt	
förmågan	 att	 hantera	 olika	
konflikt-	och	krissituationer	

I1	 Förmåga	 att	 analysera	 sina	
emotionella	 och	 sociala	
färdigheter	 och	 sitt	
beteende		

Eleven	 kan	 namnge	 många	
känslor	 och	 ge	 exempel	 på	
sambandet	 mellan	 känslor	 och	
beteende	 och	 hur	 man	
kontrollerar	sitt	beteende.		
	
Eleven	kan	hitta	på	lösningar	för	
att	 reda	 ut	 konfliktsituationer	
samt	 redogöra	 för	olika	 sätt	att	
hantera	stress	och	kriser.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 självkännedom	
och	 att	 ge	 akt	 på	 sina	
värderingar	 och	 attityder	
samt	 kroppens	 och	 sinnets	
signaler	 och	 att	 identifiera	
och	kontrollera	faktorer	som	
stödjer	 det	 egna	 beteendet,	
lärandet	och	studierna	

I1	 	 Används	 inte	 som	 grund	 för	
bedömningen.	 Eleverna	
handleds	 att	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen	 reflektera	
över	sina	upplevelser.	

M4	 vägleda	 eleven	 att	
mångsidigt	 begrunda	 frågor	
med	 anknytning	 till	
individualitet,	 gemenskap	
och	 jämlikhet	 ur	 ett	
hälsoperspektiv	 samt	 stödja	
elevens	 förmåga	 att	 handla	
på	 ett	 ansvarsfullt	 sätt	 i	
sociala	situationer	

I1,	I3	 Förmåga	 att	 analysera	 den	
hälsomässiga	 utvecklingen	
och	 att	 agera	 hälsosamt	 i	
sociala	situationer	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 redogöra	 för	 faktorer	
som	 anknyter	 till	 den	
individuella	 utvecklingen	 och	
hälsan	samt	bedöma	betydelsen	
av	 sociala	 relationer	 och	 socialt	
stöd	 för	 det	 psykiska	
välbefinnandet	och	hälsan.	
	
Eleven	 kan	nämna	och	beskriva	
etiska	 frågor	 och	 situationer	
som	 anknyter	 till	 samspel	 och	
sociala	 situationer	 och	 komma	
med	 ansvarsfulla	 lösningar	 till	
dem.	

Faktorer	som	stödjer	och	tär	
på	hälsan	och	att	 förebygga	
sjukdomar	

	 	 	

M5	 vägleda	 eleven	 att	
fördjupa	 sin	 förståelse	 för	
fysisk,	 psykisk	 och	 social	
hälsa,	 faktorer	 och	

I1–I3	 Förmåga	 att	 känna	 igen	
faktorer	 som	 påverkar	
hälsan	 samt	 att	 använda	
begrepp	 som	 anknyter	 till	

Eleven	kan	nämna	flera	faktorer	
som	 stödjer	 respektive	 hotar	
hälsan	 samt	 i	 huvuddrag	
beskriva	 deras	 inbördes	
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mekanismer	som	stärker	och	
hotar	 hälsan	 samt	 stödja	
elevens	förmåga	att	använda	
relaterade	 begrepp	 på	 ett	
korrekt	sätt	

hälsa		 samband	 och	
orsakssammanhang.	
Eleven	 kan	 använda	 centrala	
begrepp	 som	anknyter	 till	 hälsa	
och	sjukdom	på	ett	korrekt	sätt.		
	

M6	 stödja	 eleven	 att	 söka	
och	använda	information	om	
hälsa	 och	 sjukdomar	 samt	
främja	 elevens	 förmåga	 att	
agera	 ändamålsenligt	 i	
situationer	 som	 anknyter	 till	
hälsa,	 säkerhet	 och	
sjukdomar	

I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	
kunskaper	 och	 färdigheter	
med	 anknytning	 till	 hälsa,	
säkerhet	och	sjukdom	

Eleven	 kan	 söka	 pålitlig	
hälsorelaterad	 information	 i	
olika	 källor	 och	 huvudsakligen	
använda	 den	 på	 ett	
ändamålsenligt	sätt.	
Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	
ändamålsenliga	
tillvägagångssätt	 för	 egenvård,	
för	 att	 söka	 hjälp	 och	 för	
situationer	 som	 hotar	 hens	
hälsa	och	trygghet.	

M7	vägleda	eleven	att	känna	
igen	och	utvärdera	sina	egna	
vanor,	 val	 och	 motiv	 som	
berör	 hälsa	 och	 säkerhet	
samt	 uppmuntra	 eleven	 att	
reflektera	över	 resurser	 som	
är	 relevanta	 för	 den	 egna	
hälsan	

I1,	I2	 	 Används	 inte	 som	 grund	 för	
bedömningen.	 Eleven	 ska	
handledas	 att	 reflektera	 kring	
sina	erfarenheter	som	en	del	av	
självbedömningen.	

M8	 vägleda	 eleven	 att	
identifiera	 och	 kritiskt	
granska	 företeelser	 som	
anknyter	 till	 hälsa	 och	
sjukdom	 samt	 värderingar	
och	 normer	 som	 är	
förknippade	 med	 dem	 och	
att	 bedöma	 tillförlitligheten	
och	relevansen	i	information	

I1–I3	 Förmåga	 att	 granska	
företeelser	 som	 anknyter	
till	hälsa	och	sjukdom	samt	
bedöma	 tillförlitligheten	 i	
hälsorelaterad	information	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	
faktorer	 som	 påverkar	
hälsovanorna	 och	 förklara	 hur	
hälsovanor	uppstår.		
Eleven	 kan	 beskriva	 etiska	
frågor	i	anslutning	till	livsstil	och	
med	 hjälp	 av	 exempel	 bedöma	
konsekvenserna	 av	 val	 som	
gäller	livsstilen.	
Eleven	 kan	 bedöma	
tillförlitligheten	 i	 hälsorelaterad	
information	utgående	 från	 flera	
faktorer	 som	 beskriver	
informations-tillförlitligheten.	

Hälsa,	 samfund,	 samhälle	
och	kultur		

	 	 	

M9	vägleda	eleven	att	förstå	
samhällets,	 omgivningens,	
kulturens	 och	 den	 digitala	
utvecklingens	 betydelse	 för	
hälsa	och	välfärd	

I3	 Förmåga	 att	 förstå	 hur	
omgivningen	 påverkar	
hälsan	

Eleven	 kan	 beskriva	 centrala	
direkta	 och	 indirekta	 effekter	
som	 livsmiljön	 har	 på	 hälsan	
samt	 redogöra	 för	 sambandet	
mellan	 hälsa	 och	 samfund,	
kultur	 och	 medier	 samt	
informations-	 och	
kommunikationsteknik.	

M10	vägleda	eleven	att	lägga	
grunden	 för	 den	 egna		
studie-,	 funktions-	 och	

I1,	I2	 Förmåga	 att	 uppfatta	 på	
vilka	 sätt	 man	 kan	 främja	
arbetsförmågan	

Eleven	 kan	 utarbeta	 planer	 för	
att	 främja	 studie-,	 funktions-	
och	arbetsförmågan.	Eleven	kan	
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arbetsförmågan	 och	 för	 att	
upprätthålla	 den	 samt	 att	
beskriva	 hur	 man	 använder	
hälsotjänster	 på	 ett	
ändamålsenligt	sätt		

beskriva	hur	man	uppsöker	den	
egna	 skolans	 och	 kommunens	
hälsotjänster	 och	 ger	 flera	
exempel	på	hur	de	kan	utnyttjas	
på	ett	ändamålsenligt	sätt	i	olika	
sammanhang.	

M11	 vägleda	 eleven	 att	
förstå	 och	 bedöma	
uppfattningar	om	hälsa	i	den	
egna	 familjen	 och	 den	
närmaste	 omgivningen,	 att	
förstå	deras	betydelse	för	en	
själv	 samt	 att	 skapa	 sig	 en	
bild	 av	 på	 vilket	 sätt	 hen	 lär	
sig	bäst	

I1–I3	 Förmåga	 att	 bedöma	
uppfattningar	om	hälsa	och	
att	 inse	 vilka	 faktorer	 som	
främjar	lärande	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 reflektera	 kring	 hur	
familjen,	 den	 närmaste	
omgivningen,	 andra	 sociala	
samfund	och	medierna	påverkar	
uppfattningarna	om	hälsa.	
Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 ange	 vilka	 faktorer	
som	främjar	det	egna	lärandet.	

M12	 stödja	 elevens	 förmåga	
att	 kritiskt	 bedöma	
information	 som	berör	hälsa	
och	 sjukdom	 samt	 att	
beskriva	 individens	
rättigheter,	 ansvar	 och	
möjligheter	 att	 påverka	 i	
frågor	 som	 gäller	 hälsa	 och	
trygghet	i	den	egna	lärmiljön	
och	 den	 närmaste	
omgivningen	

I3	 Förmåga	 att	 bedöma	
hälsorelaterad	 information	
samt	 kännedom	 om	
metoder	 och	 sätt	 som	
påverkar	 hälsa	 och	
trygghet	

Eleven	 kan	 bedöma	
tillförlitligheten	och	relevansen	i	
olika	 typer	 av	 hälsorelaterad	
information	 samt	 motivera	
uppfattningar	 om	 hälsa	 och	
säkerhet.	
Eleven	 kan	 beskriva	
konsekvenserna	 av	 livsstilar	 för	
andra	 och	 för	 miljöns	 hälsa	
samt	 ge	 exempel	 på	 metoder	
och	sätt	att	påverka	hälsan	i	den	
närmaste	omgivningen.	

	

15.4.10	RELIGION	
	
Läroämnets	uppdrag	

Läroämnets	uppdrag	är	att	ge	eleverna	en	bred	allmänbildning	i	religion	och	livsåskådning.	Undervisningen	
ska	 göra	 eleverna	 förtrogna	med	 den	 religion	 som	 studeras	 och	 dess	 mångfald.	 Eleverna	 ska	 få	 insikt	 i	
religiösa	och	konfessionella	traditioner	i	Finland	och	i	religioner	och	livsåskådningar	på	andra	håll	i	världen.	
Läroämnet	ska	främja	förståelse	för	förhållandet	mellan	religion	och	kultur	samt	multilitteracitet	i	fråga	om	
religioner	och	livsåskådningar.	Undervisningen	ska	ge	mångsidig	kunskap	om	religioner	och	hjälpa	eleverna	
att	förstå	diskussioner	som	gäller	religion.	Eleverna	ska	vägledas	att	tänka	kritiskt	och	att	studera	religioner	
och	 livsåskådningar	 ur	 olika	 perspektiv.	 I	 undervisningen	 behandlas	 förhållandet	 mellan	 religion	 och	
kunskap	samt	språk,	symbolik	och	begrepp	som	är	kännetecknande	för	religioner.	Religionsundervisningen	
ska	 ge	 eleverna	 beredskap	 att	 ta	 del	 av	 den	 dialog	 som	 förs	 både	 inom	 och	mellan	 olika	 religioner	 och	
livsåskådningar.	Undervisningen	ska	handleda	eleverna	att	respektera	livet,	människovärdet	och	det	som	är	
heligt	för	en	själv	och	andra.	
		
Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 insikt	 i	 etiskt	 tänkande	 inom	den	 religion	 som	 studeras	 och	 inom	 andra	
religioner	 och	 livsåskådningar,	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 själva	 fundera	 över	 etiska	 frågor.	
Undervisningen	ska	stödja	elevens	självkännedom,	självaktning	och	utveckla	elevens	 livskompetens	under	
hela	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleven	 att	 forma	 och	 bedöma	 sin	
identitet,	sin	livsåskådning	och	sin	världsåskådning.	Religionsundervisningen	ska	stödja	att	eleven	utvecklas	
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till	 en	 ansvarsfull	 medlem	 i	 sin	 grupp	 och	 i	 det	 demokratiska	 samhället	 och	 till	 en	 ansvarsfull	
världsmedborgare.	
	

I	årskurserna	7-9	ska	man	i	undervisningen	i	religion	utforska	den	religion	som	studeras	som	ett	kulturellt	
och	samhälleligt	fenomen.	Kunskapen	om	den	aktuella	religionens	rötter,	ursprung,	lära	och	normer	samt	
inflytande	i	världen	fördjupas	och	berikas.		

I	 undervisningen	utforskas	 både	de	 stora	 religiösa	 traditionerna	 i	 världen	och	 irreligiositet.	 Religionernas	
samhälleliga	och	politiska	inflytande	och	religionsfrihet	behandlas.	Eleverna	lär	sig	känna	igen	och	analysera	
religiösa	teman	i	vetenskap,	medier,	konst	och	populärkultur.		

I	undervisningen	behandlas	de	centrala	etiska	begreppen	och	de	etiska	principerna	inom	den	religion	som	
studeras.	 I	undervisningen	granskas	FN:s	deklaration	om	de	mänskliga	 rättigheterna	samt	etiska	synsätt	 i	
olika	 religioner	 och	 livsåskådningar.	 Mänskliga	 livsfrågor	 och	 aktuella	 etiska	 problem	 tas	 upp.	
Religionsundervisningen	ska	erbjuda	eleverna	resurser	för	deras	fortsatta	utveckling.	

	
Mål	för	undervisningen	i	religion	i	årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	 vägleda	 eleven	 att	 inse	 sambandet	 mellan	 religion	 och	
kultur	och	att	uppfatta	den	religiösa	mångfalden	

I1,	I2	 K1	

M2	 handleda	 eleven	 att	 fördjupa	 sina	 kunskaper	 om	 den	
religion	som	studeras	och	dess	inflytande	

I1	 K2	

M3	 handleda	 eleven	 att	 undersöka	 religioner	 och	
livsåskådningar	på	olika	håll	i	världen	samt	irreligiositet		

I2	 K2,	K3,	K6	

M4	handleda	eleven	att	känna	igen	seder	och	symboler	i	olika	
religioner	och	livsåskådningar	samt	ge	akt	på	religiösa	teman	i	
medier,	världspolitiken,	inom	konst	och	populärkultur	

I1,	I2,	I3	 K2,	K4,	K6	

M5	 vägleda	 eleven	 att	 iaktta	 och	 bedöma	 olika	 sätt	 att	
argumentera	 samt	 skillnader	 mellan	 religiöst	 och	
vetenskapligt	språk	

I1,	I3	 K1,	K2,	K4,	K5,	K7	

M6	handleda	eleven	att	utforska	centrala	etiska	begrepp,	de	
mänskliga	 rättigheterna	 och	 de	 etiska	 principerna	 i	 den	
religion	 som	 studeras	 samt	 i	 andra	 religioner	 och	
livsåskådningar	

	I3	 K2,	K7	

M7	 hjälpa	 eleven	 att	 reflektera	 kring	 religioners	 och	
livsåskådningars	globala	betydelse	som	grund	och	rättesnöre	
för	människors	val	

I1,	I3	 K5,	K6	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 fundera	 över	mänskliga	 livsfrågor	
och	aktuella	etiska	 frågor	och	egna	värderingar	 i	 förhållande	
till	dem	

I1,	I2,	I3	 K7	

M9	inspirera	eleven	att	granska	etiska	aspekter	i	sina	val	och	
hur	de	påverkar	välbefinnandet	och	uppmuntra	eleven	till	en	
hållbar	livsstil	

I2,	I3	 K1,	K2	
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M10	 sporra	 eleven	 att	 möta	 olika	 människor	 i	 dag	 och	 i	
framtiden	under	fortsatta	studier,	i	arbetslivet	och	på	fritiden		

I1,	I2,	I3	 K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	religion	i	årskurs	7–9	
	
Innehållet	 ska	 väljas	 så	att	det	 stödjer	de	allmänna	målen	 i	 läroämnet.	Vid	 valet	 av	 innehåll	 utnyttjas	de	
lokala	möjligheterna.	Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	Elevernas	erfarenhetsvärld	
ska	beaktas	vid	valet	av	innehåll	och	vid	närmare	behandling	av	det.		
	
I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 Innehållet	 består	 av	 teman	 gällande	 den	 aktuella	 religionens	
uppkomst,	mångfald	och	 förhållande	 till	 andra	 religioner.	 Föremål	 för	undersökning	är	 religionens	 rötter,	
källor,	 lära	och	normer	samt	symboler,	utbredning	och	inflytande	runtom	i	världen	och	i	Finland.	Centralt	
innehåll	är	teman	som	anknyter	till	religionens	kulturella	inflytande.	

I2	Religionernas	värld:	Innehållet	i	undervisningen	omfattar	religion	och	irreligiositet	i	världen	och	i	Finland,	
religionskunskap	som	en	del	av	den	kulturella	allmänbildningen	och	religion	som	föremål	för	vetenskaplig	
forskning.	Centrala	teman	är	religioner	som	resurs	för	individen	och	samhället,	sambandet	mellan	religion	
och	 kultur	 runtom	 i	 världen,	 religionernas	 inflytande	 på	 samhällen	 och	 kultur,	 religionskritik	 samt	
religionernas	synlighet	i	populärkulturen.	Innehållet	ska	hjälpa	eleven	att	förstå	behandlingen	av	religioner	i	
medierna	och	kritisk	bedömning	av	den	samt	sambandet	och	dialogen	mellan	religioner.	

I3	 Ett	 gott	 liv:	 Innehållet	 ska	 ge	 underlag	 för	 reflektioner	 kring	 livsfrågor,	 åldern	 och	 självbilden.	
Undervisningen	ska	behandla	aktuella	och	samhälleliga	etiska	frågor,	såsom	ekosocial	bildning,	delaktighet	
och	påverkan	i	grupper	och	i	samhället	och	hur	religioner	bidrar	till	att	skapa	fred	i	samhället	och	i	världen.	
Innehållet	ska	betona	etiken	i	den	aktuella	religionen	och	i	andra	religioner	och	livsåskådningar	samt	FN:s	
deklaration	om	de	mänskliga	rättigheterna.	Föremål	för	undersökning	är	också	kränkningar	av	de	mänskliga	
rättigheterna,	 till	 exempel	 förintelsen.	 Innehållet	 ska	 väljas	 med	 beaktande	 av	 religiösa	 och	
livsåskådningsrelaterade	frågors	betydelse	för	att	växa	som	människa.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	religion	i	årskurs	7–9	

Målet	är	att	visa	uppskattning	och	respekt	för	alla	religioner	och	livsåskådningar.	Teman	granskas	med	hjälp	
av	 erfarenhetsbaserat,	 konkret	 och	 gemensamt	 lärande.	 Det	 är	 viktigt	 att	 fördjupa	 och	 gemensamt	
reflektera	över	begrepp.	Olika	digitala	verktyg	används	i	religionsundervisningen	för	att	främja	lärandet	och	
öka	elevernas	aktivitet	och	interaktion.	Undervisningsmiljön	ska	vara	rofylld.	Diskussion	är	en	viktig	del	av	
undervisningen.	I	mån	av	möjlighet	kan	studiebesök	och	gäster	utnyttjas	i	undervisningen.	Undervisningen	
kan	 innehålla	 individuella	 eller	 gemensamma	 projekt	 som	 omfattar	 flera	 lärokurser	 eller	 överskrider	
läroämnesgränserna.		

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	religion	i	årskurs	7–9	

Lärokurserna	genomförs	så	att	elevernas	olika	religiösa	och	konfessionella	bakgrunder	och	språkkunskaper	
beaktas	 i	 undervisningen	 och	 arbetet.	 I	 undervisningen	 skapas	 gemensamma	 situationer	 som	 främjar	
lärande	 och	 delaktighet	 samt	 sociala	 och	 kommunikativa	 färdigheter.	 Eleverna	 handleds	 att	 stärka	 sin	
studiefärdighet	och	initiativförmåga.	

Bedömningen	av	elevens	lärande	i	religion	i	årskurs	7–9		
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Bedömningen	 ska	 grunda	 sig	 på	 observationer	 och	 diskussioner	 i	 arbetet	 samt	 på	 elevens	 olika	 alster.	
Utöver	 alstren	 bedöms	 studieprocessen	 och	 arbetets	 olika	 faser.	 Bedömningen	 ska	 vara	 mångsidig	 och	
responsen	handledande	och	uppmuntrande.	Eleverna	ska	regelbundet	få	information	om	sina	framsteg	och	
prestationer	 i	 relation	 till	de	uppställda	målen.	Elevernas	självbedömning	och	kamratbedömning	används	
som	stöd	för	bedömningen.		

Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	läroämnet	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleven	har	uppnått	målen	för	lärokursen	i	religion	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen.	 Kunskapen	 i	 läroämnet	 utvecklas	 kumulativt	 i	 takt	 med	 att	 elevens	 tankeförmåga	
fördjupas.	I	slutvitsordet	ska	alla	nationella	kriterier	för	slutbedömningen	i	 läroämnet	beaktas,	oberoende	
av	 i	 vilken	 årskurs	målet	 i	 fråga	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	
genomsnitt	visar	de	kunskaper	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	för	något	mål,	kan	
detta	kompensera	en	svagare	prestation	för	något	annat	mål.	

Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	religion	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen	
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

M1	 vägleda	 eleven	 att	 inse	
sambandet	mellan	 religion	 och	
kultur	 och	 att	 uppfatta	 den	
religiösa	mångfalden	

I1,	I2	 Kunskap	 om	 religionernas	
betydelse	 i	 kulturen	 och	
samhället	

Eleven	känner	igen	och	kan	nämna	
religiösa	 inslag	 i	 den	 omgivande	
kulturen.	

M2	 handleda	 eleven	 att	
fördjupa	 sina	 kunskaper	 om	
den	 religion	 som	 studeras	 och	
dess	inflytande	

I1	 Förmåga	 att	 hantera	
religiös	information	

Eleven	 kan	 beskriva	 hur	 den	
aktuella	religionen	har	uppkommit	
och	 vilket	 inflytande	 den	 haft.	
Eleven	 känner	 till	 religionens	
grundpelare	 och	 kan	 nämna	 de	
viktigaste	källorna.		

M3	 handleda	 eleven	 att	
undersöka	 religioner	 och	
livsåskådningar	 på	 olika	 håll	 i	
världen	samt	irreligiositet.		

I2	 Kunskap	 om	
världsreligionerna	 och	
olika	livsåskådningar	

Eleven	 har	 grundläggande	
kunskaper	 om	 världens	 stora	
religioner	 och	 om	 irreligiositet.	
Eleven	 kan	 beskriva	 mångfalden	 i	
religionerna	 och	
livsåskådningarna.	

M4	 handleda	 eleven	 att	 känna	
igen	seder	och	symboler	 i	olika	
religioner	 och	 livsåskådningar	
samt	ge	akt	på	religiösa	teman	i	
medier,	 världspolitiken,	 inom	
konst	och	populärkultur	

I1–I3	 Religiös	 och	 kulturell	
läskunnighet	

Eleven	kan	nämna	olika	 seder	och	
symboler	 i	 religiösa	 traditioner.	
Eleven	kan	ge	exempel	på	religiösa	
teman	 i	 medier,	 inom	 konst	 och	
populärkultur.	
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M5	 vägleda	 eleven	 att	 iaktta	
och	 bedöma	 olika	 sätt	 att	
argumentera	 samt	 skillnader	
mellan	 religiöst	 och	
vetenskapligt	språk	

I1,	I3	 Tankeförmåga,	
kommunikativa	
färdigheter	

Eleven	 känner	 igen	 och	 kan	 ge	
exempel	 på	 olika	 sätt	 att	
argumentera	samt	några	skillnader	
mellan	 religiöst	 och	 vetenskapligt	
språk.		

M6	 handleda	 eleven	 att	
utforska	 centrala	 etiska	
begrepp,	 de	 mänskliga	
rättigheterna	 och	 de	 etiska	
principerna	 i	 den	 religion	 som	
studeras	samt	i	andra	religioner	
och	livsåskådningar	

I3	 Kunskap	 om	 etik	 och	
människorättsetik	

Eleven	 känner	 till	 och	 kan	 nämna	
centrala	 etiska	 begrepp.	 Eleven	
kan	 nämna	 de	 viktigaste	
konventionerna	 om	 mänskliga	
rättigheter	 och	 redogöra	 för	 det	
centrala	 innehållet	 i	 dem.	 Eleven	
känner	 till	 etiska	 principer	 i	 den	
religion	 som	 studeras	 och	 i	 andra	
religioner	och	livsåskådningar.	

M7	hjälpa	eleven	att	 reflektera	
kring	 religioners	 och	
livsåskådningars	 globala	
betydelse	 som	 grund	 och	
rättesnöre	för	människors	val	

I1,	I3	 Kunskap	 om	 religioners	
och	 livsåskådningars	
globala	betydelse	

Eleven	 kan	 beskriva	 och	 bedöma	
religioners	 och	 livsåskådningars	
globala	 betydelse	 som	 grund	 och	
rättesnöre	för	människors	val.	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
fundera	 över	 mänskliga	
livsfrågor	 och	 aktuella	 etiska	
frågor	 och	 egna	 värderingar	 i	
förhållande	till	dem	

I1,	I2,	I3	 Etiskt	tänkande	 Eleven	 reflekterar	 över	 mänskliga	
livsfrågor	 och	 kan	 redogöra	 för	
aktuella	etiska	frågor.			

M9	inspirera	eleven	att	granska	
etiska	 aspekter	 i	 sina	 val	 och	
hur	de	påverkar	välbefinnandet	
och	 uppmuntra	 eleven	 till	 en	
hållbar	livsstil	

I2,	I3	 Etiskt	tänkande	 Eleven	 reflekterar	 över	 de	 etiska	
aspekterna	 i	 sina	 val	 och	 kan	
berätta	 hur	 de	 påverkar	 det	 egna	
och	 andras	 välbefinnande	 och	 en	
hållbar	framtid.	

M10	 sporra	 eleven	 att	 möta	
olika	 människor	 i	 dag	 och	 i	
framtiden	 under	 fortsatta	
studier,	 i	 arbetslivet	 och	 på	
fritiden	

I1–I3	 	 Används	 inte	 som	 grund	 för	
bedömningen.	Eleven	handleds	att	
som	 en	 del	 av	 självbedömningen	
reflektera	över	sina	upplevelser.	

	

De	olika	lärokurserna	i	religion	i	årskurs	7–9	

Enligt	 11	 §	 i	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 studerar	 eleverna	 i	 den	 grundläggande	 utbildningen	
religion	 eller	 livsåskådningskunskap.	 Religionsundervisningen	 genomförs	 dock	 enligt	 13	 §	 i	 samma	
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förordning	 i	 enlighet	 med	 elevernas	 religionssamfund	 som	 undervisning	 i	 den	 egna	 religionen	 enligt	
särskilda	 lärokurser.	För	att	 trygga	 läroämnets	enhetlighet	har	 för	alla	 former	av	undervisning	 i	den	egna	
religionen	utarbetats	gemensamma	mål	och	centralt	innehåll.		

I	 läroämnesbeskrivningarna	 för	 de	 olika	 religionerna	 preciseras	 de	 för	 alla	 gemensamma	 innehållen	 i	
enlighet	med	den	egna	 religionens	 särart.	De	 lokala	 läroplanerna	utarbetas	på	basis	 av	de	gemensamma	
målen,	 innehållsbeskrivningarna	 och	 de	 preciserade	 lärokursbeskrivningarna	 för	 de	 olika	 religionerna	 i	
grunderna	för	läroplanen.		

	

EVANGELISK-LUTHERSK	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Centralt	 innehåll	 i	undervisningen	är	kristendomen	på	olika	håll	 i	
världen,	med	betoning	på	nutid.	Man	studerar	kristendomens	uppkomst,	utbredning	och	uppdelning	i	olika	
kyrkor.	Man	bekantar	 sig	med	de	största	kristna	kyrkorna:	den	katolska	och	den	ortodoxa	kyrkan	och	de	
protestantiska	kyrkorna,	 särskilt	den	 lutherska	kyrkan.	Kyrkornas	utbredning	och	centrala	 lära	behandlas.	
Man	 studerar	 Bibelns	 uppkomst,	 centrala	 innehåll,	 olika	 tolkningssätt	 och	 kulturellt	 inflytande.	
Kristendomen	i	Finland	och	dess	kulturella	inflytande	behandlas.	Man	reflekterar	hur	man	själv	förhåller	sig	
till	att	vara	lutheran,	finländare	och	europé.	

I2	 Religionernas	 värld:	 I	 undervisningen	 behandlas	 de	 stora	 världsreligionernas	 utbredning,	 grundpelare	
och	 kulturella	 inflytande	 på	 olika	 håll	 i	 världen.	 Man	 bekantar	 sig	 också	 med	 naturreligioner	 och	 nya	
religiösa	 rörelser	 samt	 irreligiositet	 som	 livsåskådning.	 Man	 granskar	 religionerna	 ur	 vetenskapligt	
perspektiv	med	beaktande	av	religiösa	dimensioner.	I	undervisningen	behandlas	skillnaden	mellan	tro	och	
kunskap	 samt	 religiöst	 och	 vetenskapligt	 språk,	 religionskritik	 och	 hur	 religionerna	 syns	 i	 medierna,	 i	
politiken,	 inom	 olika	 kulturområden,	 i	 populärkulturen,	 i	 konst	 och	 i	 seder	 och	 bruk.	 Man	 behandlar	
ekumenik	samt	dialogen	mellan	religioner	och	livsåskådningar	och	dess	betydelse	för	världsfreden.	

I3	 Ett	 gott	 liv:	 Centralt	 i	 undervisningen	 är	 de	 etiska	 grundbegreppen	 och	 förståelsen	 av	 dem.	 Man	
bekantar	sig	med	etiska	normer	inom	kristendomen	och	andra	religioner	och	med	etiska	betoningar	i	olika	
kristna	 kyrkor	 samt	 med	 förhållandet	 mellan	 Bibeln	 och	 etik.	 Man	 studerar	 FN:s	 deklaration	 om	 de	
mänskliga	 rättigheterna	 och	 människorättsetik.	 I	 undervisningen	 behandlas	 livsfrågor	 och	 frågor	 i	
anslutning	till	det	finländska	samhället,	globalt	ansvar,	miljö	och	djur	ur	etiskt	perspektiv.	Man	reflekterar	
över	etiska	frågor	med	hjälp	av	aktuella	exempel	i	media.	Man	reflekterar	också	över	etiska	aspekter	i	egna	
val	och	hur	de	påverkar	det	egna	och	andras	välbefinnande.	

ORTODOX	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		



360	
	
I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	Centralt	innehåll	i	undervisningen	är	den	kristna	kyrkans	uppkomst	
och	utveckling	ur	den	ortodoxa	kyrkans	perspektiv.	Man	studerar	kyrkans	utbredning,	missionsarbete	och	
kristendomens	ankomst	till	Finland	från	öster	och	väster.	Man	behandlar	klosterväsendets	roll	i	att	utveckla	
och	 bevara	 kyrkans	 lära	 och	 den	 bysantiska	 tidens	 inverkan	 på	 kyrkans	 administrativa	 utveckling	 och	
kyrkokonsten.	Utvecklingen	av	kyrkans	 lära	behandlas.	Man	studerar	Bibeln,	dess	uppkomst,	 innehåll	och	
användning	 i	 kyrkans	 verksamhet.	 Viktigt	 innehåll	 i	 undervisningen	 är	 trosbekännelsen,	 gudstjänsterna,	
mysterierna,	 kyrkokonsten	 och	 kyrkomusiken	 samt	 kyrkoåret	 som	 uttryck	 för	 den	 ortodoxa	 läran	 och	
central	ortodox	terminologi	i	anslutning	till	dessa.	Man	bekantar	sig	med	den	ortodoxa	kyrkans	verksamhet	
i	Finland.	Man	stiftar	bekantskap	med	ortodox	litteratur,	musik	och	konst.	

I2	Religionernas	värld:	I	undervisningen	behandlas	andlighet	som	ett	kännetecken	för	det	mänskliga	livet,	
forntida	religioner	i	Finland	och	i	Norden,	andlighet	i	dag	och	irreligiositet	som	livsåskådning.	Man	bekantar	
sig	med	den	kristna	kyrkans	utbredning,	med	den	katolska	och	 lutherska	kyrkan	och	de	vanligaste	kristna	
kyrkorna	och	samfunden.	Centralt	innehåll	är	de	stora	världsreligionerna,	deras	seder	och	bruk	och	särdrag,	
religioner	som	uppstått	i	modern	tid	samt	likheter	och	skillnader	mellan	religioner	i	förhållande	till	varandra	
och	till	den	ortodoxa	läran.	Man	behandlar	de	ortodoxa	patriarkaten	och	andra	ortodoxa	eller	närliggande	
kyrkor.	I	undervisningen	behandlas	den	ortodoxa	kulturens	och	lärans	synlighet	och	inflytande	i	Finland	och	
i	 länder	med	ortodox	majoritet,	både	ur	 individuellt	och	samhälleligt	perspektiv	samt	aktuell	kunskap	om	
religioner	och	bedömning	av	den.	Ekumenik	och	dialog	mellan	religioner	behandlas.	

I3	 Ett	 gott	 liv:	Centralt	 innehåll	 i	 undervisningen	 är	 allmänna	 etiska	 principer	 och	 utgångspunkter.	Man	
bekantar	 sig	med	 allmänna	 drag	 i	 kristen	 etik	 och	 etiska	 principer	 i	 andra	 religioner.	Man	 studerar	 den	
människosyn	som	ligger	till	grund	för	den	ortodoxa	etiken	samt	kyrkans	lära	och	Bibelns	berättelser.	Man	
bekantar	sig	med	kyrkliga	förrättningar	och	fasta	som	stöd	för	ett	gott	liv.	Man	reflekterar	över	frågor	som	
gäller	det	egna	livet,	delaktighet	 i	samhället,	miljö	och	natur	samt	globalt	ansvar.	Man	diskuterar	aktuella	
etiska	frågor	i	samhällsdebatten	och	medierna.	Man	reflekterar	över	betydelsen	av	att	vara	medveten	om,	
tillämpa	och	förstå	etiska	värden	för	att	växa	som	människa	och	för	den	egna	vardagen.	Viktigt	innehåll	är	
FN:s	 deklaration	 om	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 FN:s	 konvention	 om	 barnets	 rättigheter	 och	
människorättsetik.		

KATOLSK	TRO	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 I	 undervisningen	 fördjupas	 kännedomen	 om	 Bibeln	 och	
Traditionen,	 grundläggande	 kunskap	 om	 trosfrågor	 och	 ett	 kristet	 liv.	 Man	 hjälper	 eleverna	 att	 få	 en	
helhetsbild	av	sakramenten	och	att	uppfatta	lärans	centrala	delar.	Centralt	innehåll	är	döden	och	det	eviga	
livet,	helgonförklaring,	påvens	ofelbarhet	samt	de	viktigaste	händelserna	i	kyrkans	historia	och	de	senaste	
kyrkomötenas	 betydelse	 för	 det	 kyrkliga	 livet.	Man	 studerar	 den	 katolska	 kyrkans	 verksamhet	 i	 Finland.	
Man	stiftar	bekantskap	med	olika	typer	av	kyrklig	och	religiös	litteratur.	

	I2	 Religionernas	 värld:	Centralt	 i	 undervisningen	 är	mötet	mellan	 olika	 kyrkor	 och	 kristna	 samfund	 och	
deras	anhängare	i	ekumenisk	anda.	Man	fördjupar	elevernas	kunskaper	om	hur	den	lutherska	och	ortodoxa	
läran	 har	 påverkat	 värderingarna	 i	 det	 finländska	 samhället.	 Man	 bekantar	 sig	 mera	 ingående	 med	
ekumeniska	 rådet	 i	 Finland,	ekumeniska	principer	och	mål.	Man	studerar	de	 stora	världsreligionerna	och	
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hur	de	påverkat	kulturen,	 levnadsvanor	och	konst.	Man	bekantar	sig	med	andra	religioners	syn	på	döden	
och	 livet	 efter	 detta.	Man	 fördjupar	 sig	 i	 den	 katolska	 kyrkans	 dialog	med	 andra	 religioner.	Man	 stiftar	
bekantskap	med	religiös	litteratur.	

	I3	 Ett	 gott	 liv:	 I	 undervisningen	 reflekterar	 man	 över	 människans	 frihet	 att	 välja	 sina	 mål	 i	 livet.	 Man	
reflekterar	 över	 det	 mångkulturella	 och	 mångreligiösa	 samhället	 och	 olika	 värderingar.	 Man	 fördjupar	
elevernas	kunskap	om	moralläran,	budorden	och	dygderna.	Man	reflekterar	över	kyrkans	lära	om	synd	och	
kring	 syndens	 väsen	 ur	 individens,	 kyrkans	 och	 samhällets	 perspektiv	 samt	 över	 moraliska	 frågor	 om	
sexualitet,	äktenskap	och	familj.	Vid	val	av	innehåll	stödjer	man	elevernas	förståelse	för	samhällelig	sämja	
och	fred	och	ömsesidig	respekt	för	alla.	

ISLAM	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	 Förhållandet	 till	 den	 egna	 religionen:	 I	 undervisningen	 behandlas	 islam	 på	 olika	 håll	 i	 världen.	 Man	
fördjupar	 elevernas	 kunskaper	 om	 islams	 historia	 från	 profeten	 Muhammed	 till	 det	 islamiska	 rikets	
expansion	och	etableringen	av	islamisk	teologi.	Centralt	innehåll	är	islams	mångfald,	dess	huvudriktningar,	
moderna	 islamiska	 rörelser	 och	 politisk	 islam.	 Man	 reflekterar	 över	 religiös	 tolerans	 och	 samexistens.	
Viktigt	 innehåll	 är	 islam	och	muslimerna	 i	 Finland,	 Koranens	och	den	nedtecknade	 islamiska	 traditionens	
uppkomst,	 uppbyggnad	 och	 tolkningar,	 islams	 grundpelare	 och	 hur	 de	 religiösa	 plikterna	 påverkar	 olika	
livsområden	 samt	 islams	 kulturella	 inflytande	 inom	konst	 och	 vetenskap.	Man	 reflekterar	 över	 den	 egna	
relationen	till	islam,	till	Finland	och	till	den	islamiska	världen.	

I2	 Religionernas	 värld:	Man	 bekantar	 sig	med	 de	 stora	 världsreligionernas	 utbredning,	 grundpelare	 och	
kulturella	inflytande	på	olika	håll	i	världen	samt	med	irreligiositet	som	livsåskådning.	Man	bekantar	sig	med	
religion	som	föremål	för	forskning	och	med	skillnader	mellan	religiöst	och	vetenskapligt	språk.	Man	hjälper	
eleverna	 att	 upptäcka	 religionerna	 i	 medier,	 inom	 kultur	 och	 populärkultur	 och	 att	 inse	 religionernas	
inflytande	inom	politiken.	Man	reflekterar	över	att	acceptera	religiösa	olikheter	och	över	religionen	som	en	
del	av	den	kulturella	identiteten.		

I3	 Ett	 gott	 liv:	 Centralt	 innehåll	 i	 undervisningen	 är	 islamisk	 etik,	 gärningar	 och	 konsekvenser	 samt	
tolkningar	 av	 islamisk	 lag	 i	 samhället	 och	 i	 det	muslimska	 samfundet.	Man	 reflekterar	 över	 förhållandet	
mellan	 islamisk	 lag,	 juridik	 och	 juridiska	 skolor	 och	 bekantar	 sig	 med	 islamiska	 seder	 och	 bruk.	 Viktigt	
innehåll	är	FN:s	deklaration	om	de	mänskliga	rättigheterna	och	människorättsetik	samt	olika	aktuella	etiska	
frågor.	 Religionsdialog	 och	 religionernas	 betydelse	 för	 samhällsfreden	 behandlas.	 Man	 reflekterar	 över	
ansvaret	för	miljön	och	miljöns	betydelse	för	människan.		

JUDENDOMEN	

Beskrivningen	 av	 lärokursen	 preciserar	 det	 centrala	 innehåll	 som	 är	 gemensamt	 för	 alla	 lärokurser.	 De	
lokala	 läroplanerna	 utarbetas	 utgående	 från	 lärokursbeskrivningen	 samt	 de	 gemensamma	 målen	 och	
innehållsbeskrivningarna	för	läroämnet	religion.		

I1	Förhållandet	till	den	egna	religionen:	 I	undervisningen	behandlas	 judendomens	uppkomst,	utbredning	
och	 uppdelning	 i	 olika	 riktningar.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 de	 viktigaste	 judiska	 riktningarna:	 ortodox,	
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konservativ	 och	 liberal	 riktning,	 deras	 undergrupper	 och	 i	 synnerhet	 modern	 ortodox	 judendom.	 Man	
hjälper	eleverna	att	förstå	riktningarnas	betydelse	under	olika	tider	och	på	olika	platser,	deras	utbredning	
och	centrala	lära.	Man	studerar	judendomen	i	Finland	och	globalt,	med	betoning	på	nutid.	Centralt	innehåll	
är	 uppkomsten	 av	 den	 judiska	 bibeln,	 dess	 uppbyggnad	 och	 tolkningar	 samt	 dess	 centrala	 innehåll	 och	
kulturella	inflytande.	

I2	Religionernas	värld:	Man	studerar	de	stora	världsreligionernas	uppkomst	och	utbredning,	grundpelare	
och	kulturella	inflytande	samt	med	irreligiositet	som	en	medveten	livsåskådning.	Man	granskar	religioner	ur	
ett	vetenskapligt	perspektiv.	Centralt	innehåll	är	skillnaden	mellan	tro	och	vetande	och	mellan	religiöst	och	
vetenskapligt	 språk,	 religionskritik	 och	 religionernas	 synlighet	 inom	 kultur,	 media,	 politik,	 populärkultur,	
konst	och	umgängeskultur.	

I3	Ett	gott	liv:	I	undervisningen	behandlas	grundläggande	etiska	begrepp	och	teorier.	Man	bekantar	sig	med	
etiska	normer	inom	judendomen	och	andra	religioner	i	Mellanöstern.	Man	studerar	etiska	betoningar	inom	
judendomens	 riktningar	 samt	 skillnaden	mellan	 Torah	 (de	 fem	Moseböckerna)	 och	 judendomens	 övriga	
heliga	 skrifter	 (Tanach	 =	 den	 judiska	 bibeln,	 Talmud,	 Mishnei	 Torah	 och	 Shulchan	 Aruch)	 och	 etikens	
förhållande	 till	 dessa.	 Man	 bekantar	 sig	 med	 det	 etiska	 tänkandet	 i	 religionerna	 och	 hos	 Asiens	
ursprungsbefolkning.	Man	fördjupar	sig	i	etiken	i	de	tio	budorden	och	andra	mitzvor,	dvs.	religiösa	påbud.	
Centralt	 innehåll	 är	 FN:s	 deklaration	 om	 de	 mänskliga	 rättigheterna	 och	 den	 människorättsetik	 och	
religionsdialog	som	den	medför.	Man	fördjupar	sig	i	elevernas	livsfrågor,	det	finländska	samhället	och	det	
globala	ansvaret	samt	etiska	frågor	gällande	miljön.		

	

15.4.11	LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Uppdraget	för	undervisningen	i	 livsåskådningskunskap	är	att	främja	elevernas	förmåga	att	sträva	efter	det	
goda	 livet.	 I	 livsåskådningskunskapen	ses	människorna	som	aktörer	som	förnyar	och	skapar	sin	kultur	och	
som	upplever	och	skapar	mening	tillsammans	och	i	samverkan	med	omvärlden.	Livsåskådningar,	mänskliga	
sedvanor	och	deras	innebörd	anses	vara	resultat	av	växelverkan	mellan	individer,	samhällen	och	kulturarv.	I	
livsåskådningskunskapen	betonas	människans	 förmåga	att	aktivt	påverka	sina	egna	tankar	och	handlingar.	
Detta	 gäller	 även	 elevernas	 studier	 och	 lärande.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 undervisningen	 och	 studierna	
anpassas	efter	elevernas	tanke-	och	upplevelsevärld.		

Undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 har	 som	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 förmåga	 att	 växa	 till	
självständiga,	toleranta,	ansvarsfulla	och	omdömesgilla	medlemmar	i	sitt	samhälle.	Målet	är	ett	fullständigt	
demokratiskt	 medborgarskap	 i	 en	 allt	 mer	 global	 och	 snabbt	 föränderlig	 värld.	 Det	 förutsätter	 att	
undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 mångsidigt	 ökar	 den	 åskådningsmässiga	 och	 kulturella	
allmänbildningen,	utvecklar	förmågan	att	tänka,	förmågan	att	handla	etiskt	och	kritiskt	och	att	lära	sig.	Att	
tänka	 kritiskt	 innebär	 inom	 livsåskådningskunskap	 att	 söka	 orsaker,	 se	 sammanhang,	 ha	 känsla	 för	
situationer	och	att	kunna	ändra	sitt	förhållningssätt.	Hit	hör	också	en	öppen	och	reflekterande	attityd.	

Livsåskådningskunskapen	ska	stödja	utvecklingen	av	mångsidig	kompetens,	i	synnerhet	förmågan	att	tänka	
och	lära	sig,	kulturell	och	kommunikativ	kompetens,	vardagskompetens	och	förmågan	att	delta,	påverka	och	
ta	ansvar.		

I	 årskurserna	 7–9	 har	 undervisningen	 i	 livsåskådningskunskap	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 öka	 elevernas	
förmåga	att	gestalta	och	planera	sin	framtid.	Undervisningen	ska	stödja	eleverna	att	bygga	sin	identitet	och	
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livsåskådning	 i	 synnerhet	 genom	 att	 bredda	 de	 allmänbildande	 kunskaperna	 samt	 beakta	 elevernas	
personliga	val	efter	den	grundläggande	utbildningen.	Eleverna	ska	få	stöd	för	att	hitta	egna	modeller	för	ett	
gott	liv.	

Mål	för	undervisningen	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	 vägleda	 eleven	 att	 identifiera,	 förstå	 och	
använda	 begrepp	 som	 hör	 samman	 med	
livsåskådning		

I1	 K1,	K2,	K4	

M2	 främja	 elevens	 kulturella	 allmänbildning	 genom	 att	
handleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	 med	 olika	 kulturer	 och	
livsåskådningar	 och	 fördjupa	 sig	 i	 Unescos	
världsarvskonvention	

I1	 K2,	K7	

M3	handleda	eleven	att	lära	känna	olika	religiösa	och	icke-
religiösa	 livsåskådningar,	 växelverkan	 mellan	 dem	 samt	
vilken	roll	kunskap	och	 forskning	spelar	vid	bedömning	av	
livsåskådningar		

I1	 K1,	K2,	K5	

M4	 vägleda	 eleven	 att	 utforska	 grunden	 för	 religiöst	
tänkande	och	religionskritik		

I1,	I3	 K1,	K3	

M5	vägleda	eleven	att	se	åskådningsfrihet	som	en	mänsklig	
rättighet	 samt	 utforska	 med	 vilka	 nationella	 och	
internationella	medel	åskådningsfrihet	garanteras		

I1,	I3	 K2,	K3,	K6,	K7	

M6	vägleda	eleven	att	uppfatta	åskådningsmässiga	val	och	
vilka	personliga	och	sociala	orsaker	som	ligger	bakom	dem	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 acceptera	 och	 förstå	 världens	
mångfald	och	jämlikt	bemötande	av	alla	människor	

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K7	

M8	handleda	eleven	att	 iaktta	etiska	aspekter	 i	sitt	 liv	och	
sin	omgivning	och	att	utveckla	sitt	etiska	tänkande	

I2,	I3	 K5,	K7	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 reflektera	 över	 hur	 de	 egna	
valen	påverkar	en	hållbar	framtid	lokalt	och	globalt	

I1,	I2,	I3	 K5,	K6,	K7	

M10	vägleda	eleven	att	 inse	betydelsen	av	och	den	etiska	
grunden	 för	 människovärdet,	 de	 mänskliga	 rättigheterna	
och	människors	jämlikhet	

I2,	I3	 K1,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	livsåskådningskunskap	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	 väljs	 att	 det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 de	 lokala	 möjligheter	 som	 finns.	 Innehållsområdena	
formas	 till	 helheter	 för	 olika	 årskurser.	 Innehållet	 ska	 bredda	 elevernas	 allmänbildande	 kunskaper	 men	
samtidigt	ska	elevernas	upplevelsevärld	och	sökande	efter	en	identitet	och	livsåskådning	beaktas	vid	valet	
av	innehåll.	Det	är	viktigt	att	hitta	innehåll	som	ger	eleverna	möjlighet	att	utifrån	kunskaper	och	personliga	
reflektioner	utveckla	sin	omdömesförmåga	inom	livsåskådning.	
	
I1	Åskådning	och	kultur:	 I	 undervisningen	 fördjupar	man	 sig	 i	 begreppen	världsbild	och	världsåskådning.	
Man	 för	 diskussioner	 som	 stödjer	 elevens	 livsåskådning	 och	 identitetsutveckling.	 Eleverna	 fördjupar	 sig	 i	
världens	kultur-	och	naturarv	 som	skyddas	av	Unesco,	och	 följer	med	hur	kulturen	 tar	 sig	uttryck	 i	bland	
annat	medier	och	inom	konst.	I	undervisningen	studeras	teistiska	och	ateistiska	trosuppfattningar	i	dagens	
värld,	 till	 exempel	 den	 sekulära	 humanismen,	 kristendomen	 och	 islam.	 Man	 utforskar	 valda	
trosuppfattningars	 historia	 och	 vilka	 förändringar	 de	 genomgått	 samt	 bedömer	 hur	 åskådningsfrihet	 och	
jämlikhet	förverkligas	i	olika	samhällen.	
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I2	Etikens	grunder:	Eleverna	 får	 insikt	 i	etikens	grundläggande	 frågor	och	huvudriktningar.	Man	 funderar	
över	utgångspunkterna	för	ett	gott	liv	och	allmänmänskliga	värden:	sanning,	godhet,	skönhet	och	rättvisa.	I	
undervisningen	granskas	olika	perspektiv	på	etisk	bedömning	av	handlingar,	såsom	gärningens	avsiktlighet,	
gärningsmannens	syfte	och	konsekvenserna	av	gärningen.	Man	 tillämpar	etiska	principer	och	begrepp	på	
situationer	som	uppstår	i	ungdomarnas	vardag.	Eleverna	fördjupar	sig	i	aktuella	frågor	som	uppstår	i	sociala	
medier	och	andra	massmedier	ur	ett	etiskt	perspektiv.	Man	granskar	kulturell	mångfald	som	en	rikedom,	
en	rättighet	och	en	etisk	fråga.	
	
I3	 De	 mänskliga	 rättigheterna	 och	 en	 hållbar	 framtid:	 I	 undervisningen	 behandlas	 människovärdet,	 de	
mänskliga	 rättigheterna	 och	 jämlikhet	 mellan	 människor.	 Man	 utforskar	 utvecklingen	 av	 de	 mänskliga	
rättigheterna	 och	 kränkning	 av	 mänskliga	 rättigheter,	 såsom	 förintelsen.	 Eleverna	 studerar	 olika	
uppfattningar	 om	 förhållandet	mellan	människan	 och	 naturen,	 till	 exempel	 den	 humanistiska,	 utilistiska,	
mystiska	och	naturcentrerade	uppfattningen.	Man	utforskar	möjligheterna	till	en	hållbar	framtid	i	naturen	
och	 i	 samhället	 samt	 frågor	med	anknytning	 till	miljöetik,	 såsom	djurens	 rättigheter.	Eleverna	 reflekterar	
över	hur	man	kan	agera	på	ett	ansvarsfullt	sätt	för	att	främja	en	hållbar	framtid.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	7–9		
	
Med	tanke	på	läroämnets	mål	är	det	viktigt	att	skapa	en	trygg	och	öppen	lär-	och	samtalsmiljö,	där	eleven	
upplever	att	hen	blir	hörd	och	respekterad.	Ur	lärmiljöperspektiv	är	det,	i	synnerhet	när	en	ny	grupp	börjar,	
viktigt	att	skapa	samhörighet	i	gruppen.	Eleven	ska	uppmuntras	till	att	ta	ansvar	för	sitt	 lärande.	Eleverna	
lever	i	en	allt	mer	globaliserad	medievärld,	som	formas	av	olika	digitala	tillämpningar.	Därför	är	det	viktigt	
att	 i	 lärmiljön	 i	 livsåskådningskunskap	 kombinera	 naturligt	 umgänge	 och	 gemensam	 samvaro	 med	
användning	av	olika	medier	och	digitala	verktyg	på	ett	pedagogiskt	mångsidigt	sätt.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	7–9		
	
Med	tanke	på	läroämnets	mål	är	det	centralt	att	handledningen	och	stödet	stärker	elevens	självförtroende	
och	känsla	av	delaktighet.	 Läroämnet	 livsåskådningskunskap	 ska	 stödja	elevens	välbefinnande,	utveckling	
och	lärande	genom	att	erbjuda	möjligheter	och	begreppsliga	redskap	att	undersöka,	strukturera	och	skapa	
en	egen	livsåskådningsidentitet	tillsammans	med	andra.	Handledning	och	stöd	behövs	för	att	uppfatta	det	
begreppsliga	 innehållet	 i	 läroämnet,	 i	synnerhet	 i	etiska	frågor,	och	för	att	utveckla	kommunikations-	och	
tankeförmågan.	Elevernas	 individuella	behov	av	stöd	samt	möjlighet	att	 fördjupa	sig	och	avancera	 i	egen	
takt	ska	beaktas	vid	valet	av	arbetssätt	och	innehåll.		
	
Bedömningen	av	elevens	lärande	i	livsåskådningskunskap	i	årskurs	7–9	
	
Bedömningen	 i	 livsåskådningskunskap	 ska	 grunda	 sig	 på	 observation	 av	 arbetet,	 diskussioner	 och	
argumentering	 samt	 på	 elevens	 olika	 alster.	 Utöver	 alstren	 bedöms	 studieprocessen	 och	 arbetets	 olika	
faser,	 till	 exempel	 hur	 eleven	 formulerar	 frågor,	 bygger	 upp	 motiveringar,	 avgränsar	 ämnet,	 söker	
information,	motiverar	synpunkter,	använder	begrepp,	hur	tydligt	eleven	uttrycker	sig	och	hur	hen	slutför	
sitt	arbete.	Elevernas	självbedömning	och	kamratbedömning	används	som	stöd	för	bedömningen.		

Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	läroämnet	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleven	 har	 uppnått	målen	 för	 lärokursen	 i	 livsåskådningskunskap	 när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
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kriterierna	för	slutbedömningen	i	livsåskådningskunskap.	Kunskapen	i	läroämnet	utvecklas	kumulativt	i	takt	
med	att	elevens	tankeförmåga	fördjupas.		I	slutvitsordet	ska	alla	nationella	kriterier	för	slutbedömningen	i	
läroämnet	beaktas,	oberoende	av	i	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.		Eleven	får	
vitsordet	 åtta	 (8)	 om	hen	 i	 genomsnitt	 visar	de	 kunskaper	 som	kriterierna	 förutsätter.	Om	vitsordet	 åtta	
överskrids	för	något	mål,	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	för	något	annat	mål.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i		
livsåskådningskunskap	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen	
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

M1	 vägleda	 eleven	 att		
identifiera,	 förstå	 och	
använda	 begrepp	 som	 hör	
samman	med	livsåskådning	

I1	 Hur	 eleven	 behärskar	 och	
tillämpar	begrepp	

Eleven	 kan	 använda	
livsåskådningsbegrepp	 och	 se	
samband	mellan	dem.	

M2	 främja	 elevens	
kulturella	 allmänbildning	
genom	 att	 handleda	 eleven	
att	 bekanta	 sig	 med	 olika	
kulturer	och	 livsåskådningar	
och	 fördjupa	 sig	 i	 Unescos	
världsarvskonvention	

I1	 Kännedom	 om	 kulturer	
och	livsåskådningar	

Eleven	 kan	 söka	 information	
om	 olika	 kulturer	 och	
livsåskådningar.	 Eleven	 kan	
redogöra	 för	 utgångspunkter	
för	 Unescos	
världsarvskonvention	 och	
nämna	några	världsarvsobjekt.	

M3	handleda	eleven	att	lära	
känna	 olika	 religiösa	 och	
icke-religiösa	
livsåskådningar,	växelverkan	
mellan	dem	samt	vilken	roll	
kunskap	 och	 forskning	
spelar	 vid	 bedömning	 av	
livsåskådningar	

I1	 Kunskap	 om	 olika	
livsåskådningar	 och	
förmåga	att	jämföra	dem		

Eleven	 kan	 nämna	 väsentliga	
drag	 och	 utvecklingsförlopp	 i	
centrala	 världsåskådningar	 och	
kulturer,	 särskilt	 historiska,	
kulturella	 och	 samhälleliga	
perioder	 inom	 den	 semitiska	
monoteismen	och	den	sekulära	
humanismen.	 Eleven	 kan	
redogöra	 för	 hur	man	 studerar	
livsåskådningar	 på	 ett	
undersökande	 och	
vetenskapligt	sätt.	

M4	 vägleda	 eleven	 att	
utforska	 grunden	 för	
religiöst	 tänkande	 och	
religionskritik	

I1,	I3	 Kunskap	 om	 religiöst	
tänkande	 och	
religionskritik	

Eleven	 kan	 förklara	 vad	 som	
kännetecknar	 religiöst	
tänkande	 och	 ge	 exempel	 på	
centrala	drag	i	religionskritik.	

M5	 vägleda	 eleven	 att	 se	
åskådningsfrihet	 som	 en	
mänsklig	 rättighet	 samt	
utforska	 med	 vilka	
nationella	 och	
internationella	 medel	
åskådningsfrihet	garanteras	

I1,	I3	 Förmåga	 att	 uppfatta	
betydelsen	 av	
åskådningsfrihet	

Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	
åskådningsfrihet	 som	 en	
mänsklig	rättighet	och	på	några	
mekanismer	 som	 garanterar	
åskådningsfrihet	 och	 på	
avsaknad	 av	 dessa	 i	 olika	
situationer.	

M6	 vägleda	 eleven	 att	
uppfatta	 åskådningsmässiga	
val	 och	 vilka	personliga	och	
sociala	 orsaker	 som	 ligger	
bakom	dem	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 granska	
orsakerna	 bakom	 val	 av	
livsåskådning	

Eleven	 kan	 beskriva	 personliga	
och	 sociala	 orsaker	 som	 ligger	
bakom	 olika	 människors	
livsåskådningsval.		
	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	
acceptera	 och	 förstå	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uppfatta	
kulturell	 mångfald	 och	

Eleven	 kan	 beskriva	 mångfald	
och	 ge	 exempel	 på	 jämlikt	
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världens	 mångfald	 och	
jämlikt	 bemötande	 av	 alla	
människor	

jämlikhet	 bemötande	av	människor.	

M8	 handleda	 eleven	 att	
iaktta	 etiska	 aspekter	 i	 sitt	
liv	och	sin	omgivning	och	att	
utveckla	 sitt	 etiska	
tänkande	

I2,	I3	 Etiskt	tänkande	 Eleven	 kan	 använda	 etiska	
begrepp	 samt	 tolka	 och	
tillämpa	dem.		
	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	
reflektera	över	hur	de	egna	
valen	 påverkar	 en	 hållbar	
framtid	lokalt	och	globalt	

I1,	I2,	I3	 Kännedom	om	principerna	
för	en	hållbar	livsstil	
	

Eleven	 kan	 nämna	 centrala	
element	 som	 anknyter	 till	 en	
hållbar	framtid	för	naturen	och	
samhället	 och	 undersöka	
betydelsen	av	en	hållbar	 livsstil	
för	framtiden.	Eleven	känner	till	
sätt	 att	 påverka	 lokalt	 och	
globalt.	

M10	vägleda	eleven	att	inse	
betydelsen	 av	 och	 den	
etiska	 grunden	 för	
människovärdet,	 de	
mänskliga	rättigheterna	och	
människors	jämlikhet	

I2,	I3	 Etiskt	tänkande	 Eleven	kan	nämna	de	viktigaste	
begreppen	 som	 hör	 samman	
med	 mänskliga	 rättigheter	 och	
jämlikhet	 och	 motivera	
betydelsen	 av	 mänskliga	
rättigheter.	

	

15.4.12	HISTORIA	

 

Läroämnets uppdrag  

Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap 
samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och demokratiska medborgare. Med hjälp av 
historisk kunskap lär sig eleverna förstå den utveckling som format nutiden, inse värdet av 
intellektuellt och kroppsligt arbete och reflektera över framtida val. Eleverna lär sig att se individers 
betydelse som historiska aktörer och att uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande 
strukturer.  Syftet är att forma elevernas identitet och främja deras utveckling till aktiva 
samhällsmedlemmar som har förståelse för mångfald. 

I historieundervisningen ska eleven lära sig att kritiskt behandla information från olika aktörer och 
hur man handskas med olika slag av historiska källor. Genom undervisningen ska eleverna även få 
insikt i villkor för historieforskningen, framför allt dess strävan efter att skapa en så tillförlitlig bild 
av det förflutna som möjligt utgående från det källmaterial som finns. Undervisningens syfte är att 
utveckla elevers förmåga att analysera historia och historiska texter: förmåga att tillgodogöra sig 
historiska källor och göra kompetenta tolkningar av deras betydelse och roll. 

Eleverna ska vägledas att inse att historia kan tolkas på olika sätt och ur flera olika perspektiv och 
de ska få stöd för att kunna förklara förändring och kontinuitet i den historiska utvecklingen. 
Historieundervisningen ska bidra till att göra eleverna medvetna om olika värderingar i samhället, 
om spänningar mellan dessa och om hur värden och värderingar förändras över tid.   
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I årskurserna 7–8 är historieundervisningens uppdrag är att fördjupa elevernas uppfattning om den 
historiska kunskapens natur. Undervisningen ska stödja elevernas identitetsutveckling och göra dem 
förtrogen med hur olika kulturer påverkat individer och samhällen. I undervisningen ska interaktiva 
och undersökande arbetssätt prioriteras. 

Mål 

 

  

Åk 7 Åk 8 

Betydelse, värderingar och attityder Betydelse, värderingar och attityder 

M1: Handleda eleven att fördjupa sitt intresse 
för historia som vetenskap och 
identitetsskapande läroämne. Fördjupa det 
kritiska tänkandet 

M1: Handleda eleven att fördjupa sitt intresse 
för historia som vetenskap och 
identitetsskapande läroämne. 

Att söka information om historia  Att söka information om historia 

M2: Aktivera eleven att söka historisk 
information i olika, för åldern lämpliga 
informationskällor och att bedöma källornas 
tillförlitlighet. Tyngdpunkten ligger på 
elektroniska källor. 

M2: Aktivera eleven att söka historisk 
information i olika, för åldern lämpliga 
informationskällor och att bedöma källornas 
tillförlitlighet. Tyngdpunkten ligger på 
elektroniska källor. 

M3: Hjälpa eleven att förstå att historisk 
information kan tolkas på olika sätt. 

M3: Hjälpa eleven att förstå att historisk 
information kan tolkas på olika sätt. 

Att förstå historiska företeelser Att förstå historiska företeelser 

M4: Stärka elevens förmåga att förstå 
begreppet historisk tid och därmed relaterade 
begrepp 

M7: Hjälpa eleven att analysera historisk 
förändring och kontinuitet 

M5: Hjälpa eleven att förstå faktorer som har 
påverkat människans aktivitet och beslut i 
olika historiska situationer 

 

M6: Hjälpa eleven att bedöma olika orsaker 
till historiska händelser och företeelser 

 

Att använda historisk information Att använda historisk information 

M8: Uppmuntra eleven att göra tolkningar M9: Hjälpa eleven att förklara avsikter 
bakom mänsklig aktivitet 

M10: Hjälpa eleven att förklara varför 
historisk information kan tolkas och brukas 
på olika sätt i olika sammanhang och att 
kritiskt bedöma tolkningars trovärdighet 

M11: Lära eleven att använda olika källor, 
jämföra dem och göra en egen motiverad 
tolkning utgående från dem 

 M12  
bidra till att eleven lär sig att med 
utgångspunkt i sin historiska kunskap göra 
sig en föreställning om framtiden  
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Centralt innehåll som anknyter till målen för historia  

Årskurs 7 

I1 Industrisamhällets uppkomst och utveckling: Eleven fördjupar sig i någon företeelse som har 
förändrat människans liv, förhållandet mellan människan och naturen samt världen. Målsättningen 
är att vi besöker ett museum som berör industrisamhällets uppkomst i Tammerfors. 

 

I2 Människor förändrar världen: Eleven granskar olika samhällsidéer, deras innebörd och följder 
samt hur människor har kunnat påverka samhället under olika tider. 
 
I3 Finland skapas, byggs och försvaras: Eleven vägleds till insikt i vilken betydelse kulturen har 
haft då den nationella identiteten har utvecklats under autonomin och i början av Finlands 
självständighet. Målsättningen är att vi besöker ett museum som berör händelserna 1918 i 
Tammerfors. 

 

Årskurs 8 

I4 De stora krigen: Eleverna fördjupar sig i världskrigen och kalla kriget och tiderna efter krigen, i 
synnerhet ur vanliga människors synvinkel och i ett perspektiv av mänskliga rättigheter. De får även 
kunskap om brott mot mänskliga rättigheter såsom förintelsen och andra folkmord och hur man kan 
arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna. 
 
I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad: Eleven fördjupar sig i vardagslivets historia och bakgrunder 
till dagens samhälle. Eleven får insikt i vad utvecklingen har inneburit för individen, men också hur 
näringsstrukturen har förändrats samt varför urbaniseringen och serviceyrkena ökat. 
 
I6 Bakgrunden till dagens världspolitik: Eleverna fördjupar sig i industriländernas och 
utvecklingsländernas gemensamma historia, hur nya politiska konflikter uppstår i världen och hur 
de löses. 
 
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7–8  

Genom att man granskar den historiska bakgrunden till aktuella händelser kopplas innehållet i 
ämnet historia till centrala begrepp i samhällsläran.  

Med tanke på målen i läroämnet är det viktigt att prioritera undersökande arbetssätt, till exempel att 
undersöka olika för åldern lämpliga första- och andrahandskällor och att använda sig av öppna 
lärmiljöer i historiska undersökningsuppgifter. Målet är att uppmuntra eleven att göra egna 
tolkningar och lära sig bedöma avvikande tolkningar. 

Eleven ska uppmuntras att söka information via informell historiekultur, såsom spel, filmer och 
litteratur, och att utveckla sin förmåga att tänka historiskt och bedöma kritiskt med hjälp av dessa 
historiekulturella uttryck. Under läsåret ser vi åtminstone en film med historisk förankring. 
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Handledning, differentiering och stöd i historia i årskurs 7–8  

I historieundervisningen ska eleven uppmuntras att mångsidigt observera, kommunicera, producera 
och tolka text och tal samt att använda drama och visuella uttryck. Vid behov hjälper läraren 
eleverna att förstå olika texter genom att förenkla dem och förklara de begrepp som används i 
texterna. 

Vissa begrepp som används i historieundervisningen (till exempel samhälle och demokrati) ska 
fördjupas under hela den grundläggande utbildningen i takt med att eleven utvecklar sitt tänkande 
från konkret till abstrakt. 

 
Bedömning av elevens lärande i historia i årskurs 7–8 

I historieundervisningen är målet att genom respons uppmuntra eleverna att göra egna tolkningar 
och argumentera för sina åsikter. Utöver skriftliga uppgifter ska också elevernas sätt att arbeta tas i 
betraktande. I bedömningen ska man fokusera på om eleverna kan tillämpa kunskap och behärskar 
historiskt tänkande, inte på om hen har memorerat innehållet. 

Slutbedömningen infaller det läsår då historia upphör att vara ett gemensamt läroämne för alla. 
Genom slutbedömningen fastställs hur väl varje elev har uppnått målen för lärokursen i historia när 
studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom att varje elevs kunskapsnivå ställs i relation till de 
nationella kriterierna för slutbedömningen i historia. Kunskap i historia utvecklas genom en 
kumulativ process, där undervisningsinnehållet används för att stärka elevens historiska tänkande. I 
slutvitsordet ska alla nationella kriterier för slutbedömningen i läroämnet beaktas, oberoende av i 
vilken årskurs målet i fråga fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om hen i 
genomsnitt visar den kompetens som de nationella kunskapskraven förutsätter. Om nivån för 
vitsordet åtta överskrids inom något kompetensområde kan detta kompensera en svagare prestation 
inom något annat delområde. 

 

Kriterier för vitsordet 8 

• Eleven kan söka information i olika historiska informationskällor och noterar skillnader i deras 

tillförlitlighet. 

• Eleven kan läsa och tolka olika slag av källor. 

• Eleven kan placera händelser och företeelser i sina tidsmässiga sammanhang och med hjälp av 

dem i kronologisk ordning.  

• Eleven kan leva sig in i hur människor levde förr och beskriva motiven bakom deras 

handlingar.  

• Eleven kan särskilja viktiga faktorer som förklarar historiska händelser eller företeelser från 

mindre viktiga.  
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• Eleven kan förklara varför man inom vissa livsområden agerade lika eller annorlunda förr än i 

dag.  

• Eleven kan göra egna motiverade tolkningar av historiska händelser och företeelser.  

• Eleven kan beskriva avsikter bakom mänsklig aktivitet.  

• Eleven kan bedöma trovärdigheten i tolkningar av historiska händelser eller företeelser.  

• Eleven kan svara på frågor om historia genom att använda information från olika källor. 

• Eleven kan beskriva hur man med hjälp av tolkningar av det förflutna kan motivera val som 

gäller framtiden.   

 

	
	
	

15.4.13	SAMHÄLLSLÄRA		
 
Läroämnets uppdrag 

Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla 
och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att iaktta demokratiska värden och principer 
i ett pluralistiskt samhälle som har förståelse för olikhet och respekterar jämlikhet och mänskliga 
rättigheter.  

Läroämnets uppdrag är att ge teoretisk kunskap om hur samhället fungerar och hur en medborgare 
kan påverka samt uppmuntra eleverna att utvecklas till handlingskraftiga och initiativrika 
samhälleliga och ekonomiska aktörer. 

 I undervisningen i samhällslära ska eleverna handledas att följa med aktuella frågor och händelser 
och att inse vilket samband dessa frågor har med det egna livet. Det centrala är att eleverna lär sig 
att söka och kritiskt bedöma information producerad av olika slags aktörer och att tillämpa 
informationen i olika situationer. Eleverna ska uppmuntras att delta aktivt och konstruktivt i olika 
situationer och grupper. Eleverna ska också lära sig förstå att samhälleliga beslut grundar sig på ett 
val mellan alternativa möjligheter där målet är att nå samförstånd. 

I årskurs 9  ska man betona elevernas möjligheter och kompetens att påverka i ett demokratiskt 
samhälle samt elevernas ansvar i fråga om egna livsval.  Eleverna ska både i skolan och med aktörer 
i närmiljön få träna sådana färdigheter som behövs vid beslutsfattande och påverkan. I 
undervisningen ska man fästa vikt vid samhällets och samhällslivets strukturer samt begrepp i 
anslutning till dessa. Eleven ska vägledas att fälla omdöme om samhälleliga och ekonomiska frågor 
och att jämföra olika åsikter och strategier inom olika folkgrupper och gällande olika värdemål. 
Studierna av samhällsfrågor ska vidgas till att omfatta även globala frågor. 

 

Mål för undervisningen i samhällslära i årskurs 9 
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Mål för undervisningen Innehåll som  

anknyter till 
målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Betydelse, värderingar och attityder   
M1 handleda eleven att stärka sitt intresse för det 
omgivande samhället och för samhällskunskap som 
vetenskapsområde 

I1–I4 K4, K7 

M2 hjälpa eleven att träna sin etiska förståelse och 
omdömesförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och 
ekonomiska frågor  

I1–I3 K1, K2,K4 K7 

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

  

M3 handleda eleven att förstå rättsstatliga principer och 
betydelsen av människorättsfrågor i ett globalt 
perspektiv och att fördjupa sina kunskaper om det 
finländska rättssystemet och hur det fungerar  

I2, I3 K2,K4, K7 

M4 hjälpa eleven att fördjupa och uppdatera sina 
kunskaper och färdigheter i fråga om samhälle, ekonomi 
och konsumtion och kritiskt värdera mediernas roll och 
betydelse 

I1-I3 K3, K4, K5 

Att implementera kunskaper om samhället   
M5 uppmuntra eleven att utvecklas till en företagsam 
och ansvarsfull ekonomisk aktör, som har insikt i 
arbetslivet, känner till vilka möjligheter det erbjuder och 
kan planera sin egen framtid 

I1, I4 K1, K4, K6, K7 

M6 vägleda eleven att studera olika samhällsaktiviteter, 
sammanslutningar och minoritetsgrupper på ett 
mångsidigt och fördomsfritt sätt 

I1, I2, I3 K2, K4 

M7 stödja eleven att förstå principerna för samhälleligt 
beslutsfattande och demokratiska förfaringssätt på lokal, 
nationell, EU- och global nivå och att fungera som en 
aktiv medborgare som utvecklar sitt närsamhälle  

I1- I3 K1, K4, K7 

M8 handleda eleven att förstå grunderna i 
ekonomiförvaltning, att kunna hantera sin egen ekonomi 
och att konsumera ansvarsfullt och i enlighet med 
principerna för hållbar utveckling 

I2, I3 K2, K4, K6, K7 

M9 vägleda eleven att vidga sitt samhällsperspektiv, 
engagera sig i samhällelig verksamhet och diskussion 
samt använda sina medie- och samhällskunskaper då 
hen bildar sig egna uppfattningar som medborgare 

I1-I4 K1, K2, K7 

 
Centralt innehåll som anknyter till målen för samhällslära i årskurs 9  
 
Innehållet väljs så att det stödjer målen.  

I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet: Eleverna fördjupar sig i individens 
ansvar, skyldigheter och rättigheter och i hur man får kontroll över det egna livet och ekonomin. Då 
de planerar sin egen framtid bekantar de sig med arbetslivet och med olika näringar.  De studerar 
också olika sätt att främja sitt eget välbefinnande och säkerheten i familjen och närmiljön. 
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I2 Ett demokratiskt samhälle: Eleverna fördjupar sig i demokratiska och rättsstatliga principer 
och förfaringssätt. I undervisningen behandlas mänskliga rättigheter och anknytande internationella 
avtal. Undervisningen omfattar strukturer och maktutövning i samhället. Eleverna undersöker även 
hur åsikter kanaliseras i verksamhet och beslut av individer, organisationer, medier och den 
offentliga makten, i Finland och internationellt. 
 
I3 Aktivt medborgarskap och påverkan: Eleverna bekantar sig med olika kanaler och medel för 
samhällelig påverkan. Skolan ska skapa konkreta förutsättningar för delaktighet och ett aktivt, 
ansvarsfullt och konstruktivt samarbete, även med aktörer utanför skolan, så att eleverna kan öva 
sig att använda färdigheter som behövs inom samhällelig verksamhet, i arbetslivet och i ekonomisk 
verksamhet.  
 
I4 Ekonomisk verksamhet: Eleverna fördjupar sig i grundläggande begrepp, fenomen och centrala 
ekonomiska aktörer samt granskar ekonomiska faktorer även ur ett också med tanke på hållbar 
konsumtion. Dessutom fördjupar sig eleverna i förhållandet mellan ekonomi och välbefinnande 
bland annat genom arbete och entreprenörskap.  
 
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i samhällslära i årskurs 9  

Målet är att stödja elevernas utveckling till aktiva medborgare genom att använda mångsidiga 
konkreta arbetssätt. Det är viktigt att kontinuerligt följa med, analysera och diskutera aktuella frågor 
och händelser. Likaså är kommunikationen med olika aktörer i samhället viktig. Man kan även 
använda ämnesövergripande arbete i undervisningen, till exempel i samband med olika projekt. 
Utöver kollaborativa arbetssätt prioriteras undersökande lärande. Granskning och användning av 
medier samt informations- och kommunikationsteknik utgör en central del av studierna.  

Handledning, differentiering och stöd i samhällslära i årskurs 9  
 
Med tanke på läroämnets mål och karaktär är det viktigt att handleda eleverna att se sig själva som 
medlemmar i medborgarsamhället samt stödja elevernas utveckling till aktiva medlemmar i olika 
samhällsgrupper. Mångsidig kommunikation, delaktighet och samverkan stöds genom praktiska 
övningar. Eleverna ska öva sig att söka, förstå och tillämpa information om samhälle och ekonomi 
samt bedöma informationens betydelse både ur sin egen och ur en allmän synvinkel. Läroämnets 
abstrakta karaktär ska beaktas i undervisningsarrangemangen och arbetssätten genom att läraren 
förklarar till exempel bilder, grafer och statistik. 

Bedömning av elevens lärande i samhällslära i årskurs 9  
 
I samhällsläran ska bedömningen vara uppmuntrande och handledande.  Genom mångsidig respons 
ska eleverna uppmuntras att fungera aktivt i i sin egen närmiljö och att tillämpa sina kunskaper om 
samhälle och ekonomi i det praktiska livet. Vid bedömningen ska läraren beakta elevernas många 
olika – multimodala - sätt att arbeta och producera. Genom bedömningen ska man stödja elevens 
förmåga att tillämpa samhälleliga kunskaper och färdigheter.  Det är viktigt att fästa 
uppmärksamhet vid hur mångsidigt eleven lärt sig att bilda sig en egen uppfattning om samhället 
och hur väl hen kan motivera sina åsikter.. 
 



373	
	
Slutbedömningen infaller det läsår då samhällslära upphör att vara ett gemensamt läroämne för alla. 
Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått målen för lärokursen i samhällslära 
när studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de 
nationella kriterierna för slutbedömningen i samhällslära. Inom samhällsläran utvecklas elevens 
kompetens inom alla målområden under hela lärokursen fram till slutbedömningen. I slutvitsordet 
ska alla nationella kriterier för slutbedömningen i läroämnet beaktas, oberoende av i vilken årskurs 
målet i fråga fastställs i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om hen i genomsnitt 
visar den kompetens som de nationella kunskapskraven förutsätter. Om vitsordet åtta överskrids 
inom något kompetensområde kan detta kompensera en svagare prestation gällande målen inom 
något annat delområde. 
 
Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen efter avslutad 
lärokurs i  
samhällslära 

Mål för undervisningen  Innehåll Föremål för 
bedömningen  
i läroämnet 

Kunskap för goda  
kunskaper/vitsordet åtta 

Betydelse, värderingar och  
attityder 

   

M1 handleda eleven att stärka 
sitt intresse för det omgivande 
samhället och för 
samhällskunskap som 
vetenskapsområde 

I1–I4  Används inte som grund 
för bedömningen. Eleven 
uppmanas att reflektera 
över sina erfarenheter 
som ett led i 
självbedömningen. 

M2 hjälpa eleven att träna sin 
etiska förståelse och 
omdömesförmåga i olika 
mänskliga, samhälleliga och 
ekonomiska frågor 

I1–I4  Används inte som grund 
för bedömningen. Eleven 
uppmanas att reflektera 
över sina erfarenheter 
som ett led i 
självbedömningen 

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

   

M3 handleda eleven att förstå 
rättsstatliga principer och 
betydelsen av 
människorättsfrågor i ett 
globalt perspektiv och att 
fördjupa sina kunskaper om 
det finländska rättssystemet 
och hur det fungerar 

I2, I3 Förmåga att förstå 
rättsstatliga principer och 
hur de fungerar 
 

Eleven kan beskriva och 
förklara de centrala 
människorättsprinciperna 
i en rättsstat och kan 
beskriva det finländska 
rättssystemets struktur 
och verksamhet. 

M4 hjälpa eleven att fördjupa 
och uppdatera sina kunskaper 
och färdigheter i fråga om 
samhälle, ekonomi och 
konsumtion och kritiskt 
värdera mediernas roll och 

I1–I4 Kunskaper och 
färdigheter som gäller 
samhälle, medier, 
ekonomi och konsumtion 

Eleven kan beskriva hur 
samhället, ekonomin och 
medierna fungerar och 
granska den offentliga 
debatten inom dessa 
områden.  
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betydelse 
Att bruka och tillämpa 
kunskap om samhället 

   

M5 uppmuntra eleven att 
utvecklas till en företagsam 
och ansvarsfull ekonomisk 
aktör, som har insikt i 
arbetslivet, känner till vilka 
möjligheter det erbjuder och 
kan planera sin egen framtid 

I1–I4 Entreprenörskap och 
arbetslivskompetens 

Eleven kan beskriva 
arbetslivets och 
entreprenörskapets 
samhälleliga betydelse 
samt fälla omdömen om 
vilka möjligheter de 
erbjuder även för elevens 
egen framtid. 

M6 vägleda eleven att studera 
olika samhällsaktiviteter, 
sammanslutningar och 
minoritetsgrupper på ett 
mångsidigt och fördomsfritt 
sätt 

I1–I4 Kännedom om olika 
samhällsgrupper och 
minoriteter i samhället 

Eleven kan studera och 
diskutera olika 
samhällsgrupper  och 
minoriteter på ett 
konstruktivt och 
analytiskt sätt. 

M7 stödja eleven att förstå 
principerna för samhälleligt 
beslutsfattande och 
demokratiska förfaringssätt på 
lokal, nationell, EU- och 
global nivå och att fungera 
som en aktiv medborgare som 
utvecklar sitt närsamhälle 

I1–I4 Kunskap om 
demokratiska principer 
och handlingsmönster 
och om principerna för 
beslutsfattande i 
samhället   

Eleven kan ge exempel 
på politiskt 
beslutsfattande, 
maktutövning, 
samhällsstrukturer och -
funktioner på lokal, 
nationell och global nivå 
samt fungera aktivt för 
att utveckla sin egen 
närmiljö enligt 
demokratiska principer 
och handlingsmönster. 

M8 handleda eleven att förstå 
grunderna i 
ekonomiförvaltning, att kunna 
hantera sin egen ekonomi och 
att konsumera ansvarsfullt och 
i enlighet med principerna för 
hållbar utveckling 

I2, I3 Grundläggande kunskap 
om ekonomi 

Eleven kan motivera 
betydelsen av att spara, 
investera och konsumera 
både privat och ur 
nationalekonomiskt 
perspektiv.  

M9 vägleda eleven att vidga 
sitt samhällsperspektiv, 
engagera sig i samhällelig 
verksamhet och diskussion 
samt använda sina medie- och 
samhällskunskaper då hen 
bildar sig egna uppfattningar 
som medborgare 

I1–I4 Förståelse för 
samhällsfrågor och 
förmåga att påverka och 
fungera som aktiv och 
delaktig medborgare 

Eleven kan uttrycka och 
motivera sina åsikter på 
ett ändamålsenligt sätt, 
påverka och fungera 
konstruktivt som aktiv 
medborgare i sin 
närmiljö.  
 

 

	

	
	



375	
	
15.4.14	MUSIK	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Musikundervisningens	uppdrag	är	att	skapa	förutsättningar	för	mångsidig	musikalisk	aktivitet	och	ett	aktivt	
kulturellt	 deltagande.	 Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	 tolka	 musikens	 många	 betydelser	 i	 olika	
kulturer	samt	i	individers	och	gruppers	verksamhet.	Genom	att	bredda	musikkunskaperna	stärks	elevernas	
positiva	 relation	 till	 musiken,	 vilket	 lägger	 grund	 för	 livslångt	 musicerande.	 Musikundervisningen	 ska	
utveckla	en	positiv	och	nyfiken	inställning	till	musik	och	kulturell	mångfald.		
	
Funktionell	 musikundervisning	 främjar	 utvecklingen	 av	 elevernas	 musikaliska	 kunskaper	 och	 förståelse,	
totala	växande	och	förmåga	att	samarbeta	med	andra.	Dessa	stärks	genom	att	man	i	musikundervisningen	
beaktar	 elevernas	musikintressen,	 andra	 läroämnen,	 ämnesövergripande	 teman,	 fester	 och	 evenemang	 i	
skolan	samt	verksamhet	utanför	skolan.	Genom	att	regelbundet	erbjuda	eleverna	möjlighet	att	använda	sin	
röst	 och	 musicera,	 komponera	 och	 skapa	 utvecklas	 deras	 tänkande	 och	 uppfattningsförmåga.	 I	
musikundervisningen	 studerar	 eleverna	musik	 på	 ett	mångsidigt	 sätt,	 vilket	 bidrar	 till	 att	 utveckla	 deras	
uttrycksförmåga.	
	
I	årskurserna	7-9	ska	undervisningen	i	musik	ge	eleverna	möjlighet	att	bredda	sina	musikaliska	kunskaper	
och	vidga	sin	världsbild.	Samtidigt	ska	undervisningen	handleda	dem	att	tolka	musikens	betydelse	och	att	
analysera	 känslor	 och	upplevelser	 i	 samband	med	musik.	Undervisningens	uppdrag	 är	 också	 att	 utveckla	
elevernas	 förmåga	 att	 kritiskt	 granska	 olika	 musikkulturer	 genom	 att	 handleda	 dem	 att	 analysera	 och	
bedöma	 hur	man	 kan	 kommunicera	 och	 påverka	med	 hjälp	 av	musik.	 Elevernas	 agerande	 och	 tänkande	
stärks	 genom	 att	 man	 repeterar	 och	 fördjupar	 de	 musikaliska	 färdigheter	 som	 de	 har	 sedan	 tidigare.	
Eleverna	ska	också	ges	möjlighet	att	själva	planera	och	utvärdera	sitt	 lärande.	Eleverna	ska	få	uttrycka	sig	
musikaliskt	på	ett	mångsidigt	och	kreativt	sätt	och	skapa	musik	självständigt	och	tillsammans	med	andra.	
Detta	 stöds	 genom	 att	 musik	 kombineras	 med	 andra	 uttrycksformer.	 När	 eleverna	 använder	 digitala	
verktyg	stiftar	de	bekantskap	med	upphovsrätt	och	möjligheter	att	använda	musik	och	digitala	medier	och	
vilka	eventuella	etiska	problem	som	kan	uppstå.		
	
Mål	för	undervisningen	i	musik	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	

	
Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Delaktighet	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 medverka	 konstruktivt	 i	 en	
musicerande	grupp	och	i	musikaliska	sammanhang	

I1-I4	 K2,	K7	

Musikaliska	kunskaper	och	färdigheter,	kreativt	skapande	 	 	
M2	hjälpa	eleven	att	upprätthålla	förmågan	att	använda	sin	
röst	och	sjunga	och	att	vidareutveckla	den	i	en	musicerande	
grupp		

I1-I4	 K2	

M3	uppmuntra	eleven	att	vidareutveckla	sina	färdigheter	att	
spela	 och	 musicera	 i	 grupp	 genom	 att	 använda	 kroppen,	
rytm-,	melodi-	och	ackordinstrument	

I1-	I4	 K2	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 pröva	 på	 mångsidiga	 sätt	 att	
uttrycka	sig	och	röra	sig	till	musik		

I1-I4	 K2	

M5	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	 att	 uppleva	 och	 lyssna	 till	
ljudmiljöer	och	musik	och	handleda	eleven	att	diskutera	det	

I1-I4	 K2	
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hen	hört	
M6	uppmuntra	eleven	att	bygga	upp	ett	kreativt	förhållande	
till	 musik	 och	 handleda	 eleven	 att	 improvisera,	 arrangera	
och	komponera	samt	arbeta	tvärkonstnärligt	

I1-	I4	 K1,	K2,	K6	

M7	 handleda	 eleven	 att	 spela	 in	 musik	 och	 att	 använda	
musikteknologi	på	ett	kreativt	sätt	både	för	att	skapa	musik	
och	som	en	del	av	ämnesövergripande	helheter	

I1-	I4	 K1,	K2,	K5	

Kulturell	förståelse	och	multilitteracitet	 	 	
M8	vägleda	eleven	att	granska	musiken	som	konstart	och	att	
förstå	hur	musik	används	för	att	kommunicera	och	påverka	i	
olika	kulturer		

I1-I4	 K2,	K4	

M9	 uppmuntra	 och	 handleda	 eleven	 att	 diskutera	 musik	
med	hjälp	av	musikbegrepp	och	-termer	

I1-I4	 K4	

Välbefinnande	och	säkerhet	i	musik	 	 	
M10	 hjälpa	 eleven	 att	 upptäcka	 hur	 musiken	 påverkar	
känslorna	och	välbefinnandet	

I1-I4	 K3,	K4	

M11	handleda	eleven	att	måna	om	sin	hörsel	och	att	se	 till	
att	musik-	och	ljudmiljön	är	trygg		

I1-I4	 K3	

Förmåga	att	lära	sig	musik	 	 	
M12	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 musikaliska	
färdigheter	 genom	 övning,	 att	 ställa	 upp	 mål	 för	 sitt	
musikaliska	 lärande	 och	 att	 bedöma	 sina	 framsteg	 i	
förhållande	till	målen	

I1-	I4	 K1	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	musik	i	årskurs	7–9		
	
Eleven	tillägnar	sig	musikaliska	kunskaper	och	färdigheter	genom	att	musicera,	det	vill	säga	sjunga,	spela,	
lyssna,	 röra	 sig	 till	 musik	 och	 improvisera	 och	 komponera	 samt	 genom	 att	 arbeta	 tvärkonstnärligt	 och	
använda	teknik.	Innehållet	väljs	så	att	eleven	får	mångsidig	insikt	i	olika	musikkulturer	och	-stilar.	Innehållet	
ska	stödja	målen	och	utnyttja	de	lokala	möjligheterna	och	elevernas	erfarenheter.	
	
I1	 Musikalisk	 praxis:	 Det	 centrala	 i	 undervisningen	 är	 att	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt	 utveckla	 elevens	
musikaliska	 uttrycksförmåga	 och	 förmåga	 att	 komma	med	 egna	 idéer	 och	 lösningar.	Genom	gemensamt	
musicerande	fördjupar	eleven	sin	förmåga	att	använda	rösten,	att	sjunga	och	att	spela	genom	att	använda	
kroppen,	rytm-,	melodi-	och	ackordinstrument.	
	
I2	 Musikens	 beståndsdelar:	 I	 samband	 med	 musicerandet	 används	 musikbegrepp	 och	 grundläggande	
noteringssätt	som	eleven	kan	sedan	tidigare.	I	takt	med	att	elevens	färdigheter	utvecklas	ska	förmågan	att	
använda	begrepp	fördjupas	och	tillämpas	genom	musicerande	i	olika	situationer.	
	
I3	 Musiken	 i	 mitt	 liv,	 omgivningen	 och	 samhället:	 Utöver	 musikaliska	 kunskaper	 och	 färdigheter	 ska	
undervisningen	 behandla	 ämnesområden	 som	 eleverna	 tar	 upp	 samt	 elevernas	 erfarenheter	 och	
iakttagelser	 gällande	musik.	 Konsumtions-	 och	 hållbarhetsperspektiven	 är	 också	 viktiga	 inom	musiken.	 I	
undervisningen	 skapar	 man	 kopplingar	 mellan	 musik,	 andra	 läroämnen	 och	 olika	 samhällsföreteelser.	
Samtidigt	reflekterar	och	bedömer	man	kritiskt	musikens	betydelse	i	olika	livssituationer	under	olika	tider	
och	epoker.	
	
I4	Repertoar:	Repertoaren	och	 i	 synnerhet	 den	 repertoar	man	 lyssnar	 till,	 ska	mångsidigt	 innehålla	 olika	
typer	 av	 musik	 från	 olika	 perioder,	 allt	 från	 folkmusik	 till	 klassisk	 musik	 med	 beaktande	 av	 aktuella	
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musikaliska	 fenomen.	 Röstanvändningen	 och	 sångförmågan	 tränas	 med	 hjälp	 av	 en-	 och	 flerstämmig	
allsång	eller	solosång,	olika	röstövningar	och	genom	att	experimentera	med	rösten.	Vid	val	av	repertoar	ska	
man	värna	om	kulturarvet	och	att	de	musikaliska	verken	och	uppgifterna	är	inspirerande	för	eleverna.	Valet	
av	repertoar	ska	också	vara	sådan	att	den	tränar	elevernas	musikaliska	färdigheter.	I	repertoaren	ska	också	
ingå	verk	och	kompositioner	som	eleverna	själva	skapat.		
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	musik	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	skapa	en	pedagogiskt	mångsidig	och	flexibel	studiehelhet	i	musik,	som	ger	möjlighet	till	olika	
musikaliska	 arbetssätt,	 musikalisk	 samverkan,	 gemensamt	 musicerande	 och	 andra	 gemensamma	
musikaktiviteter.	 Glädje	 i	 lärandet,	 en	 atmosfär	 som	 sporrar	 kreativt	 tänkande	 och	 positiva	
musikupplevelser	 inspirerar	 eleven	 och	 stärker	 viljan	 att	 utveckla	 sina	 musikaliska	 färdigheter.	 I	
undervisningssituationerna	 ska	 eleven	 ges	 möjligheter	 att	 använda	 digitala	 verktyg	 i	 den	 musikaliska	
verksamheten.	Musikbegrepp	lärs	ut	med	hjälp	av	musikaliska	arbetssätt.	I	undervisningen	ska	man	utnyttja	
de	möjligheter	som	konst-	och	kulturinstitutioner	och	andra	samarbetspartner	erbjuder.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	musik	i	årskurs	7–9		
	
Musikundervisningen	och	arbetet	ska	planeras	med	hänsyn	till	elevernas	olika	behov,	tidigare	lärande	och	
intressen.	Beslut	om	arbetssätt,	läromedel,	instrument	och	grupparbete	fattas	så	att	också	eleverna	får	sin	
röst	 hörd.	Musikundervisningen	 ska	 ge	möjlighet	 till	 gemensamt	musicerande	 som	 främjar	 lärandet	 och	
stärker	elevens	självkänsla,	samarbets-	och	initiativförmåga.	Vid	valet	av	arbetssätt	ska	målet	vara	att	bryta	
eventuella	könsbundna	mönster	som	förekommer	inom	musikkulturen	och	i	musikundervisningen.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	musik	i	årskurs	7–9	
	
I	musikundervisningen	behöver	eleven	realistisk	och	samtidigt	uppmuntrande	respons	också	i	årskurs	7–9	i	
den	 grundläggande	 utbildningen.	 Handledande	 respons	 hjälper	 eleven	 att	 bättre	 uppfatta	 musikaliskt	
genomförande,	 musikaliskt	 uttryck	 och	 musikens	 betydelser.	 Eleven	 behöver	 respons	 i	 synnerhet	 när	
eleven	genomför	helheter	som	omfattar	kreativt	skapande	och	musikteknologi.		
	
Slutbedömningen	 infaller	 det	 läsår	 då	 musik	 upphör	 att	 vara	 ett	 gemensamt	 läroämne	 för	 alla.	 Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleven	har	uppnått	de	gemensamma	målen	 för	 lärokursen	 i	musik	när	
studierna	 avslutas.	 Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	för	slutbedömningen	i	musik.	I	musik	utvecklas	elevens	kunskaper	inom	alla	målområden	ända	
till	 lärokursens	 slut.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas.	 Eleven	 får	
vitsordet	åtta	(8)	om	hen	i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	
överskrids	inom	något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	
delområde.		
	
Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	musik	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda	
kunskaper/vitsordet	åtta	

Delaktighet	 	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
medverka	 konstruktivt	 i	 en	

I1–I4	 Förmåga	att	medverka	 i	en	
musikgrupp	

Eleven	 medverkar	 i	 en	
musikgrupp,	 sköter	 sin	
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musicerande	 grupp	 och	 i	
musikaliska	sammanhang	

andel	och	sporrar	andra.	

Musikaliska	 kunskaper	 och		
färdigheter,	kreativt	skapande	

	 	 	

M2	hjälpa	eleven	att	upprätthålla	
förmågan	 att	 använda	 sin	 röst	
och	sjunga	och	att	vidareutveckla	
den	i	en	musicerande	grupp	

I1–I4	 Förmåga	 att	 använda	 sin	
röst	 och	 sjunga	 i	 en	
musikgrupp		

Eleven	 använder	 sin	 röst	
för	 att	 uttrycka	 sig	
musikaliskt	 och	 deltar	 i	
allsång	samt	kan	bidra	till	
den	musikaliska	helheten.	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
vidareutveckla	 sina	 färdigheter	
att	 spela	 och	 musicera	 i	 grupp	
genom	 att	 använda	 kroppen,	
rytm-,	 melodi-	 och	
ackordinstrument	

I1-I4	 Förmåga	 att	 spela	 i	 en	
musikgrupp	

Eleven	 spelar	 genom	 att	
använda	 kroppen,	 rytm-,	
melodi-	 och	
ackordinstrument	 och	
deltar	 ganska	 ledigt	 i	
gemensamt	musicerande.		

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 pröva	
på	 mångsidiga	 sätt	 att	 uttrycka	
sig	och	röra	sig	till	musik	

I1-I4	 Förmåga	 att	 röra	 sig	 till	
musik	

Eleven	visar	i	sina	rörelser	
att	 hen	 uppfattar	
musikens	 grundrytm	 och	
anpassar	 sina	 rörelser	 till	
den	musik	hen	hör.		

M5	 erbjuda	 eleven	 möjligheter	
att	 uppleva	 och	 lyssna	 till	
ljudmiljöer	 och	 musik	 och	
handleda	eleven	att	diskutera	det	
hen	hört	

I1-I4	 Förmåga	 att	 lyssna	 till	 och	
diskutera	 ljudmiljöer	 och	
musik	

Eleven	 lyssnar	 till	
ljudmiljöer	och	musik	och	
kan	 berätta	 om	 det	 hen	
hört.		

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 bygga	
upp	 ett	 kreativt	 förhållande	 till	
musik	 och	 handleda	 eleven	 att	
improvisera,	 arrangera	 och	
komponera	 samt	 arbeta	
tvärkonstnärligt	

I1–I4	 Förmåga	 att	 skapa	 musik	
kreativt	

Eleven	 kan	 använda	
musikaliska	 eller	 andra	
ljudelement	 för	 att	
utveckla	och	 tillämpa	nya	
musikaliska	 idéer	
självständigt	eller	i	grupp.		

M7	 handleda	 eleven	 att	 spela	 in	
musik	 och	 att	 använda	
musikteknologi	 på	 ett	 kreativt	
sätt	både	för	att	skapa	musik	och	
som	 en	 del	 av	
ämnesövergripande	helheter	

I1–I4	 Förmåga	 att	 använda	
musikteknologi	

Eleven	 kan	 använda	 de	
möjligheter	
musikteknologin	 erbjuder	
för	 att	 uttrycka	 musik	
självständigt	eller	i	grupp.		

Kulturell	 förståelse	 och		
multilitteracitet	

	 	 	

M8	 vägleda	 eleven	 att	 granska	
musiken	 som	 konstart	 och	 att	
förstå	 hur	musik	 används	 för	 att	
kommunicera	och	påverka	i	olika	
kulturer	

I1–I4	 Kulturell	kompetens	 Eleven	 kan	 analysera	 hur	
musik	används	och	 i	vilka	
former	 den	 förekommer	
och	 berätta	 om	 sina	
iakttagelser.	

M9	 uppmuntra	 och	 handleda	
eleven	 att	 diskutera	 musik	 med	
hjälp	 av	 musikbegrepp	 och	 -
termer	

I1-I4	 Förmåga	 att	 använda	
musikbegrepp	 och	 -
symboler	

Eleven	 använder	
musikaliska	
grundbegrepp,	
notationssätt	 och	 termer	
i	 den	 musikaliska	
verksamheten.		

Välbefinnande	 och	 säkerhet		
i	musik	

	 	 	

M10	 hjälpa	 eleven	 att	 upptäcka	 I1-I4	 Förmåga	 att	 upptäcka	 Man	 diskuterar	 med	
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15.4.15	BILDKONST	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Undervisningen	 i	 bildkonst	 har	 som	 uppdrag	 att	 handleda	 eleverna	 att	 genom	 konsten	 utforska	 och	
uttrycka	 en	 kulturellt	mångskiftande	 verklighet.	 Genom	 att	 producera	 och	 tolka	 bilder	 formas	 elevernas	
identitet	samtidigt	som	den	kulturella	kompetensen	och	gemenskapen	stärks.	Undervisningen	ska	bygga	på	
elevernas	 egna	 erfarenheter,	 fantasi	 och	 experiment.	 Undervisningen	 i	 bildkonst	 ska	 utveckla	 elevens	
förmåga	att	förstå	fenomen	i	omgivningen,	inom	konst	och	annan	visuell	kultur.	Eleverna	ska	erbjudas	olika	
sätt	 att	 bedöma	 och	 påverka	 den	 omgivande	 verkligheten.	 Genom	 en	 ökad	 kännedom	 om	 kulturarvet	
stöder	man	att	traditionerna	går	vidare	och	förnyas.	Undervisningen	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	kritiskt	
tänkande	och	uppmuntra	dem	att	påverka	den	egna	 livsmiljön	och	samhället.	Undervisningen	 i	bildkonst	
ska	ge	eleverna	en	grund	för	aktiv	medverkan	lokalt	och	globalt.		
	
Det	arbetssätt	 som	är	karakteristiskt	 för	konsten	 främjar	erfarenhetsbaserat,	multisensoriskt	och	konkret	
lärande.	 Eleverna	 granskar	 bildkonst	 och	 annan	 visuell	 kultur	 ur	 ett	 historiskt	 och	 kulturellt	 perspektiv.	
Undervisningen	 ska	 ta	 upp	 olika	 uppfattningar	 om	 konstens	 uppgifter.	 Eleverna	 handleds	 att	 på	 ett	
mångsidigt	 sätt	 använda	 olika	 redskap,	 material,	 tekniker	 och	 uttryckssätt.	 Undervisningen	 ska	 sporra	
eleven	 att	 utveckla	 multilitteracitet	 både	 med	 hjälp	 av	 visuella	 metoder	 och	 andra	 undersöknings-	 och	
framställningssätt.	 Eleven	 ska	 erbjudas	 möjligheter	 till	 mångvetenskapliga	 lärområden	 i	 samarbete	 med	
den	 övriga	 undervisningen	 och	 med	 aktörer	 utanför	 skolan.	 I	 undervisningen	 besöker	 man	 museer	 och	
andra	kulturobjekt	och	undersöker	möjligheterna	att	utöva	bildkonst	som	hobby.	
	

hur	 musiken	 påverkar	 känslorna	
och	välbefinnandet	
	

musikens	 inverkan	 på	
välbefinnandet	

eleven	 om	 musikens	
inverkan	 på	 känslorna	
och	 välbefinnandet,	 men	
detta	 mål	 används	 inte	
som	 grund	 för	
slutbedömningen.	

M11	 handleda	 eleven	 att	 måna	
om	 sin	 hörsel	 och	 att	 se	 till	 att	
musik-	och	ljudmiljön	är	trygg		
	

I1–I4	 Förmåga	 att	 värna	 om	
hörseln	 och	 om	 att	 musik-	
och	ljudmiljön	är	trygg	

Eleven	 beaktar	 bland	
annat	 ljudstyrkan	 och	
andra	 faktorer	 som	 hör	
samman	 med	 en	 trygg	
musik-	 och	 ljudmiljö	 när	
hen	musicerar.	Detta	mål	
används	 dock	 inte	 som	
grund	 för	
slutbedömningen.	

Förmåga	att	lära	sig	musik	 	 	 	
M12	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 sina	 musikaliska	
färdigheter	 genom	 övning,	 att	
ställa	upp	mål	för	sitt	musikaliska	
lärande	 och	 att	 bedöma	 sina	
framsteg	i	förhållande	till	målen	

I1–I4	 Förmåga	att	lära	sig	 Eleven	 ställer	 under	
handledning	upp	ett	 eget	
mål	 för	 musicerande,	
rörelse	 till	 musik	 eller	
komposition	 och	 annat	
kreativt	 skapande	 samt	
bedömer	 sina	 framsteg	 i	
förhållande	till	målet.		
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I	 årskurserna	 7–9	 handleds	 eleverna	 att	 fördjupa	 sitt	 personliga	 förhållande	 till	 bildkonsten	 och	 annan	
visuell	kultur	och	att	ställa	upp	bestämda	mål	för	sitt	arbete.	Undervisningen	ska	stärka	elevernas	förmåga	
att	skapa	bilder	och	uppmuntra	dem	att	arbeta	i	olika	visuella	miljöer.	Eleverna	ska	öva	sig	att	undersöka	
personliga	och	samhälleliga	betydelser	inom	bildkonsten	och	annan	visuell	kultur	och	att	använda	dem	som	
underlag	 för	 att	 delta	 och	 påverka.	 Undervisningen	 ska	 utveckla	 elevernas	 samarbetsförmåga	 och	 skapa	
kopplingar	till	aktuella	koncept	och	fenomen	inom	bildkonsten	och	annan	visuell	kultur.	Eleverna	ska	få	öva	
sig	 att	 använda	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 och	 webbmiljöer	 på	 ett	 kreativt,	 kritiskt	 och	
ansvarsfullt	 sätt.	 Undervisningen	 ska	 ge	 eleverna	 tillräckliga	 förutsättningar	 för	 studier	 efter	 den	
grundläggande	 utbildningen	 och	 även	 allmänna	 färdigheter	 som	behövs	 i	 arbetslivet	 och	 i	 samhället	 ska	
beaktas.	
	
Mål	för	undervisningen	i	bildkonst	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
anknyter	till	målet	

Att	iaktta	och	tänka	visuellt	 	 	
M1	 sporra	 eleven	 att	 iaktta	 konst,	 omgivningen	 och	 annan	
visuell	 kultur	 med	 olika	 sinnen	 och	 mångsidigt	 använda	
metoder	i	bildframställning	

I1,	I2,	I3	 K1,	K3,	K4,K5	

M2	uppmuntra	eleven	att	diskutera	om	sina	egna	och	andras	
iakttagelser	och	tankar	och	motivera	sina	åsikter	

I1,	I2,	I3	 K2,	K4,	K5,	K6	

M3	 inspirera	 eleven	 att	 ge	 uttryck	 för	 sina	 iakttagelser	 och	
tankar	 i	bild	genom	att	använda	olika	tekniker	och	metoder	
för	att	uttrycka	sig	i	olika	miljöer	

I2,	I2,I3	 K2,	K3,	K4,	K5	

Att	skapa	bilder	 	 	
M4	handleda	eleven	att	använda	olika	material,	tekniker	och	
uttryckssätt	och	att	fördjupa	sin	förmåga	att	skapa	bilder		

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K5,	K6	

M5	 handleda	 eleven	 att	 tillämpa	 ett	 undersökande	
arbetssätt	 när	 hen	 skapar	 bilder	 självständigt	 eller	
tillsammans	med	andra	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K3,	K5	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 sina	 åsikter	 och	 att	
tillämpa	 visuella	 kommunikations-	 och	 uttryckssätt	 för	 att	
påverka	i	sina	egna	bilder		

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,	K7	

Att	tolka	visuell	kultur		 	 	
M7	 vägleda	 eleven	 att	 använda	 olika	 visuella,	 verbala	 och	
andra	metoder	för	att	tolka	bilder		

I1,	I2,	I3	 K1,K4,	K5,K6	

M8	handleda	eleven	att	 granska	vilken	betydelse	 konst	och	
annan	visuell	kultur	har	för	individen,	gruppen	och	samhället	
ur	ett	historiskt	och	kulturellt	perspektiv	

I1,	I2,	I3	 K2,	K3,	K6,	K7	

M9	 inspirera	 eleven	 att	 använda	 sig	 av	 olika	 tiders	 och	
kulturers	sätt	att	skapa	bilder	i	sitt	bildskapande	

I1,I2,I3	 K1,K2,K5,K6	

Att	uppfatta	estetiska,	ekologiska	och	etiska	värden	 	 	
M10	handleda	eleven	att	 ta	 ställning	 till	 värden	 som	 finns	 i	
konsten,	omgivningen	och	i	annan	visuell	kultur	

I1,	I2,	I3	 K3,	K4,	K6,	K7	

M11	 uppmuntra	 eleven	 att	 beakta	 kulturell	 mångfald	 och	
hållbar	utveckling	i	sitt	bildskapande	samt	att	påverka	genom	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K4,K7	
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bilder	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	bildkonst	i	årskurs	7–9		

Målen	 för	 bildkonst	 närmas	 via	 egna	 bildkulturer,	 omgivningens	 bildkulturer	 och	 konstens	 världar.	
Kunskapsområdena	 kompletterar	 delvis	 varandra	 och	 i	 undervisningen	 granskas	 också	 deras	 inbördes	
förhållande.	 Utgångspunkterna	 för	 valet	 av	 innehåll	 är	 verk,	 alster	 och	 fenomen	 inom	 konst	 och	 kultur	
annan	visuell	kultur	som	är	relevanta	för	eleverna.	Innehållet	ska	skapa	samband	mellan	bildkulturer	som	är	
både	bekanta	och	nya	 för	eleverna.	Eleverna	uppmuntras	att	delta	 i	 valet	av	 innehållet	 i	undervisningen,	
bildverk	 som	 ska	 granskas,	 arbetsmetoder	 och	 redskap.	Man	 bör	 beakta	 lokala	möjligheter	 vid	 valet	 av	
innehåll.	
	
I1	Egna	bildkulturer:	 Innehållet	utgörs	av	elevernas	egna	bilder	och	bildkulturer	som	de	frivilligt	 tar	del	 i.	
Innehållet	i	undervisningen	väljs	också	från	de	fenomen	som	förnyas	i	deras	bildkulturer.		Egna	bildkulturer	
används	som	utgångspunkt	i	bildskapandet.	I	undervisningen	behandlas	betydelsen	av	de	egna	bildkurerna	
i	relation	till	livsmiljön	och	hur	man	kan	påverka	i	samhället.	
	
I2	Bildkulturer	i	omgivningen:	Innehållet	omfattar	olika	omgivningar,	föremål,	mediekulturer	och	virtuella	
världar.	Innehållet	väljs	mångsidigt	ur	byggda	och	naturliga	miljöer	och	i	medier.	Innehållet	väljs	så	att	det	
utvecklar	 elevens	 medvetenhet	 om	 förhållandet	 mellan	 den	 visuella	 miljön	 och	 större	 mediala	 frågor.		
Bildkulturerna	i	omgivningen	används	som	utgångspunkt	i	bildskapandet.	I	undervisningen	behandlas	olika	
omgivningars	och	mediers	betydelse	sett	ur	både	elevernas	egna	liv	och	det	globala	perspektivet.	
	
I3	Konstens	olika	världar:	 Innehållet	omfattar	bildkonst	som	skapats	under	olika	tider,	 i	olika	miljöer	och	
kulturer.	 Eleverna	 fördjupar	 sig	 i	 olika	 konstuppfattningar	 och	 -fenomen	 genom	 att	 studera	 dem	 i	
förhållande	till	konstnären	och	betraktaren	samt	konstinstitutioner	och	samhället.	Konstverk	används	som	
utgångspunkt	 i	bildskapandet.	 I	undervisningen	behandlas	den	kulturella	mångfaldens	betydelse	samt	att	
skapa	och	tolka	både	ur	individens	och	samhällets	synvinkel.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	bildkonst	i	årskurs	7–9		
	
Målet	är	att	erbjuda	lärmiljöer	och	arbetssätt	som	ger	eleverna	möjlighet	att	mångsidigt	använda	material,	
tekniker	och	uttryckssätt	och	tillämpa	dem	kreativt.	Undervisningssituationerna	ska	präglas	av	en	atmosfär	
som	 uppmuntrar	 eleverna	 att	 aktivt	 experimentera	 och	 öva.	 Genom	 pedagogiska	 lösningar	 stöds	
multisensoriska	upplevelser,	långsiktigt	arbete	samt	ett	undersökande	och	målinriktat	konstnärligt	lärande.	
Undervisningen	ska	ta	hänsyn	till	elevernas	individuella	behov	och	eleverna	ska	ges	möjlighet	att	arbeta	på	
ett	 ändamålsenligt	 sätt	 självständigt	 och	 i	 grupp.	Målet	 är	 att	 skapa	 en	 verksamhetskultur	 som	 främjar	
lärande	och	socialt	samspel	både	i	skolan	och	i	miljöer	utanför	skolan.	I	årskurs	7–9	ska	eleverna	stödjas	att	
arbeta	på	ett	undersökande	och	fenomenorienterat	sätt	genom	att	utnyttja	konsttraditioner	och	metoder	
inom	den	samtida	konsten.	Undervisningen	ska	ge	eleverna	möjligheter	att	mångsidigt	använda	webb-	och	
mediemiljöer,	delta	i	tvärkonstnärliga	projekt	och	projekt	utanför	skolan	samt	ta	upp	globala	frågor.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	bildkonst	i	årskurs	7–9		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	ska	ordnas	med	hänsyn	till	elevernas	sociala,	psykiska	och	motoriska	
förutsättningar	och	färdigheter.	Eleven	 lär	sig	både	 individuellt	och	tillsammans	med	andra,	vilket	stödjer	
elevens	 identitetsutveckling,	 delaktighet	 och	 välbefinnande.	 Elevernas	 individuella	 behov	 av	 handledning	
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ska	 beaktas	 i	 undervisningen.	 Undervisningen	 differentieras	 vid	 behov	 genom	 till	 exempel	 val	 av	
uttryckssätt,	 arbetssätt	 och	 lärmiljöer.	 I	 undervisningssituationerna	 ska	 eleverna	 få	 utnyttja	 sina	 styrkor	
samt	 tillämpa	 olika	 arbets-	 och	 tillvägagångssätt.	 Det	 konstnärliga	 lärandet	 ska	 utvecklas	 i	 en	 trygg	
atmosfär,	 där	 mångfald	 accepteras	 och	 där	 eleverna	 uppmuntras	 att	 uttrycka	 sig	 och	 får	 individuell	
handledning	 och	 stöd.	 Alternativa	 pedagogiska	 metoder	 kan	 behövas	 i	 synnerhet	 för	 att	 utveckla	 de	
motoriska	 färdigheterna	 och	 förmågan	 att	 uttrycka	 iakttagelser	 och	 känslor	 visuellt.	 Handledning,	
differentiering	och	stöd	kan	ordnas	till	exempel	med	hjälp	av	lekar,	spel	och	multisensoriska	upplevelser.	I	
årskurs	7–9	är	målet	att	stärka	elevens	kunskaper	i	bildkonst	med	tanke	på	studier	efter	den	grundläggande	
utbildningen.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	bildkonst	i	årskurs	7–9	
	
Bedömningen	 av	 lärandet	 i	 bildkonst	 ska	 vara	 uppmuntrande	 och	 handledande	 och	 beakta	 elevernas	
individuella	framsteg.	Bedömningen	ska	stödja	eleverna	att	utveckla	sin	förmåga	att	skapa	och	tolka	bilder,	
kunskapen	om	konst	och	annan	visuell	kultur,	långsiktiga	arbetssätt	och	färdigheter	i	självbedömning.	Med	
hjälp	 av	 bedömningen	 handleds	 eleverna	 att	 uttrycka	 sina	 tankar	 och	 att	 värdesätta	 andras	 synpunkter.	
Bedömningen	av	lärandet	ska	omfatta	alla	dimensioner	av	det	konstnärliga	lärandet	som	definieras	i	målen	
för	undervisningen.	
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	bildkonst	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleven	 har	 uppnått	 målen	 för	 lärokursen	 i	 bildkonst	 när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevens	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	för	
slutbedömningen	 i	 bildkonst.	 I	 bildkonst	 utvecklas	 elevens	 kunskaper	 inom	 alla	 dimensioner	 av	 det	
konstnärliga	lärandet	som	beskrivs	i	målen	för	undervisningen	tills	studierna	avslutas.	I	slutvitsordet	ska	alla	
nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	 oberoende	 av	 för	 vilken	 årskurs	 målet	 fastställs	 i	 den	
lokala	 läroplanen.	Eleven	 får	vitsordet	åtta	 (8)	om	hen	 i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	
förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	
prestation	inom	något	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i		
bildkonst	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	i	
läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Att	 iaktta	 och	 tänka	
visuellt	

	 	 	

M1	 sporra	 eleven	 att	
iaktta	 konst,	
omgivningen	och	annan	
visuell	 kultur	med	 olika	
sinnen	 och	 mångsidigt	
använda	 metoder	 i	
bildframställning		

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 iaktta	 konst,	
omgivningen	 och	 annan	
visuell	kultur	

Eleven	 kan	 använda	 olika	 visuella	
hjälpmedel	 vid	 granskning	 av	
omgivningen	och	dess	bilder	

M2	 uppmuntra	 eleven	
att	 diskutera	 om	 sina	
egna	 och	 andras	
iakttagelser	 och	 tankar	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	att	reflektera	över	
iakttagelser	och	tankar		

Eleven	kan	uttrycka	sina	 iakttagelser	
och	 tankar	 om	 konst,	 omgivningen	
och	annan	visuell	kultur	verbalt		
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och	 motivera	 sina	
åsikter	
M3	 inspirera	 eleven	att	
ge	 uttryck	 för	 sina	
iakttagelser	och	tankar	i	
bild	genom	att	använda	
olika	 tekniker	 och	
metoder	 för	 att	
uttrycka	 sig	 i	 olika	
miljöer	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	
iakttagelser	 och	 tankar	
med	hjälp	av	bilder	

Eleven	 kan	 använda	 olika	 tekniker	
och	 metoder	 för	 att	 uttrycka	 sina	
iakttagelser	och	tankar	i	bild	

Att	skapa	bilder	 	 	 	
M4	handleda	eleven	att	
använda	 olika	 material,	
tekniker	 och	
uttryckssätt	 och	 att	
fördjupa	 sin	 förmåga	
att	skapa	bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sig	 i	
bild	

Eleven	 kan	 målmedvetet	 använda	
olika	 material,	 tekniker	 och	
uttryckssätt	för	att	uttrycka	sig	i	bild.	

M5	handleda	eleven	att	
tillämpa	 ett	
undersökande	
arbetssätt	 när	 hen	
skapar	 bilder	
självständigt	 eller	
tillsammans	med	andra	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 arbeta	 på	 ett	
undersökande	sätt	

Eleven	 kan	 använda	 ett	
undersökande	 arbetssätt	
självständigt	 och	 tillsammans	 med	
andra.	

M6	 uppmuntra	 eleven	
att	uttrycka	sina	åsikter	
och	att	tillämpa	visuella	
kommunikations-	 och	
uttryckssätt	 för	 att	
påverka	 i	 sina	 egna	
bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 påverka	 med	
hjälp	av	bilder	

Eleven	strävar	 till	 att	påverka	miljön	
och	annan	visuell	kultur	med	hjälp	av	
bilder.	

Att	tolka	visuell	kultur	 	 	 	
M7	 vägleda	 eleven	 att	
använda	 olika	 visuella,	
verbala	 och	 andra	
metoder	 för	 att	 tolka	
bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	 olika	
metoder	för	att	tolka	bilder	

Eleven	 kan	 använda	 några	 visuella,	
verbala	 och	 andra	 metoder	 för	 att	
tolka	bilder.	

M8	handleda	eleven	att	
granska	 vilken	
betydelse	 konst	 och	
annan	visuell	kultur	har	
för	 individen,	 gruppen	
och	 samhället	 ur	 ett	
historiskt	 och	 kulturellt	
perspektiv	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 granska	
betydelsen	av	visuell	kultur	

Eleven	 deltar	 utgående	 från	 sina	
tolkningar	 i	 diskussioner	 om	 vad	
konst	 och	 annan	 visuell	 kultur	
betyder.	

M9	 inspirera	 eleven	att	 I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	 olika	 Eleven	 kan	 tillämpa	 några	 olika	
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15.4.16	SLÖJD	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Läroämnet	 slöjd	har	 som	uppdrag	att	 lära	eleverna	att	behärska	en	 slöjdprocess	 i	 sin	helhet.	 Slöjd	är	ett	
läroämne	 som	 innefattar	 slöjdverksamhet	med	 olika	 slags	material,	 där	 eleverna	 får	 uttrycka	 sig	 genom	
slöjd,	 formge	 och	 använda	 teknik.	 Hit	 hör	 att	 självständigt	 eller	 gemensamt	 planera	 och	 framställa	 en	
produkt	 eller	 ett	 alster	 samt	 utvärdera	 den	 egna	 eller	 gemensamma	 slöjdprocessen.	 Att	 slöjda	 innebär	
undersökande,	kreativt	och	experimentellt	arbete,	där	man	fördomsfritt	väljer	olika	visuella,	materiella	och	
tekniska	 lösningar	och	 framställningsmetoder.	 I	 slöjden	 lär	 sig	eleverna	att	 förstå,	utvärdera	och	utveckla	
olika	 slags	 tekniska	 tillämpningar	 samt	 använda	 de	 inlärda	 kunskaperna	 och	 färdigheterna	 i	 vardagen.		
Slöjden	ska	utveckla	elevernas	rumsuppfattning,	taktila	känsla	och	förmåga	att	göra	med	händerna,	vilket	
främjar	 de	 motoriska	 färdigheterna,	 kreativiteten	 och	 förmågan	 att	 planera.	 Undervisningen	 ska	 stärka	
elevernas	förutsättningar	att	arbeta	mångsidigt.	 	Slöjdens	betydelse	ligger	i	den	långsiktiga	och	innovativa	
arbetsprocessen	samt	i	upplevelser	som	ger	tillfredsställelse	och	stärker	självkänslan.	

I	 undervisningen	 betonas	 elevernas	 olika	 intressen	 och	 gruppsamverkan.	 I	 slöjd	 är	 utgångspunkten	 att	
studera	olika	övergripande	teman	på	ett	heltäckande	och	naturligt	sätt	över	läroämnesgränserna.	Kunskap	
om	den	omgivande	materiella	världen	bidrar	till	att	lägga	grund	för	en	hållbar	livsstil	och	utveckling.	Det	här	
omfattar	elevernas	livsmiljö,	det	lokala	kulturarvet,	olika	gruppers	kulturarv	samt	gemenskapens	kulturella	
mångfald.	Undervisningen	i	slöjd	ska	fostra	etiska,	medvetna	och	delaktiga	samt	kunniga	och	företagsamma	
medborgare,	som	värdesätter	sina	slöjdfärdigheter,	kan	uttrycka	sig	genom	slöjd	och	har	vilja	att	värna	om	
och	utveckla	slöjdkulturen.	
	
I	årskurserna	7–9	är	slöjdens	fostrande	uppdrag	att	stärka	och	fördjupa	elevernas	förmåga	att	ta	fasta	på	
sina	egna	erfarenheter	för	att	skapa	nytt	och	lösa	problem	samt	stärka	och	fördjupa	sådana	kunskaper	och	

använda	 sig	 av	 olika	
tiders	och	kulturers	sätt	
att	 skapa	 bilder	 i	 sitt	
bildskapande	

kulturers	 sätt	 att	 uttrycka	
sig	i	bild	

kulturers	sätt	att	uttrycka	sig	i	bild	

Att	 uppfatta	 estetiska,	
ekologiska	 och	 etiska	
värden	

	 	 	

M10	 handleda	 eleven	
att	 ta	 ställning	 till	
värden	 som	 finns	 i	
konsten,	 omgivningen	
och	 i	 annan	 visuell	
kultur	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sin	
syn	på	värden	

Eleven	 kan	 uttrycka	 sin	 syn	 på	
värden	 som	 framkommer	 i	 konst,	 i	
omgivningen	 och	 i	 annan	 visuell	
kultur	

M11	uppmuntra	eleven	
att	 beakta	 kulturell	
mångfald	 och	 hållbar	
utveckling	 i	 sitt	
bildskapande	 samt	 att	
påverka	genom	bilder	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sig	
och	påverka	genom	bilder	

Eleven	granskar	i	sina	bilder	kulturell	
mångfald	 och	 hållbar	 utveckling	 och	
blir	medveten	 om	möjligheterna	 att	
påverka	genom	bilder	
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färdigheter	 som	behövs	 för	att	planera,	 skapa	och	uttrycka	 sig	genom	slöjd.	Undervisningen	 i	 slöjd	utgår	
från	 att	 eleverna	 ska	 få	 iaktta	 och	 undersöka	 den	 byggda	 miljön	 och	 dess	 olika	 material	 samt	 tillämpa	
kunskapen	 i	 sitt	 skapande.	Då	 färdigheterna	 fördjupas	 ska	eleverna	också	bli	 bekanta	med	olika	 tekniska	
funktionsprinciper	 och	 praktiska	 problem	 som	 kan	 uppstå	 då	 de	 tillämpas.	 Slöjdens	 ska	 stödja	 elevernas	
välbefinnande	och	livskompetens	samt	yrkesval	och	val	som	gäller	arbetslivet.		
	
Mål	för	undervisningen	i	slöjd	i	årskurs	7–9	
		
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

M1	handleda	eleven	att	planera	sitt	arbete	samt	att	utveckla	
idéer,	undersöka	och	experimentera	på	ett	företagsamt	sätt	

I2–I5	 K2,	K3	
	

M2	 vägleda	 eleven	 att	 ställa	 upp	 mål	 för	 sitt	 lärande	 och	
arbete	 och	 att	 utgående	 från	 målen	 genomföra	 en	
slöjdprocess	i	sin	helhet	samt	utvärdera	sitt	lärande	

I1–I5	 K1	

M3	handleda	eleven	att	undersöka	och	mångsidigt	använda	
olika	 redskap,	 material	 och	 ändamålsenliga	 metoder	 samt	
att	utveckla	innovationer	

I1–I5	 K4,K6	
	
	

M4	 handleda	 eleven	 att	 lära	 sig	 använda	 slöjdrelaterade	
begrepp,	 tecken	 och	 symboler	 och	 att	 stärka	 elevens	
visuella,	materiella	och	tekniska	uttrycksförmåga		

I1–I5	
	

K2,	K4	

M5	 handleda	 eleven	 att	 uppfatta,	 förutse	 och	 reagera	 på	
riskfaktorer	i	arbetet	och	att	arbeta	på	ett	tryggt	och	säkert	
sätt	under	slöjdprocessen	

I6	 K3,	K6	
	
	

M6	 handleda	 eleven	 att	 utnyttja	 informations-	 och	
kommunikationsteknikens	 möjligheter	 för	 planering,	
framställning	och	dokumentation	samt	för	att	producera	och	
distribuera	gemensam	information	

I1–I5	 K5	

M7	 vägleda	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 praktiska	
färdigheter,	 slöjd	 och	 teknik	 i	 det	 egna	 livet,	 samhället,	 i	
företagsverksamhet	och	i	det	övriga	arbetslivet	

I7	 K6	
	

M8	vägleda	eleven	att	tänka	ekonomiskt	och	att	i	anslutning	
till	slöjdprocessen	göra	val	som	främjar	en	hållbar	livsstil	

I8	 K1,	K4,	K7	
	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	slöjd	i	årskurs	7–9		
	
Innehållet	i	undervisningen	ska	ge	eleven	mångsidig	erfarenhet	av	olika	områden	av	slöjd	och	möjlighet	att	
tillägna	 sig	 olika	 slöjdfärdigheter.	 Innehållet	 i	 undervisningen	 väljs	 så	 att	 eleverna	 erbjuds	 uppgifter	 och	
uppdrag	där	olika	innehållsområden	samspelar	och	bildar	enhetliga	helheter.			
	
I1	Innovation:	Eleverna	gör	uppgifter	där	de	ska	planera	olika	slags	produkter	kreativt	och	uppfinningsrikt	
genom	 att	 använda	 slöjdrelaterade	 begrepp,	 tecken	 och	 symboler.	 Eleverna	 genomför	 planerna	 med	
betoning	 på	 att	 stärka	 sin	 uttrycksförmåga.	 Eleverna	 utvärderar	 både	 sitt	 eget	 och	 sina	 klasskamraters	
arbete	under	slöjdprocessen.	
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I2	 Formgivning:	 Eleverna	 utforskar	 hur	 människans	 sätt	 att	 bo,	 röra	 sig	 och	 klä	 sig	 har	 utvecklats	 ur	
samhälleligt,	 kulturellt	 och	 tekniskt	 perspektiv.	 Eleverna	 drar	 nytta	 av	 lokala	möjligheter,	 olika	 kulturers	
traditioner	och	av	både	nutid	och	framtid	då	de	planerar,	formger	och	framställer	slöjdprodukter.	
	
I3	 Prövning:	 Eleverna	 prövar	 olika	 sätt	 att	 bearbeta,	 kombinera	 och	 behandla	 material	 samt	 använder	
kreativt	 och	modigt	 olika	 traditionella	 och	nya	material	 och	 framställningstekniker.	 I	 slöjdundervisningen	
används	 och	 tillämpas	 inbyggda	 system,	 d.v.s.	 programmering,	 för	 planering	 och	 framställning	 av	
produkter.			
	
I4	 Dokumentation	 och	 värdering:	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	möjligheter	 som	 olika	 metoder	 erbjuder	 i	
produktplanerings-	och	framställningsprocessen.	Eleverna	analyserar	produkters	design	och	användbarhet.	
Eleverna	dokumenterar	en	slöjdprocess	i	sin	helhet	med	hjälp	av	informations-	och	kommunikationsteknik.	
	
I5	 Tillverkning:	 Eleven	 tillverkar	 olika	 ekologiskt	 och	 etiskt	 hållbara	 samt	 fungerande	 och	 välgjorda	
produkter	 eller	 alster.	 Eleverna	 använder	 arbetsredskap,	 maskiner	 och	 anordningar	 som	 behövs	 i	
slöjdarbetet	på	ett	mångsidigt	och	ändamålsenligt	sätt.	
	
I6	Arbetssäkerhet:	Eleverna	 får	 kunskap	om	arbetssäkerhet	 samt	 lär	 sig	 att	 kartlägga	och	bedöma	 risker	
under	slöjdprocessens	gång.	Eleverna	arbetar	på	ett	tryggt	och	säkert	sätt.	
	
I7	 Företagsamt	 lärande:	 Eleverna	 bekantar	 sig	 med	 företagsamt	 lärande,	 företagsamhet	 och	
föreningssamarbete	 genom	 presentationer,	 virtuellt	 och	 genom	 studie-	 eller	 företagsbesök.	
Undervisningen	tar	fasta	på	de	praktiska	färdigheternas	betydelse	i	arbetslivet.	Kulturinstitutionernas	utbud	
utnyttjas	som	en	idékälla.		
	
I8	Medvetenhet	och	delaktighet:	Eleverna	undersöker	olika	betydelser	som	slöjd	och	olika	slöjdprodukter	
kan	 ha	 ur	 individ-,	 samhälls-	 och	 miljöperspektiv.	 Eleverna	 reflekterar	 över	 hur	 slöjd	 främjar	 hållbar	
utveckling	och	välbefinnandet	i	vardagen.	Eleverna	lär	sig	delta,	påverka	och	kommunicera	genom	slöjd.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	slöjd	i	årskurs	7–9		
	
Mångsidiga	apparater,	maskiner,	arbetsredskap	och	lärmiljöer	ger	eleverna	möjlighet	att	lära	sig	slöjda	med	
olika	material	och	att	tillägna	sig	en	ansvarsfull	arbetsattityd.	Vardagslivet,	naturen,	den	byggda	miljön	och	
olika	 föremål	 observeras	 och	 utnyttjas	 för	 att	 planera	 och	 framställa	 slöjdprodukter.	 Eleverna	 utnyttjar	
mobila	apparater	i	slöjden	och	övar	sig	att	skapa	tredimensionella	ritningar	och	modeller.	I	undervisningen	
används	 arbetssätt	 som	är	 typiska	 för	 tekniskt	 arbete	och	 textilarbete.	Det	praktiska	 lärandet	 stöds	med	
hjälp	 av	 undersökande	 projekt	 i	 samarbete	 med	 utomstående	 sakkunniga,	 olika	 instanser	 och	 över	
läroämnesgränserna.	Eleverna	får	kunskap	om	slöjd	genom	att	besöka	museer,	utställningar	och	företag.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	slöjd	i	årskurs	7–9		
	
Med	 tanke	 på	 målen	 för	 läroämnet	 är	 det	 viktigt	 att	 handledning/stöd	 ordnas	 med	 hänsyn	 till	 olika	
pedagogiska	arbets-	och	förhållningssätt	som	stödjer	eleverna	att	 tillägna	sig	slöjdfärdigheter	och	främjar	
deras	 förmåga	 att	 planera	 och	 samarbeta.	 Genom	 individuellt	 arbete,	 grupparbete	 och	 kollaborativa	
arbetssätt	uppmuntras	eleverna	att	delta,	vara	aktiva	och	att	självständigt	ta	ansvar.	 I	undervisningen	ska	
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elevernas	 olika	 förutsättningar	 och	 behov	 beaktas	 och	 slöjdundervisningen	 differentieras	 utgående	 från	
dem,	till	exempel	genom	valet	av	lärmiljöer,	arbetsredskap,	arbetssätt	och	arbetsuppgifter.		
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	slöjd	i	årskurs	7–9		
	
Bedömningen	av	lärandet	ska	vägleda	och	sporra	eleverna.	Bedömningen	ska	grunda	sig	på	slöjdprocessen	i	
sin	 helhet,	 på	målen	 och	 kriterierna	 för	 den	 samt	 på	 kontinuerlig	 bedömning	 och	 dokumentation	 under	
arbetets	gång.	Det	är	viktigt	att	eleverna	känner	till	grunderna	för	bedömningen.	Dokumentationen	av	de	
olika	skedena	av	arbetsprocessen	fungerar	som	ett	redskap	vid	bedömningen.	Eleverna	ska	ges	mångsidig	
respons	 på	 sina	 framsteg	 och	 sitt	 lärande.	Bedömningen	 ska	 stödja	 utvecklingen	 av	 mångsidiga	
slöjdfärdigheter.	Eleverna	ska	erbjudas	olika	möjligheter	att	visa	sina	framsteg	och	uppmuntras	att	utnyttja	
sina	 styrkor	 och	 inhämta	 de	 färdigheter	 som	behöver	 utvecklas.	 Eleverna	 ska	 vägledas	 att	 utvärdera	 sitt	
lärande	och	erbjudas	olika	sätt	att	utvärdera	både	sitt	eget	och	sina	klasskamraters	arbete.	Responsen	ska	
vara	ömsesidig,	så	att	även	läraren	får	respons	på	sina	metoder	eller	arbetssätt.	
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	läroämnet	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleverna	har	uppnått	målen	för	lärokursen	i	slöjd	när	studierna	avslutas.	
Slutvitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	
slutbedömningen	 i	 slöjd.	 Kunskaperna	 i	 läroämnet	 utvecklas	 kontinuerligt	 under	 studiernas	 gång.	 I	
slutvitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	 oberoende	 av	 för	 vilken	 årskurs	
målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.	Eleverna	får	vitsordet	åtta	(8)	om	de	i	genomsnitt	visar	den	
kompetens	 som	 kriterierna	 förutsätter.	 Om	 vitsordet	 åtta	 överskrids	 inom	 något	 mål,	 kan	 detta	
kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	mål.	Siffervitsordet	bestäms	gemensamt	av	de	lärare	
som	undervisat	eleverna	i	slöjd.	
	
Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	slöjd	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

M1	handleda	eleven	att	
planera	sitt	arbete	samt	
att	 utveckla	 idéer,	
undersöka	 och	
experimentera	 på	 ett	
företagsamt	sätt	

I2-I5	
	

Förmåga	 att	 arbeta	 och		
producera	

Eleven	 planerar	 sitt	 arbete,	
kan	 göra	 val	 och	 söka	 egna	
lösningar	för	sitt	arbete.	

M2	 vägleda	 eleven	 att	
ställa	 upp	 mål	 för	 sitt	
lärande	 och	 arbete	 och	
att	utgående	från	målen	
genomföra	 en	
slöjdprocess	 i	 sin	helhet	
samt	 utvärdera	 sitt	
lärande	

I1-I5	
	

Förmåga	 att	 genomföra	 en	
slöjdprocess	i	sin	helhet	

Eleven	 ställer	 upp	mål	 för	 sitt	
arbete,	arbetar	processinriktat	
och	 utvärderar	 realistiskt	 sitt	
lärande	under	slöjdprocessen.	

M3	handleda	eleven	att	
undersöka	 och	
mångsidigt	 använda	
olika	 redskap,	 material	

I1-I5	
	

Förmåga	 att	 framställa	 och	
använda	 tekniker	 och	
bearbetningsmetoder	

Eleven	 kan	 välja	
ändamålsenliga	 material,	
tekniker	 och	
bearbetningsmetoder	 samt	
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och	 ändamålsenliga	
metoder	 samt	 att	
utveckla	innovationer	

använda	 dem	 för	 att	
framställa	 produkter/alster	
enligt	sina	planer.	

M4	handleda	eleven	att	
lära	 sig	 använda	
slöjdrelaterade	
begrepp,	 tecken	 och	
symboler	 och	 att	 stärka	
elevens	 visuella,	
materiella	 och	 tekniska	
uttrycksförmåga	

I1-I5	
	

Visuellt,	 materiellt	 och	 tekniskt	
uttryck	

Eleven	 kan	 använda	 centrala	
slöjdbegrepp,	 kan	 uttrycka	
sina	idéer	klart	och	genomföra	
sina	 idéer	 planenligt	 och	med	
hänsyn	 till	 estetik	 och	
funktionalitet.		

M5	handleda	eleven	att	
uppfatta,	 förutse	 och	
reagera	på	riskfaktorer	i	
arbetet	 och	 att	 arbeta	
på	 ett	 tryggt	 och	 säkert	
sätt	 under	
slöjdprocessen	

I6	
	

Förmåga	att	arbeta	på	ett	tryggt	
och	säkert	sätt		
	

Eleven	 kan	 bedöma	 farorna	
och	 riskerna	 i	 arbetet	 samt	
arbeta	på	ett	tryggt	och	säkert	
sätt	under	slöjdprocessen.		

M6	handleda	eleven	att	
utnyttja	 informations-	
och	 kommunikations-
teknikens	 möjligheter	
för	 planering,	
framställning	 och	
dokumentation	samt	för	
att	 producera	 och	
distribuera	 gemensam	
information	

I1-I5	
	

Färdigheter	 i	 informations-	 och	
kommunikationsteknik	
Förmåga	att	arbeta	tillsammans	
med	andra	

Eleven	 kan	 använda	
informations-	 och	
kommunikationsteknik	 både	
på	egen	hand	och	tillsammans	
med	 andra	 för	 planering,	
framställning	 och	
dokumentation	 av	
slöjdprocessen.	
	
	

M7	 vägleda	 eleven	 att	
förstå	 betydelsen	 av	
praktiska	 färdigheter,	
slöjd	 och	 teknik	 i	 det	
egna	 livet,	 samhället,	 i	
företagsverksamhet	 och	
i	det	övriga	arbetslivet	

I7	 Förmåga	 att	 uppfatta	
betydelsen	 av	 praktiska	
färdigheter	och	slöjd	i	samhället	

Eleven	 kan	 med	 hjälp	 av	
exempel	 beskriva	
slöjdfärdigheternas	betydelse	i	
vardagen,	 samhället	 och	
arbetslivet.	
	

M8	 vägleda	 eleven	 att	
tänka	 ekonomiskt	 och	
att	 i	 anslutning	 till	
slöjdprocessen	 göra	 val	
som	 främjar	 en	 hållbar	
livsstil	

I8	 Förmåga	 att	 göra	 val	 och		
motivera	sina	val	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	 hur	
slöjd	 stödjer	 en	 hållbar	 livsstil	
och	kan	göra	hållbara	val	 i	sitt	
arbete.	

	

15.4.17	GYMNASTIK	
	
Läroämnets	uppdrag		
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Uppdraget	i	gymnastikundervisningen	är	att	påverka	elevernas	välbefinnande	genom	att	stödja	den	fysiska,	
sociala	och	psykiska	funktionsförmågan	och	en	positiv	inställning	till	den	egna	kroppen.	Det	är	viktigt	att	de	
enskilda	lektionerna	i	gymnastik	ger	eleverna	positiva	upplevelser	och	stödjer	en	aktiv	livsstil.	I	gymnastiken	
betonas	kroppsuppfattning,	fysisk	aktivitet	och	samarbete.	Gymnastiken	ska	bidra	till	att	främja	jämlikhet,	
jämställdhet	och	gemenskap	samt	stödja	kulturell	mångfald.	Undervisningen	ska	vara	trygg	och	utgå	från	de	
möjligheter	 som	 olika	 årstider	 och	 de	 lokala	 förhållandena	 erbjuder.	 Skolans	 lokaler,	 idrottsplatser	 i	
närmiljön	 och	 naturen	 ska	 utnyttjas	 mångsidigt	 i	 undervisningen.	 Eleverna	 ska	 handledas	 att	 främja	 ett	
tryggt	och	etiskt	hållbart	arbetssätt	och	inlärningsklimat.		
	
I	gymnastiken	får	eleverna	lära	sig	att	röra	på	sig	och	samtidigt	utvecklas	de	genom	att	röra	på	sig.	Att	lära	
sig	att	 röra	på	sig	 innebär	 fysisk	aktivitet	enligt	elevernas	ålder	och	utvecklingsnivå,	 träning	av	motoriska	
basfärdigheter	 och	 fysiska	 egenskaper.	 Eleverna	 ska	 få	 kunskaper	 och	 färdigheter	 för	 olika	 slags	
gymnastiksituationer.	Att	utvecklas	genom	att	röra	på	sig	innebär	att	man	lär	sig	att	respektera	andra,	att	
vara	 ansvarsfull,	 att	 utveckla	 sig	 själv	 långsiktigt,	 att	 identifiera	 och	 reglera	 känslor	 samt	 att	 utveckla	 en	
positiv	självbild.	Gymnastiken	ska	ge	eleverna	möjlighet	att	känna	glädje,	uttrycka	sig	med	kroppen,	delta,	
vara	 social,	 koppla	 av,	 tävla	 och	 kämpa	 på	 ett	 lekfullt	 sätt	 och	 att	 hjälpa	 andra.	 Eleverna	 ska	 också	 få	
beredskap	att	främja	sin	hälsa.		
	
	
"Vi	rör	på	oss	tillsammans	och	tillämpar	våra	färdigheter	samt	stärker	självbilden	och	delaktigheten."	

I	 årskurserna	 7–9	 ligger	 tyngdpunkten	 i	 undervisningen	 på	 att	 mångsidigt	 tillämpa	 grundläggande	
färdigheter	 och	 träna	 fysiska	 egenskaper	 med	 hjälp	 av	 olika	 gymnastikformer	 och	 idrottsgrenar.	 Det	 är	
särskilt	 viktigt	 att	 eleverna	 stärker	 sin	 positiva	 självbild	 och	 accepterar	 sin	 kropp	 som	 förändras.	
Undervisningen	 ska	 stödja	 elevernas	 välbefinnande,	 utveckling	mot	 självständighet	 och	 delaktighet	 samt	
uppmuntra	 eleverna	 att	 på	 eget	 initiativ	 delta	 i	 motionsaktiviteter	 som	 främjar	 hälsan.	 Eleverna	 deltar	
enligt	sin	utvecklingsnivå	i	planeringen	av	aktiviteter	samt	tar	ansvar	för	sin	egen	och	gruppens	aktivitet.		
	
Mål	för	undervisningen	i	gymnastik	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Fysisk	funktionsförmåga	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 röra	 på	 sig,	 att	 pröva	 olika	
gymnastikformer	och	att	träna	enligt	bästa	förmåga		

I1	 K1,	K3	

M2	 handleda	 eleven	 att	 träna	 sina	 sensomotoriska	
färdigheter,	 d.v.s.	 iaktta	 sig	 själv	 och	 sin	 omgivning	 med	
hjälp	 av	olika	 sinnen	och	att	 välja	 lämpliga	 lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer		

I1	 K1,	K3,	K4	

M3	handleda	 eleven	 att	 utveckla	 och	 träna	 sin	 balans-	 och	
rörelseförmåga,	 så	 att	 hen	 kan	 använda,	 kombinera	 och	
tillämpa	 sina	 färdigheter	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt	 i	 olika	
lärmiljöer,	under	olika	årstider	och	i	olika	gymnastikformer	

I3	 K3	

M4	handleda	eleven	att	utveckla	och	 träna	 sin	 förmåga	att	
hantera	 redskap,	 så	 att	 hen	 kan	 använda,	 kombinera	 och	
tillämpa	 sina	 färdigheter	 på	 ett	 mångsidigt	 sätt	 i	 olika	

I3	 K3	
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lärmiljöer,	under	olika	årstider	och	i	olika	gymnastikformer	
M5	 uppmuntra	 och	 vägleda	 eleven	 att	 utvärdera,	
upprätthålla	och	utveckla	sina	fysiska	egenskaper:	snabbhet,	
rörlighet,	uthållighet	och	styrka	

I1	 K3	

M6	stärka	simkunnigheten	och	 livräddningsfärdigheterna	så	
att	eleven	kan	simma	och	både	rädda	sig	själv	och	andra	ur	
vattnet	

I1	 K3	

M7	handleda	eleven	att	agera	tryggt	och	sakligt	 I1	 K3,	K6,	K7	
Social	funktionsförmåga	 	 	
M8	 handleda	 eleven	 att	 samarbeta	 med	 alla	 andra	 och	
reglera	 sina	 handlingar	 och	 känslouttryck	 i	
gymnastiksituationer	med	hänsyn	till	andra	

I2	 K2,	K3,	K6,	K7		

M9	handleda	eleven	att	delta	i	aktiviteterna	enligt	principen	
om	rent	spel	och	bära	ansvar	för	gemensamma	aktiviteter	

I2	 K2,	K6,	K7	

Psykisk	funktionsförmåga	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	ta	ansvar	för	sina	handlingar	och	
stärka	sin	förmåga	att	arbeta	självständigt	

I3	 K1,	K2,	K3	

M11	se	till	att	eleven	får	tillräckligt	med	positiva	upplevelser	
av	 sin	 egen	 kropp,	 av	 att	 kunna	 och	 av	 att	 vara	 en	 del	 av	
gemenskapen			

I3	 K1,	K2	

M12	 hjälpa	 eleven	 att	 förstå	 betydelsen	 av	 tillräcklig	 fysisk	
aktivitet	 och	 en	 motionsinriktad	 livsstil	 för	 det	 totala	
välbefinnandet		

I3	 K3	

M13	göra	eleven	bekant	med	olika	motionsmöjligheter	samt	
ge	eleven	kunskaper	och	färdigheter	som	hör	samman	med	
vanliga	 motionsformer	 så	 att	 hen	 ska	 kunna	 hitta	 egna	
lämpliga	motionsformer	som	ger	glädje	och	rekreation		

I3	 K1,	K3	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	gymnastik	i	årskurs	7–9		
	
I1	 Fysisk	 funktionsförmåga:	 Undervisningen	 i	 gymnastik	 präglas	 av	 fysisk	 aktivitet.	 I	
gymnastikundervisningen	väljs	uppgifter	som	på	ett	tryggt	och	mångsidigt	sätt	utvecklar	elevernas	förmåga	
att	 observera	 och	 lösa	 problem	 (t.ex.	 gymnastiklekar	 och	 bollspel).	 Balans-	 och	 rörelseförmågan	 samt	
förmågan	att	hantera	redskap	stärks	med	hjälp	av	mångsidiga	gymnastikformer	(såsom	aktiviteter	på	 is,	 i	
snö,	 i	 naturen,	 vanlig	 gymnastik,	 musik-	 och	 dansgymnastik	 samt	 bollspel	 och	 redskapsgymnastik)	 och	
idrottsgrenar	under	olika	årstider	och	i	olika	lärmiljöer.	Gymnastikundervisningen	ska	omfatta	undervisning	
i	simning,	vattengymnastik	och	livräddning.	
	
Mångsidiga	uppgifter,	lekar,	övningar	och	spel	ger	eleverna	möjlighet	att	delta	och	uppleva	att	de	kan,	att	
arbeta	självständigt,	att	uttrycka	sig	med	kroppen	och	få	estetiska	erfarenheter.	I	gymnastikundervisningen	
väljs	 uppgifter	 där	 eleverna	 lär	 sig	 att	 träna	 styrka,	 snabbhet,	 uthållighet	 och	 rörlighet.	 Med	 hjälp	 av	
gymnastikuppgifterna	 lär	sig	eleven	att	utvärdera,	upprätthålla	och	utveckla	sin	 fysiska	funktionsförmåga.	
Mätningarna	enligt	det	nationella	uppföljningssystemet	för	fysisk	funktionsförmåga	Move!	ska	genomföras	
så	att	de	stödjer	den	omfattande	hälsoundersökningen	som	ordnas	i	årskurs	8.	
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I2	Social	funktionsförmåga:	Med	hjälp	av	gymnastikuppgifter	lär	sig	eleverna	att	utvärdera	och	utveckla	sin	
sociala	 funktionsförmåga.	 I	 gymnastikundervisningen	 väljs	 olika	 par-	 och	 gruppuppgifter,	 lekar,	 övningar	
och	spel	där	eleverna	lär	sig	att	ta	hänsyn	till	andra	samt	att	hjälpa	och	stödja	varandra.	Genom	uppgifterna	
lär	 sig	 eleverna	 att	 ta	 ansvar	 för	 gemensamma	 aktiviteter	 och	 organiseringen	 av	 dem	 samt	 för	 regler.	
Gruppuppgifterna	stärker	positiv	gemenskap.	
	
I3	Psykisk	funktionsförmåga:	 I	gymnastikundervisningen	används	uppgifter	där	eleverna	lär	sig	att	kämpa	
långsiktigt	 på	 egen	 hand	 och	 tillsammans	 med	 andra	 för	 att	 uppnå	 ett	 mål.	 Genom	 olika	 uppgifter	 får	
eleverna	öva	sig	att	ta	ansvar.	Roliga	och	omväxlande	gymnastikuppgifter	framkallar	positiva	känslor	som	i	
sin	 tur	 stärker	 elevernas	 upplevelse	 av	 att	 kunna	 och	 deras	 positiva	 självbild.	 I	 samband	 med	
undervisningen	får	eleverna	information	om	motionens	betydelse	för	utvecklingen,	principerna	för	träning	
samt	om	möjligheterna	att	utöva	motion	som	hobby	och	vad	som	kännetecknar	olika	motionsformer.	
	
Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	gymnastik	i	årskurs	7–9	
	
Gymnastikens	 uppdrag	 och	 mål	 genomförs	 genom	 trygg	 och	 mångsidig	 undervisning	 i	 olika	 lärmiljöer	
inomhus	 och	 utomhus	 med	 betoning	 på	 elevernas	 delaktighet.	 I	 undervisningen	 beaktas	 på	 ett	
ändamålsenligt	sätt	årstiderna,	de	 lokala	 förhållandena	samt	de	möjligheter	som	skolan	och	omgivningen	
erbjuder.	 I	undervisningen	betonas	arbetssätt	som	främjar	fysisk	aktivitet	och	gemenskap,	uppmuntrande	
växelverkan	och	att	hjälpa	andra	samt	att	verksamheten	är	trygg	både	psykiskt	och	fysiskt.	Utnyttjandet	av	
motionsteknologi	 stödjer	 målen	 för	 gymnastikundervisningen.	 Det	 är	 viktigt	 att	 främja	 säkert	
trafikbeteende,	när	man	förflyttar	sig	till	idrottsplatser	utanför	skolan.	
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	gymnastik	i	årskurs	7–9		
	
En	 uppmuntrande	 och	 accepterande	 atmosfär	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	 målen	 för	
gymnastikundervisningen	ska	nås.	Undervisningen	ska	ge	alla	elever	möjlighet	att	lyckas	och	att	delta	samt	
stödja	 en	 tillräcklig	 funktionsförmåga	 med	 tanke	 på	 välbefinnandet.	 Det	 är	 viktigt	 att	 beakta	 elevernas	
individualitet,	 att	 arbetsklimatet	 är	 tryggt	 och	 att	 undervisningsarrangemangen	 och	 kommunikationen	 i	
undervisningen	 är	 tydliga.	 Upplevelsen	 av	 att	 kunna	 och	 den	 sociala	 samhörigheten	 stöds	 genom	
elevorienterade	och	engagerande	arbetssätt,	lämpliga	uppgifter	och	uppmuntrande	respons.	I	årskurs	7–9	
ska	särskild	vikt	 fästas	vid	att	stödja	funktionsförmågan	samt	uppmuntra	eleverna	att	utöva	eller	hitta	en	
egen	lämplig	motionsform.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	gymnastik	i	årskurs	7–9	
	
Eleverna	ska	genom	mångsidig,	uppmuntrande	och	handledande	respons	och	bedömning	stödjas	att	röra	
på	 sig	 med	 hjälp	 av	 gymnastik.	 Responsen	 stödjer	 elevernas	 positiva	 uppfattning	 om	 sig	 själv	 som	
motionsutövare.	 I	 responsen	 och	 bedömningen	 ska	man	 fästa	 vikt	 vid	 elevernas	 individuella	 styrkor	 och	
utvecklingsbehov	 och	 stödja	 dem.	 Elevernas	 hälsotillstånd	 och	 specialbehov	 ska	 beaktas	 i	
gymnastikundervisningen	och	bedömningen.	
	
Bedömningen	i	gymnastik	ska	grunda	sig	på	målen	för	den	fysiska,	sociala	och	psykiska	funktionsförmågan.	
Föremål	 för	 bedömningen	 är	 elevernas	 lärande	 (målen	 2–6)	 och	 sätt	 att	 arbeta	 (målen	 1	 och	 7–10).	
Elevernas	fysiska	konditionsnivå	ska	inte	användas	som	grund	för	bedömningen.	Mätningar	som	gjorts	med	
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Move!	används	 inte	som	grund	 för	bedömningen.	Vid	bedömningen	används	mångsidiga	metoder,	 så	att	
eleverna	har	möjlighet	att	visa	sina	färdigheter	på	bästa	sätt.	Eleverna	ska	vägledas	att	utvärdera	sig	själva.		
	
Slutbedömningen	infaller	det	läsår	då	läroämnet	upphör	att	vara	ett	gemensamt	läroämne	för	alla.	Genom	
slutbedömningen	 fastställs	 hur	 väl	 eleverna	 har	 uppnått	målen	 för	 lärokursen	 i	 gymnastik	 när	 studierna	
avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevernas	kunskapsnivå	ställs	i	relation	till	de	nationella	kriterierna	
för	 slutbedömningen	 i	 gymnastik.	 Färdigheterna	 i	 gymnastik	 utvecklas	 kumulativt.	 I	 slutvitsordet	 ska	 alla	
nationella	kriterier	 för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	 i	 fråga	fastställs	 i	
den	 lokala	 läroplanen.	 En	 elev	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	 kompetens	 som	
kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	
en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	
	
Bedömningskriterier	 för	 goda	 kunskaper	 (vitsordet	 8)	 i	 slutbedömningen	 efter	 avslutad	 lärokurs	 i		
gymnastik	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	

Fysisk	funktionsförmåga	 	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
röra	 på	 sig,	 att	 pröva	 olika	
gymnastikformer	 och	 att	
träna	enligt	bästa	förmåga	

I1	 Aktivitet	 och	 vilja	 att	
försöka	

Eleven	 är	 vanligtvis	 aktiv	 under	
lektionerna	och	prövar	och	tränar	
olika	gymnastikformer.		
	

M2	 handleda	 eleven	 att	
träna	 sina	 sensomotoriska	
färdigheter,	d.v.s.	 iaktta	sig	
själv	 och	 sin	 omgivning	
med	 hjälp	 av	 olika	 sinnen	
och	 att	 välja	 lämpliga	
lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer	

I1	 Förmåga	 att	 välja	 lösningar	
i	olika	gymnastiksituationer	

Eleven	 väljer	 oftast	
ändamålsenliga	 lösningar	 i	 olika	
gymnastiksituationer.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 och	 träna	 sin		
balans-	 och	 rörelse-
förmåga,	 så	 att	 hen	 kan	
använda,	 kombinera	 och	
tillämpa	sina	färdigheter	på	
ett	 mångsidigt	 sätt	 i	 olika	
lärmiljöer,	 under	 olika	
årstider	 och	 i	 olika	
gymnastikformer	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
grundläggande	 motoriska	
färdigheter	 (balans-	 och	
rörelseförmåga)	 i	 olika	
gymnastikformer		

Eleven	 kan	 använda,	 kombinera	
och	 tillämpa	 sina	 balans-	 och	
rörelsefärdigheter	 i	 de	 flesta	
gymnastikformer	som	undervisats		
	

M4	 handleda	 eleven	 att	
utveckla	 och	 träna	 sin	
förmåga	 att	 hantera	
redskap,	 så	 att	 hen	 kan	
använda,	 kombinera	 och	
tillämpa	sina	färdigheter	på	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
grundläggande	 motoriska	
färdigheter	 (förmåga	 att	
hantera	 redskap)	 i	 olika	
gymnastikformer	

Eleven	 kan	 använda,	 kombinera	
och	 tillämpa	 sina	 färdigheter	 att	
använda	 i	 de	 flesta	
gymnastikformer	som	undervisats		
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ett	 mångsidigt	 sätt	 i	 olika	
lärmiljöer,	 under	 olika	
årstider	 och	 i	 olika	
gymnastikformer	
M5	uppmuntra	och	vägleda	
eleven	 att	 utvärdera,	
upprätthålla	 och	 utveckla	
sina	 fysiska	 egenskaper:	
snabbhet,	 rörlighet,	
uthållighet	och	styrka	

I1	 Förmåga	 att	 utvärdera,	
upprätthålla	 och	 utveckla	
fysiska	egenskaper	

Eleven	 kan	utvärdera	 sina	 fysiska	
egenskaper	 och	 på	 basis	 av	
utvärderingen	 träna	 snabbhet,	
rörlighet,	uthållighet	och	styrka.	
	

M6	 stärka	 simkunnigheten	
och	 livräddnings-
färdigheterna	så	att	eleven	
kan	simma	och	både	rädda	
sig	 själv	 och	 andra	 ur	
vattnet	

I1	 Simkunnighet	 och	
livräddningsfärdigheter	

Eleven	 kan	 simma	 och	 både	
rädda	 sig	 själv	 och	 andra	 ur	
vattnet.			

M7	 handleda	 eleven	 att	
agera	tryggt	och	sakligt	

I1	 Aktivitet	 under	
gymnastiklektionerna	

Eleven	 agerar	 på	 ett	 säkert	 och	
sakligt	 sätt	 under	
gymnastiklektionerna.		

Social	funktionsförmåga	 	 	 	
M8	 handleda	 eleven	 att	
samarbeta	 med	 alla	 andra	
och	reglera	sina	handlingar	
och	 känslouttryck	 i	
gymnastiksituationer	 med	
hänsyn	till	andra	

I2	 Kommunikationsfärdigheter	
och	arbetsförmåga	

Eleven	 kan	 agera	 i	 olika	
gymnastiksituationer	 enligt	
överenskommet	sätt.			
	

M9	 handleda	 eleven	 att	
delta	 i	 aktiviteterna	 enligt	
principen	om	rent	spel	och	
bära	 ansvar	 för	
gemensamma	aktiviteter	

I2	 Hur	 eleven	 deltar	 i	
gemensamma	aktiviteter	

Eleven	följer	vanligen	principerna	
om	rent	spel	och	strävar	efter	att	
ta	 ansvar	 för	 gemensamma	
aktiviteter.	
	

Psykisk	funktionsförmåga	 	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	
ta	 ansvar	 för	 sina	
handlingar	 och	 stärka	 sin	
förmåga	 att	 arbeta	
självständigt	

I3	 Sättet	att	arbeta	 Eleven	 kan	 vanligtvis	 arbeta	
ansvarsfullt	och	självständigt.	

M11	 se	 till	 att	 eleven	 får	
tillräckligt	 med	 positiva	
upplevelser	 av	 sin	 egen	
kropp,	av	att	kunna	och	av	
att	 vara	 en	 del	 av	
gemenskapen			

I3	 	 Påverkar	 inte	 vitsordet.	 Eleven	
handleds	 att	 reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen.	
	

M12	 hjälpa	 eleven	 att	
förstå	 betydelsen	 av	
tillräcklig	 fysisk	 aktivitet	

I3	 	 Påverkar	 inte	 vitsordet.	 Eleven	
handleds	 att	 reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	 av	
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och	 en	 motionsinriktad	
livsstil	 för	 det	 totala	
välbefinnandet	

självbedömningen.	
	

M13	 göra	 eleven	 bekant	
med	 olika	
motionsmöjligheter	 samt	
ge	 eleven	 kunskaper	 och	
färdigheter	 som	 hör	
samman	 med	 vanliga	
motionsformer	 så	 att	 hen	
ska	 kunna	 hitta	 egna	
lämpliga	 motionsformer	
som	 ger	 glädje	 och	
rekreation	

I3	 	 Påverkar	 inte	 vitsordet.	 Eleven	
handleds	 att	 reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen.	
	

	

15.4.18	HUSLIG	EKONOMI	
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Uppdraget	 i	 huslig	 ekonomi	 är	 att	 stödja	 eleverna	 att	 utveckla	 kunskaper,	 färdigheter,	 attityder	 och	
beredskap	 som	 behövs	 för	 att	 hantera	 vardagen	 i	 ett	 hem	 och	 för	 en	 hållbar	 livsstil	 som	 stödjer	
välbefinnandet.	 Undervisningen	 i	 huslig	 ekonomi	 ska	 främja	 praktiska	 färdigheter	 och	 kreativitet	 samt	
förmågan	 att	 göra	 val	 och	 agera	 på	 ett	 hållbart	 sätt	 i	 vardagen.	 Undervisningen	 ska	 lägga	 grunden	 för	
elevernas	kunskaper	i	huslig	ekonomi,	så	att	eleverna	har	färdigheter	att	agera	i	olika	miljöer	och	klara	av	
att	 genomföra	 uppgifter	 i	 ett	 hushåll.	 Undervisningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	 utvecklas	 till	 konsumenter	
som	 klarar	 av	 att	 upprätthålla	 de	 grundläggande	 förutsättningarna	 för	 vardagen	 i	 ett	 hushåll.	
Undervisningen	 ska	 hjälpa	 eleverna	 att	 utvecklas	 till	 medmänniskor	 som	 bryr	 sig	 om	 sin	 nästa	 och	 som	
växer	till	aktiva	medlemmar	i	familjen,	hemmet	och	samhället.		
	
Undervisningen	ska	ge	eleverna	färdigheter	att	kunna	kommunicera	och	leva	tillsammans.	Undervisningen	i	
huslig	ekonomi	ska	 lägga	grund	för	hållbart	boende,	matkunskap	och	hållbar	konsumtion.	Eleverna	ska	få	
en	 uppfattning	 om	 den	 teknik	 som	 präglar	 vardagen	 i	 ett	 hem,	 om	 hur	 man	 kan	 leva	 på	 ett	
kostnadsmedvetet	sätt	samt	om	hur	man	kan	använda	informations-	och	kommunikationsteknik	i	hushållet.		
	
Med	 hjälp	 av	 centrala	 innehåll	 och	 arbetsuppgifter	 i	 huslig	 ekonomi	 utvecklas	 elevernas	 förmåga	 att	
planera	och	organisera,	att	utföra	arbete	och	att	ha	kontroll	över	resurser.	Uppdraget	i	huslig	ekonomi	är	
att	 stärka	elevernas	 färdigheter	att	 arbeta	 långsiktigt,	 att	 samarbeta	och	att	 granska	 information	kritiskt.	
Det	 är	 särskilt	 viktigt	 att	 se	 till	 att	 eleverna	 deltar	 i	 undervisningen	 på	 ett	 jämlikt	 och	 rättvist	 sätt.	
Läroämnet	ska	fostra	eleverna	till	att	kunna	agera	aktivt	och	företagsamt,	ansvarsfullt	och	ekonomiskt.		
	
Läroämnet	huslig	ekonomi	tillämpar	kunskap	från	olika	områden	och	samarbetar	med	andra	läroämnen	för	
att	 elevernas	 inlärningserfarenheter	 ska	 bli	 mångsidigare.	 En	 helhetsskapande	 undervisning	 stödjer	
elevernas	 förståelse	 av	 sambanden	 mellan	 olika	 begrepp,	 saker	 eller	 företeelser	 som	 har	 att	 göra	 med	
vardagen	 i	 hemmet,	 ökar	 kunskapen	 om	 förhållandet	 mellan	 orsak	 och	 verkan	 och	 fördjupar	 lärandet.	
Undervisningen	i	huslig	ekonomi	täcker	alla	delområden	av	mångsidig	kompetens.	
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Undervisningen	i	huslig	ekonomi	ska	vara	systematisk	och	bygga	på	kontinuitet	samt	stödja	lärandet	så	att	
elevernas	 kunskaper	 och	 färdigheter	 gradvis	 fördjupas	 till	 helheter.	 Elevernas	 självständighet	 och	 ansvar	
ska	växa	efter	hand	och	eleverna	ska	få	lära	sig	att	lösa	problem,	att	tillämpa	kunskaper	och	färdigheter	och	
att	vara	kreativa.	Med	hjälp	av	hemuppgifter	ska	eleverna	få	tillämpa	och	fördjupa	sina	kunskaper	hemma	
och	i	den	närmaste	kretsen.	
	
Undervisning	i	huslig	ekonomi	kan	ges	redan	i	de	lägre	årskurserna	om	utbildningsanordaren	så	beslutar.	I	
sådana	 fall	 följer	 man	 grunderna	 för	 läroplanen	 för	 huslig	 ekonomi	 med	 beaktande	 av	 elevernas	 ålder.	
Undervisningens	 mål,	 centrala	 innehåll	 och	 genomförande	 fastställs	 i	 den	 lokala	 läroplanen	 genom	
anpassning	av	grunderna	för	läroplanen.		
	
Mål	för	undervisningen	i	huslig	ekonomi	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 som		

anknyter	till	målen	
Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Praktiskt	arbete	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	 planera,	 organisera	 och	 utvärdera	
arbete	och	aktivitet		

I1,	I2,	I3	 K3	

M2	 handleda	 eleven	 att	 träna	 praktiska	 färdigheter	 som	
behövs	 i	 hushållet	 samt	 uppmuntra	 eleven	 att	 vara	 kreativ	
och	att	lägga	märke	till	estetik		

I1,	I2	 K2,	K3	

M3	 handleda	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 välja	 och	 använda	
material,	redskap,	apparater	och	digitala	verktyg	med	tanke	
på	välbefinnande	och	hållbar	konsumtion		

I1,	I2,	I3	 K3,	K4,	K5,	K7	

M4	 handleda	 eleven	 att	 planera	 sin	 tidsanvändning	 och	
arbetets	 gång	 samt	 att	 hålla	 ordning	 i	 samband	 med	
uppgifter		

I1,	I2	 K1,	K3,	K6	

M5	 vägleda	 och	 motivera	 eleven	 att	 arbeta	 hygieniskt,	
säkert	och	ergonomiskt	och	att	fästa	uppmärksamhet	vid	de	
resurser	som	finns	

I1,	I2,	I3	 K3,	K5,	K7	

Samarbete	och	kommunikation	 	 	
M6	handleda	eleven	att	träna	att	 lyssna	samt	diskutera	och	
argumentera	 på	 ett	 konstruktivt	 sätt	 när	 hen	 planerar	 och	
genomför	uppgifter	

I1,	I2,	I3	 K1,	K2,	K6,	K7	

M7	göra	eleven	uppmärksam	på	hur	vardagen	är	uppbyggd	
samt	 på	 kulturellt	 mångskiftande	 verksamhetsmiljöer	 och	
husliga	traditioner		

I1,	I2,	I3	 K2,	K3	

M8	handleda	eleven	att	arbeta	självständigt	och	i	grupp	och	
att	komma	överens	om	fördelningen	av	arbetsuppgifter	och	
tidsanvändningen	

I1,	I2	 K3,	K6,	K7	

M9	uppmuntra	eleven	att	handla	enligt	goda	seder	i	samspel	
med	andra	och	 att	 fundera	över	hur	det	 egna	uppförandet	
påverkar	arbetet	i	gruppen	och	gemenskapen	

I1,	I2,	I3	 K2,	K6,	K7	

Informationshantering	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 söka	 och	 bedöma	
hushållsrelaterad	 information	 samt	 handleda	 eleven	 att	
använda	tillförlitlig	information	som	grund	för	sina	val	

I1,	I2,	I3	 K1,	K4	

M11	 lära	 eleven	 att	 läsa,	 tolka	 och	 bedöma	 anvisningar,	
tecken	och	symboler	som	anknyter	till	hushåll	och	närmiljö	

I1,	I2,	I3	 K4	

M12	 handleda	 eleven	 att	 lära	 sig	 lösa	 problem	 och	 vara	
kreativ	i	olika	situationer	och	miljöer		

I1,	I2,	I3	 K1	
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M13	 vägleda	 eleven	 till	 en	 hållbar	 livsstil	 genom	 att	 fästa	
elevens	 uppmärksamhet	 vid	 miljö-	 och	
kostnadsmedvetenhet	i	vardagen		

I1,	I2,	I3	 K1,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	huslig	ekonomi	i	årskurs	7–9	
	
Innehållet	 ska	 väljas	 så	 att	 eleverna	 utvecklar	 en	 mångsidig	 hushållskompetens	 och	 ett	 mångsidigt	
hushållstänkande	samt	tillägnar	sig	principerna	för	hållbar	utveckling.	Aktuella	ämnen	med	 lokal,	 regional	
och	global	anknytning	ska	utnyttjas	och	tillämpas	vid	planeringen	av	uppgifter.	Uppgifterna	ska	anknyta	till	
målen	 i	 huslig	 ekonomi	 och	 variera	 beroende	 på	 eleverna,	 de	 lokala	 förhållandena	 och	 skolans	
prioriteringar.	
	
I1	 Matkunskap	 och	 matkultur:	 Innehållet	 i	 undervisningen	 väljs	 så	 att	 det	 stödjer	 utvecklingen	 av	
matlagnings-	och	bakningsfärdigheter.	Genom	att	eleverna	planerar	och	tillreder	måltider	samt	prövar	olika	
måltidssituationer	ska	de	lära	sig	att	reflektera	över	val	och	vanor	när	det	gäller	mat	och	ätande	utgående	
från	 tillförlitlig	 information	om	näringsrekommendationer,	matsäkerhet,	matkedjan,	 livsmedelskännedom	
samt	ekonomi	och	etik.	Innehållet	ska	omfatta	matkultur	och	seder	som	en	del	av	identiteten	och	hemmets	
festligheter.			

I2	Att	bo	och	leva	tillsammans:	Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	utvecklingen	av	färdigheter	som	behövs	i	
ett	hushåll	samt	miljö-	och	kostnadsmedvetenhet.	Undervisning	i	renhållning,	textil-	och	materialvård	med	
lämpliga	rengöringsmedel,	apparater,	redskap	och	arbetssätt	utvecklar	färdigheter	som	behövs	i	vardagen.	
Med	 hjälp	 av	 innehållet	 i	 undervisningen	 bekantar	 sig	 eleverna	 med	 goda	 seder,	 jämlik	 användning	 av	
resurser	samt	att	ta	ansvar	i	familjen.	Innehållet	ger	eleverna	en	grund	för	att	kunna	utvärdera	boende-	och	
hushållsrelaterade	tjänster.			
	
I3	 Konsument-	 och	 hushållskunskap	 i	 hemmet:	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 det	 eleverna	 handleds	 att	 uträtta	
ärenden	och	 får	kunskap	om	sina	konsumentrelaterade	 rättigheter	och	skyldigheter	beträffande	olika	val	
och	 avtal.	 Innehållet	 ska	 ge	 eleverna	 en	 grund	 för	 att	 kunna	 använda	medier	 och	 teknik	 som	 redskap	 i	
vardagen	och	uppmuntra	eleverna	att	reflektera	över	kamratgruppens	och	mediernas	inverkan	på	de	egna	
konsumtionsvalen.	Undervisningen	tränar	elevernas	 förmåga	att	 fatta	ansvarsfulla	beslut,	att	söka	aktuell	
information	 samt	 stödjer	 förmågan	 att	 identifiera	 situationer	 och	 lösa	 problem	 som	 gäller	 hushållens	
ekonomi.	

Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	huslig	ekonomi	i	årskurs	7–9	
	
Med	tanke	på	målen	 i	 läroämnet	är	det	viktigt	att	välja	 lärmiljöer	som	möjliggör	 interaktion	 i	arbetet,	att	
man	 tillsammans	 kan	 skapa	 och	 dela	 kunskap,	 att	 man	 kan	 använda	 undersökande	 och	 tillämpande	
arbetssätt	 samt	 utvärdera	 arbetet.	 Att	 värdesätta	 och	 slutföra	 arbete,	 kunna	 arbeta	 långsiktigt	 i	 en	
respektfull	 och	 lugn	 atmosfär	 samt	 ha	 möjlighet	 att	 lära	 sig	 av	 misslyckanden	 skapar	 trygghet	 i	
undervisningen.	 I	 undervisningen	 utnyttjas	 klassgemenskapen,	 skolans	 lokaler,	 skolmiljön	 samt	 digitala	
miljöer	och	samarbetsnätverk.	Skoluppgifterna	ska	stärka	elevernas	syn	på	hur	vardagen	är	uppbyggd	och	
hur	olika	den	kan	se	ut	och	ge	eleverna	träning	i	att	tillämpa	sina	kunskaper	i	sin	egen	familj.	Det	är	viktigt	
att	arbetssätt	och	metoder	väljs	så	att	kunskaper	och	färdigheter	sammanflätas	och	tillämpas	i	praktiken.	

Handledning,	differentiering	och	stöd	i	huslig	ekonomi	i	årskurs	7–9		
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Med	tanke	på	målen	i	huslig	ekonomi	är	det	viktigt	att	ordna	handledning,	differentiering	och	stöd	på	ett	
sådant	 sätt	 att	 det	 gradvis	 stärker	 elevernas	motivation	och	 förmåga	att	 själva	 stödja	och	 styra	 sin	 egen	
aktivitet.	Det	är	också	viktigt	att	eleverna	lär	sig	arbeta	interaktivt,	 långsiktigt	och	utgående	från	kunskap.	
Undervisningen	 planeras	 så	 att	 både	 undervisningssituationen	 och	 kunskapsmiljön	 har	 en	 tydlig	 struktur	
och	 lämplig	 svårighetsgrad.	Utgångspunkten	 för	 differentiering	 är	 undervisningssituationer	 som	 anknyter	
till	vardagen	och	flexibla	undervisningsarrangemang	i	enlighet	med	elevens	kunskapsnivå.		

Genom	 att	 sammankoppla	 undervisningssituationer	 och	 vardagliga	 fenomen	 stärks	 elevens	 praktiska	
färdigheter.	 Övningar	 i	 sociala	 situationer	 stärker	 förmågan	 att	 samarbeta	 och	 kommunicera.	 Enkla	 och	
tydliga	 bilder	 och	 instruktioner	 utvecklar	 förmågan	 att	 hantera	 information.	 För	 att	 kunna	 växla	 mellan	
olika	 uppgifter	 under	 en	 lektion	 behövs	 handledning	 i	 tidshantering	 och	 strukturering	 av	 uppgiften.	
Läroämnet	huslig	ekonomi	ger	eleverna	möjlighet	att	tillämpa	sådant	de	övat	och	lärt	sig	i	skolan	i	sin	egen	
vardag.	

Handledningen	ska	stödja	elevernas	 intresse	 för	att	 fördjupa	och	bredda	sina	kunskaper	 i	huslig	ekonomi	
och	ge	eleverna	beredskap	 för	utbildning	efter	den	grundläggande	utbildningen	och	vidare	 till	yrken	som	
förutsätter	kunskaper	inom	huslig	ekonomi.	

Bedömning	av	elevens	lärande	i	huslig	ekonomi	i	årskurs	7–9		
	
Bedömningen	av	lärandet	i	huslig	ekonomi	ska	vara	mångsidig,	handledande	och	sporrande.	Eleverna	ska	få	
respons	på	 sina	 färdigheter	att	hantera	olika	 situationer	och	utföra	uppgifter	 i	huslig	ekonomi.	Elevernas	
tänkande	 stöds	 genom	 att	 de	 handleds	 att	 reflektera	 över	 sitt	 sätt	 att	 uppfatta	 och	 behandla	 sin	 egen	
omgivning.	Bedömningen	tar	också	hänsyn	till	hur	eleverna	förstår	begrepp	och	tillägnat	sig	 innehåll	som	
anknyter	 till	 huslig	 ekonomi.	 Eleverna	 och	 vårdnadshavarna	 ska	 informeras	 om	 målen,	
bedömningsgrunderna	och	kriterierna	 för	slutbedömningen.	Eleverna	ska	kontinuerligt	 få	 information	om	
hur	lärandet	framskrider	och	förhåller	sig	till	målen	i	undervisningen.			

Slutbedömningen	 infaller	 det	 läsår	 då	 huslig	 ekonomi	 upphör	 att	 vara	 ett	 gemensamt	 läroämne	 för	 alla.	
Genom	slutbedömningen	fastställs	hur	väl	eleverna	har	uppnått	målen	för	lärokursen	i	huslig	ekonomi	när	
studierna	avslutas.	Slutvitsordet	bildas	genom	att	elevernas	kunskapsnivå	ställs	 i	relation	till	de	nationella	
kriterierna	 för	 slutbedömningen	 i	 huslig	 ekonomi.	 Kunskaperna	 i	 huslig	 ekonomi	 utvecklas	 och	 stärks	
gradvis	under	hela	den	gemensamma	undervisningen	i	huslig	ekonomi.	I	slutvitsordet	ska	alla	de	nationella	
kriterierna	för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	i	fråga	har	fastställts	i	den	
lokala	 läroplanen.	Eleven	 får	vitsordet	åtta	 (8)	om	hen	 i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	
förutsätter.	 Om	 vitsordet	 åtta	 överskrids	 inom	 något	 kompetensområden,	 kan	 detta	 kompensera	 en	
svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	

Bedömningskriterier	för	goda	kunskaper	(vitsordet	8)	 i	slutbedömningen	efter	avslutad	lärokurs	i	huslig	
ekonomi	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Kunskapskrav	 för	 goda		
kunskaper/vitsordet	åtta	
	

Praktiskt	arbete	 	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	
planera,	 organisera	 och	
utvärdera	 arbete	 och	
aktivitet	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 sätta	 upp	mål	
och	 att	 genomföra	 arbetet	
samt	lärstrategier	

Eleven	 sätter	 upp	 mål	 för	 sin	
verksamhet	 och	 arbetar	 för	 att	
uppnå	dem.	Eleven	kan	utvärdera	
sitt	 eget	 lärande	 och	 sätt	 att	
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	 arbeta	 i	 förhållande	 till	 målen.	

Eleven	 kan	 bilda	 sig	 en	
uppfattning	 om	 sina	 egna	
kunskaper	 utgående	 från	
självbedömning,	 lärarens	 respons	
samt	kamratrespons.		
	

M2	 handleda	 eleven	 att	
träna	 praktiska	 färdigheter	
som	 behövs	 i	 hushållet	
samt	uppmuntra	eleven	att	
vara	 kreativ	 och	 att	 lägga	
märke	till	estetik	

I1,	I2	 Praktiska	 färdigheter	 och	
estetik	

Eleven	kan	använda	de	vanligaste	
arbetsmetoderna	 för	 att	 laga	
mat,	 baka	 och	 för	 att	 utföra	
grundläggande	 uppgifter	 i	
hemmet.	Eleven	tar	också	hänsyn	
till	estetiska	aspekter.	

M3	 handleda	 och	
uppmuntra	eleven	att	välja	
och	 använda	 material,	
redskap,	 apparater	 och	
digitala	 verktyg	med	 tanke	
på	 välbefinnande	 och	
hållbar	konsumtion	

I1,	I2,	I3	 Konsumtionsfärdigheter,	
förmåga	 att	 stärka	
välbefinnandet	 samt	
användning	 av	 digitala	
verktyg		

Eleven	 väljer	 och	 använder	
material	 och	 digitala	 verktyg	
ekonomiskt	 i	 sin	 verksamhet	 och	
reflekterar	över	sina	val	utgående	
från	 välbefinnande	 och	
hållbarhet.	

M4	 handleda	 eleven	 att	
planera	 sin	 tidsanvändning	
och	arbetets	gång	samt	att	
hålla	 ordning	 i	 samband	
med	uppgifter	

I1,	I2	 Förmåga	 att	 hantera	 tid	
och	hålla	ordning	

Eleven	 kan	 arbeta	 utgående	 från	
instruktioner	 och	 kan	 hålla	
ordning	 och	 planera	 sin	
tidsanvändning	 utgående	 från	
anvisningarna.	

M5	 vägleda	 och	 motivera	
eleven	 att	 arbeta	
hygieniskt,	 säkert	 och	
ergonomiskt	 och	 att	 fästa	
uppmärksamhet	 vid	 de	
resurser	som	finns	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 arbeta	 säkert	
och	 hållbart	 utgående	 från	
resurserna	

Eleven	 arbetar	 enligt	
instruktioner	 och	 enligt	
principerna	 för	 säkerhet	 och	
hygien.	 Eleven	 arbetar	
ändamålsenligt	 i	 förhållande	 till	
tid,	 kostnader	 och	
energiförbrukning.	 Eleven	
eftersträvar	 att	 ta	 hänsyn	 till	
ergonomi.			

Samarbete	 och		
kommunikation	

	 	 	

M6	 handleda	 eleven	 att	
träna	 att	 lyssna	 samt	
diskutera	 och	 argumentera	
på	ett	konstruktivt	sätt	när	
hen	planerar	och	genomför	
uppgifter	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 lyssna,	
diskutera	och	argumentera	

Eleven	 försöker	 lyssna	 på	 olika	
synpunkter	 och	 uttrycka	 sina	
åsikter	 konstruktivt	 i	
gemensamma	 planerings-	 och	
arbetssituationer.		

M7	 göra	 eleven	
uppmärksam	 på	 hur	
vardagen	 är	 uppbyggd	
samt	 på	 kulturellt	
mångskiftande	
verksamhetsmiljöer	 och	
husliga	traditioner	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 uppfatta	 hur	
vardagen	 är	 uppbyggd	
samt	 skillnader	 mellan	
olika	hushåll	

Eleven	 kan	 beskriva	
vardagsrutinerna	 i	 ett	 hem.	
Eleven	 kan	 ge	 exempel	 på	 olika	
familjetyper	 och	 husliga	
traditioner	 samt	 reflektera	 över	
hur	de	påverkar	vardagen.			

M8	 handleda	 eleven	 att	
arbeta	 självständigt	 och	 i	
grupp	 och	 att	 komma	
överens	 om	 fördelningen	

I1,	I2	 Förmåga	 att	 använda	
resurser	 och	 komma	 fram	
till	överenskommelser	

Eleven	 kan	 arbeta	 självständigt	
och	 försöker	 tillsammans	 med	
andra	 arbeta	 konstruktivt	 och	
genom	 att	 förhandla	 om	 olika	
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av	 arbetsuppgifter	 och	
tidsanvändningen	

arbetsuppgifter.	 Eleven	 kan	
beskriva	 vad	 en	 rättvis	
arbetsfördelning	 innebär	och	kan	
komma	 fram	 till	
överenskommelser	 om	
tidsanvändning	 och	
arbetsfördelning	 genom	att	 delta	
i	beslutsfattandet.		

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	
handla	 enligt	 goda	 seder	 i	
samspel	med	andra	och	att	
fundera	 över	 hur	 det	 egna	
uppförandet	 påverkar	
arbetet	 i	 gruppen	 och	
gemenskapen	

I1,	I2,	I3	 	 Påverkar	 inte	 vitsordet.	 Eleven	
handleds	 att	 reflektera	 över	 sina	
erfarenheter	 som	 en	 del	 av	
självbedömningen.	
	

Informationshantering	 	 	 	
M10	uppmuntra	eleven	att	
söka	 och	 bedöma	
hushållsrelaterad	
information	samt	handleda	
eleven	 att	 använda	
tillförlitlig	 information	 som	
grund	för	sina	val	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 söka	 och	
använda	information	

Eleven	kan	söka	 information	som	
anknyter	 till	 innehållet	 i	 huslig	
ekonomi	 i	 olika	 källor	 och	 kan	
reflektera	 över	 informationens	
tillförlitlighet	 samt	 tolka	
förpackningars	
innehållsdeklaration.	 Eleven	
känner	 till	 grupperna	 av	
näringsämnen	 och	 deras	
egenskaper.		

M11	 lära	 eleven	 att	 läsa,	
tolka	 och	 bedöma	
anvisningar,	 tecken	 och	
symboler	 som	 anknyter	 till	
hushåll	och	närmiljö	

I1,	I2,	I3		 Förmåga	 att	 använda	 och	
strukturera	 anvisningar,	
tecken	och	symboler	

Eleven	 kan	 tolka	 och	 använda	
hushållsrelaterade	 anvisningar	
och	 kan	 namnge	 typiska	
hushållsrelaterade	 tecken	 och	
symboler	 samt	 förstå	 dem	 i	
samband	 med	 olika	 vardagliga	
företeelser.	

M12	 handleda	 eleven	 att	
lära	 sig	 lösa	 problem	 och	
vara	 kreativ	 i	 olika	
situationer	och	miljöer	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillägna	 sig	
begrepp,	 tillämpa	
kunskaper	 och	 färdigheter,	
uttrycka	 sig	 kreativt	 och	
identifiera	tjänster	

Eleven	 kan	 använda	
hushållsrelaterade	 begrepp	 och	
sina	 kunskaper	 och	 färdigheter	 i	
huslig	 ekonomi	 i	 ett	
mångvetenskapligt	 lärområde	
eller	 i	 en	 situation	 där	
kunskaperna	 i	 huslig	 ekonomi	
tillämpas	 i	 olika	 miljöer.	 Eleven	
kan	 beskriva	 olika	 tjänster	 som	
stödjer	 vardagen	 i	 hemmet	 och	
reflektera	 över	 tjänsternas	
betydelse	 och	 möjligheter	 i	
vardagslivet.		

M13	 vägleda	 eleven	 till	 en	
hållbar	 livsstil	 genom	 att	
fästa	 elevens	
uppmärksamhet	 vid	 miljö-	
och	 kostnadsmedvetenhet	
i	vardagen	

I1,	I2,	I3	 Förmåga	 att	 tillämpa	
mätning,	 räkning	 och	
återvinning	i	sitt	arbete	och	
för	att	fatta	beslut	

Eleven	 kan	 sköta	 den	
grundläggande	 sorteringen	 av	
hushållsavfall	 samt	 kan	 beskriva	
sambandet	 mellan	 att	 mäta	 och	
räkna	 och	 en	 miljövänlig	 vardag	
och	kostnads-	och	miljömedvetna	
val.	
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15.4.19	ELEVHANDLEDNING		
	
Läroämnets	uppdrag	
	
Elevhandledningen	har	en	central	betydelse	ur	såväl	elevernas	och	skolans	som	ur	samhällets	perspektiv.	
Handledningsverksamheten	 ska	 bilda	 en	 sammanhängande	 helhet	 som	 fortgår	 under	 hela	 den	
grundläggande	 utbildningen	 och	 vidare	 under	 studierna	 efter	 den	 grundläggande	 utbildningen.	
Elevhandledningen	ska	främja	att	eleverna	lyckas	i	skolarbetet,	att	studierna	löper	smidigt	och	att	eleverna	
uppnår	goda	studieresultat.	
	
Elevhandledningens	 uppdrag	 är	 att	 främja	 elevernas	 fostran	 och	 utveckling	 så	 att	 de	 kan	 vidareutveckla	
sina	studievanor	och	sina	sociala	färdigheter	och	tillägna	sig	kunskaper	och	färdigheter	som	behövs	i	livet.	
Elevhandledningen	 ska	 stödja	 eleverna	 att	 fatta	 beslut	 och	 att	 göra	 val	 gällande	 vardagslivet,	 studierna,	
fortsatta	studier	och	framtiden	utgående	från	sina	egna	förutsättningar,	sina	värderingar,	sitt	utgångsläge	
och	sina	 intressen.	Med	hjälp	av	elevhandledningen	lär	sig	eleverna	att	bli	medvetna	om	sina	möjligheter	
att	 påverka	 planeringen	 och	 besluten	 i	 sitt	 eget	 liv.	 Eleverna	 ska	 uppmuntras	 att	 fundera	 över	 och	
ifrågasätta	 sina	 förhandsuppfattningar	 om	 utbildning	 och	 yrken	 och	 att	 göra	 sina	 val	 utan	 könsbundna	
rollmodeller.	Elevhandledningen	ska	genomföras	i	samarbete	med	vårdnadshavarna.	
	
Strukturen,	 verksamhetssätten,	 arbets-	 och	 ansvarsfördelningen	 inom	 elevhandledningen	 samt	 de	
yrkesövergripande	nätverk	som	behövs	för	att	uppnå	målen	för	elevhandledningen	ska	beskrivas	i	skolans	
handledningsplan.	 I	 planen	 ska	 även	 samarbetet	 mellan	 hem	 och	 skola	 gällande	 handledning	 beskrivas,	
likaså	 skolans	 samarbete	med	arbetslivet	och	 arrangemang	 i	 anslutning	 till	 praktisk	 arbetslivsorientering.	
Det	är	viktigt	att	systematiskt	utvärdera	hur	målen	i	handledningsplanen	nås.	För	att	elevernas	studier	ska	
fortlöpa	 smidigt	 vid	 etappmålen	 inom	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	 vid	 övergången	 till	 fortsatta	
studier	 är	 det	 viktigt	 med	 samarbete	 mellan	 lärarna	 och	 studiehandledarna	 och	 att	 man	 vid	 behov	
samarbetar	med	andra	yrkeskategorier.	Lärarna	ska	i	sitt	arbete	använda	aktuell	 information	om	fortsatta	
studier,	arbetsliv	och	arbetsuppgifter	samt	förändringar	i	dessa.	
	
Elevhandledningen	fungerar	som	en	 länk	mellan	skolan,	samhället	och	arbetslivet.	Elevhandledningen	ska	
främja	rättvisa,	 likvärdighet,	 jämlikhet	och	delaktighet	samt	förebygga	marginalisering	från	utbildning	och	
arbetsliv.	 De	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 utvecklas	 inom	 elevhandledningen	 bidrar	 för	 sin	 del	 till	 att	
trygga	tillgången	på	kompetent	arbetskraft	och	till	att	efterfrågan	och	utbud	på	kunnande	sammanfaller	 i	
det	framtida	arbetslivet.	

I	 årskurserna	7-9	har	elevhandledningen	som	uppdrag	att	 stödja	elevernas	övergång	 till	 lärmiljöerna	och	
arbetssätten	i	årskurserna	7–9.	I	årskurserna	7–9	vägleds	varje	elev	fortsättningsvis	att	utveckla	sin	förmåga	
att	lära	sig	och	sina	studiefärdigheter.	Eleverna	får	hjälp	med	att	förstå	hur	deras	val	inverkar	på	studierna	
och	 framtiden.	 Elevhandledningen	har	 tillsammans	med	de	övriga	 läroämnena	 som	uppdrag	 att	 klargöra	
läroämnenas	betydelse	 för	 fortsatta	studier	och	arbetslivsfärdigheter	samt	att	utöka	elevernas	kunskaper	
om	arbetslivet,	olika	arbetsuppgifter,	entreprenörskap	och	framtida	kompetensbehov.	Studiehandledaren	
har	huvudansvaret	för	elevhandledningen.	

	
Elevhandledningens	uppdrag	är	att	öka	elevernas	beredskap	att	klara	sig	i	föränderliga	livssituationer	och	i	
övergångsskeden	 i	 studier	 och	 yrkeskarriär.	 Eleverna	 ska	 få	 lära	 sig	 att	 använda	 och	 utnyttja	 olika	
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informations-,	 rådgivnings-	 och	 handledningstjänster.	 Handledningen	 ska	 stärka	 elevernas	 företagsamhet	
och	förmåga	att	ta	egna	initiativ	i	beslut	som	gäller	deras	utbildnings-	och	karriärval.	I	samarbete	med	den	
mottagande	 läroanstalten	 och	 vårdnadshavarna	 ska	 elevhandledningen	 ge	 eleverna	 information	 och	
möjlighet	att	bekanta	sig	med	utbildnings-	och	studiealternativ	efter	grundskolan.	Handledningen	har	som	
uppgift	att	bidra	till	att	studierna	slutförs	och	att	med	hjälp	av	planering	av	fortsatta	studier	i	samband	med	
gemensam	ansökan	stödja	övergången	till	studier	efter	den	grundläggande	utbildningen.	
	
Mål	för	undervisningen	i	elevhandledning	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Delaktighet	och	aktivitet	 	 	
M1	 hjälpa	 eleven	 att	 bilda	 sig	 en	 helhetsuppfattning	 om	
arbetssätten	och	 studiemiljön	 i	 årskurs	7–9,	utveckla	elevens	
beredskap	att	 studera	 i	denna	miljö	och	 i	olika	grupper	samt	
stödja	 eleven	 att	 handla	 självständigt	 och	 ta	 ansvar	 för	 sina	
studier	och	val		

I1,	I2	 K3,	K7	

Förmåga	att	lära	sig	 	 	
M2	 uppmuntra	 och	 vägleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	
studiefärdighet	och	förmåga	att	lära	sig	 I1	 K1	

Livslångt	lärande	 	 	
M3	skapa	förutsättningar	som	främjar	elevens	vilja	att	lära	sig,	
förmåga	att	bedöma	sitt	kunnande,	att	identifiera	och	utnyttja	
sina	färdigheter	och	styrkor,	förmåga	att	inse	vad	hen	behöver	
lära	 sig	 och	 att	 vid	 behov	 ändra	 sina	 planer	 och	
handlingsmodeller		

I1,	I2		 K1	

Självkännedom	 	 	
M4	göra	eleven	medveten	om	faktorer	som	påverkar	hens	val	
och	 hjälpa	 hen	 att	 anpassa	 sig	 till	 sin	 förmåga,	 sina	
förutsättningar	och	intressen	

I2	 K3	

Att	ställa	upp	mål	 	 	
M5	 lära	eleven	att	 ställa	upp	både	kortsiktiga	och	 långsiktiga	
mål,	 utarbeta	 planer	 för	 att	 uppnå	målen	 och	 utvärdera	 hur	
målen	uppnåtts	

I2,	I5	 K1,	K3	

Lärande	med	sikte	på	arbetslivet	 	 	
M6	hjälpa	eleven	att	 förstå	 arbetets	betydelse	 för	hens	eget	
liv	 och	 för	 samhället	 samt	 att	 förstå	 olika	 läroämnens	
betydelse	för	framtida	studier	och	för	färdigheter	som	behövs	
i	arbetslivet	

I2,	I3,	I5	 K6,	K7	

M7	 handleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 bedöma	
vilken	 kompetens	 och	 vilka	 sociala	 och	 kommunikativa	
färdigheter	 som	 behövs	 i	 olika	 arbetsuppgifter,	 vilka	 yrken	
som	 passar	 hen	 och	 att	 stärka	 sin	 förmåga	 att	 söka	
information	 om	 hur	 man	 efter	 den	 grundläggande	
utbildningen	kan	inhämta	den	kompetens	som	krävs		

I2,	I3,	I4,	I5	 K4,	K5,	K6	

Att	 använda	 information	 om	 utbildning	 och	 arbetsliv	 i	 den	
egna	karriärplaneringen	 	 	

M8	 ge	 eleven	 och	 vårdnadshavarna	 information	 om	
huvuddragen	och	möjligheterna	 i	Finlands	utbildningssystem,	
stödja	 elevens	 förmåga	 att	 söka	 information	 om	 utbildning	
och	arbetsliv	både	i	Finland	och	utomlands		

I4,	I5	 K4,	K5	
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M9	 vägleda	 eleven	 att	 använda	 informations-,	 rådgivnings-	
och	 handledningstjänster	 via	 många	 kanaler	 samt	 att	 vid	
planeringen	av	sin	framtida	karriär	bedöma	hur	tillförlitlig	och	
ändamålsenlig	information	som	inhämtats	via	olika	källor	är	

I2,	I3,	I5	 K4,	K5,	K6	

Kulturell	mångfald	och	internationalism	 	 	
M10	 stödja	 elevens	 förmåga	 att	 uppfatta	 sin	 kulturella	
bakgrund	 och	 att	 komma	 till	 rätta	 i	 möten	 och	
samarbetssituationer	med	olika	kulturer,	handleda	eleven	att	
inhämta	och	tillägna	sig	kunskap	om	möjligheterna	att	studera	
i	multinationella	arbetsmiljöer	och	utomlands	

I4,	I5	 K2	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	elevhandledning	i	årskurs	7–9	
	
Innehållet	väljs	så	att	det	stödjer	målen.	Innehållet	utformas	till	helheter	för	olika	årskurser.	
	
I1	 Lärande	 och	 studier:	Centralt	 innehåll	 i	 elevhandledningen	 är	 att	 i	 samarbete	med	 övriga	 läroämnen	
hjälpa	 eleverna	 att	 klara	 sig	 i	 skolan	 och	 att	 utveckla	 studiefärdigheten	 och	 förmågan	 att	 lära	 sig	 ur	 ett	
socialt	perspektiv	och	med	tanke	på	livslångt	lärande.	Eleverna	ska	öva	sig	att	ställa	upp	mål	för	studierna	i	
olika	 skeden	av	 studierna,	att	utvärdera	hur	det	 självständiga	arbetet	utvecklats	och	hur	målen	uppnåtts	
samt	att	ta	ansvar	för	sitt	lärande,	för	val	förknippade	med	studierna	och	för	att	studierna	framskrider.		
	
I2	 Självkännedom	 och	 livslång	 karriärplanering:	 I	 elevhandledningen	 behandlas	 innehåll	 som	 hjälper	
eleverna	att	öka	sin	självkännedom	och	sin	självbedömningsförmåga,	sin	förmåga	att	planera	framtiden	och	
fatta	beslut	samt	att	utveckla	sina	färdigheter	att	 lösa	problem	i	situationer	där	 ingen	färdig	 lösning	finns	
att	 tillgå.	 Färdigheter	 som	 ska	 övas	 är	 bl.a.	 karriärplanering	 och	 -hantering,	 motivation	 samt	 allmän	
kompetens	som	behövs	 i	 livet.	Eleverna	ska	träna	sin	 förmåga	att	analysera	och	förstå	vilka	 faktorer	som	
påverkar	 de	 egna	 valen.	 Sådana	 faktorer	 är	 exempelvis	 värden	 och	 attityder,	 elevernas	 färdigheter	 och	
sociala	nätverk.	
	
I3	Färdigheter	som	behövs	 i	 studierna	och	arbetslivet:	 I	elevhandledningen	ska	eleverna	ges	möjligheter	
att	 träna	 sina	 färdigheter	 att	 komma	 till	 rätta	 i	 olika	miljöer.	Uppmärksamhet	 ska	 fästas	 vid	 att	 utveckla	
mångsidiga	färdigheter	som	behövs	i	studierna	och	arbetslivet	samt	sociala	och	kommunikativa	färdigheter	
för	olika	kanaler.	I	kommunikativa	färdigheter	ingår	också	att	bedöma	hur	tillförlitlig	den	information	som	
inhämtats	via	olika	källor	är	med	tanke	på	karriärplaneringen.	
	
I4	Arbetslivsorientering:	Genom	att	granska	olika	näringsgrenar,	arbetslivet	och	olika	yrkesområden	samt	
öva	sig	att	söka	arbete	ökar	elevernas	kunskap	om	arbetslivet.	Samtidigt	får	eleverna	insikt	i	branscher	som	
intresserar	dem,	i	yrken	och	företagsamhet.	I	synnerhet	under	den	praktiska	arbetslivsorienteringen	(PRAO)	
får	 eleverna	 träna	 färdigheter	 som	 behövs	 i	 arbetslivet.	 Den	 erfarenhet,	 kunskap	 och	 respons	 som	 fås	
under	 PRAO	 ska	 utnyttjas	 i	 studierna	 i	 olika	 läroämnen	 och	 när	 eleverna	 gör	 upp	 framtidsplaner.	
Uppmärksamhet	ska	fästas	vid	jämlikhetsfrågor	i	arbetslivet.		
	
I5	Att	söka	till	fortsatta	studier:	Att	utveckla	elevernas	förmåga	att	planera	fortsatta	studier	och	framtiden	
är	en	helhet	som	ska	fördjupas	i	elevhandledningens	innehåll	under	hela	den	grundläggande	utbildningen.	
Eleverna	 ska	 i	 elevhandledningen	 få	 kunskap	om	vilka	möjligheter	 till	 fortsatta	 studier	 som	erbjuds	 inom	
Finlands	 utbildningssystem	 och	 lära	 sig	 att	 hitta	 mer	 detaljerad	 information	 om	 fortsatta	 studier	 och	
ansökan	till	dem	genom	att	utnyttja	olika	informations-,	rådgivnings-	och	handledningstjänster.	
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Mål	för	lärmiljöer	och	arbetssätt	i	elevhandledning	i	årskurs	7–9		

	
Inom	 elevhandledningen	 används	 mångsidiga	 arbetssätt	 utgående	 från	 elevernas	 individuella	 och	
gruppspecifika	behov	och	 förutsättningar.	Handledningsformerna	är	personlig	handledning	som	fördjupar	
sig	 i	 individuella	 frågor,	 handledning	 i	 smågrupp	och	handledning	 i	 klass.	Grupperna	bildas	 flexibelt	med	
beaktande	av	handledningens	innehåll	och	möjligheter	till	kamratstöd.	Inom	den	personliga	handledningen	
har	eleverna	möjlighet	att	diskutera	frågor	som	anknyter	till	deras	studier,	utbildnings-	och	yrkesval	samt	
deras	 livssituation.	Under	 handledningen	 i	 smågrupp	 lär	 sig	 eleven	 att	 behandla	 gemensamma	 frågor	 av	
handledande	karaktär	eller	personliga	frågor	som	gäller	någon	elev	i	gruppen	och	kan	delas	med	de	andra	
eleverna.	 Handledningens	 kontinuitet	 ska	 säkerställas	 genom	 att	 erbjuda	 elevhandledning	 på	 alla	
årskursnivåer.	Vårdnadshavarna	ska	vid	behov	ges	möjlighet	att	diskutera	frågor	förknippade	med	elevens	
studier	och	val	under	gemensamma	möten	med	läraren,	studiehandledaren,	eleven	och	vårdnadshavaren.	
	
Utöver	 skolan	 och	webbmiljöer	 används	 även	 närmiljön	 och	 arbetslivet	 som	 lärmiljöer.	 För	 att	 skapa	 en	
grund	 för	utbildnings-	och	yrkesval	 samt	öka	uppskattningen	 för	arbete	 ska	praktisk	arbetslivsorientering	
(PRAO)	ordnas	för	elever	i	årskurs	7–9	inom	den	grundläggande	utbildningen.	Eleverna	ska	ha	möjlighet	att	
få	personliga	erfarenheter	av	arbetslivet	och	olika	yrken	 i	en	riktig	arbetsmiljö.	 I	 samband	med	PRAO	ska	
eleverna	ha	möjlighet	att	utvärdera	den	kunskap	och	de	erfarenheter	som	de	fått.	PRAO	ska	genomföras	i	
samarbete	med	de	övriga	läroämnena,	så	att	de	övriga	läroämnenas	innehåll	och	arbetssätt	kan	utnyttjas.		
	
Handledning,	differentiering	och	stöd	i	elevhandledning	i	årskurs	7–9		
	
Elevernas	 individuella	 utgångsläge	 och	 behov	 ska	 beaktas	 i	 elevhandledningen.	 Handledningen	
differentieras	 genom	 att	 man	 beaktar	 elevernas	 personliga	 mål,	 erfarenheter,	 fritidssysselsättningar,	
intressen,	 kompetensområden	 och	 faktorer	 som	 inverkar	 på	 livssituationen.	 Samarbetet	 mellan	 olika	
aktörer	 är	 viktigt,	 särskilt	 i	 handledningen	 vid	 övergångarna	 under	 elevernas	 studiebana.	 Yrkes-	 och	
sektorsövergripande	 samarbete	är	 viktigt	 i	 synnerhet	 för	 att	 säkerställa	 att	 elever	 som	behöver	 stöd	och	
unga	som	riskerar	att	bli	utan	utbildning	fortsätter	att	studera.	
	
När	 det	 gäller	 elever	 som	 är	 i	 behov	 av	 stöd	 inleds	 handledningen	 i	 anknytning	 till	 fortsatta	 studier	
tillräckligt	tidigt.	De	fortsatta	studierna	ska	planeras	i	samarbete	med	eleven	och	vårdnadshavaren	och	vid	
behov	 mellan	 den	 mottagande	 läroanstalten	 och	 representanter	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 I	
planeringen	 beaktas	 elevens	 individuella	 anlag,	 behovet	 av	 stöd	 och	 de	 sysselsättningsutsikter	 som	
utbildningen	möjliggör.	Eleven	och	vårdnadshavaren	erbjuds	möjligheter	att	bekanta	sig	med	läroanstalter	
som	 ordnar	 fortsatta	 studier	 som	 lämpar	 sig	 för	 eleven.	 Eleven	 och	 vårdnadshavaren	 ges	 tillräcklig	
information	om	möjligheterna	 till	 fortsatt	 stöd	 i	 studierna	efter	den	grundläggande	utbildningen	och	om	
övriga	stödformer.		
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	elevhandledning	i	årskurs	7–9		

	
I	elevhandledning	ges	 inget	vitsord	som	i	övriga	 läroämnen.	Bedömningen	 i	elevhandledningen	bygger	på	
elevernas	självbedömning	samt	på	interaktiv,	vägledande	och	uppmuntrande	respons	i	samband	med	olika	
handledningsåtgärder.		
	
Genom	 diskussion	 med	 läraren	 lär	 sig	 eleverna	 att	 bedöma	 sina	 förutsättningar,	 sina	 kunskaper	 och	
färdigheter,	sin	funktionsförmåga,	sin	företagsamhet	och	sina	resurser,	hur	mycket	och	vilken	typ	av	stöd	
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och	handledning	de	behöver,	sin	förmåga	att	arbeta	i	grupp	och	sina	kommunikativa	färdigheter.	Eleverna	
ska	 handledas	 att	 förstå	 hur	 värderingar,	 föreställningar	 och	människor	 som	är	 viktiga	 för	 dem	påverkar	
deras	 val	 och	 beslut.	 Eleverna	 ska	 få	 öva	 sig	 att	 bedöma	 sin	 förmåga	 att	 söka	 information	 och	 använda	
informations-	och	kommunikationsteknik	för	att	söka	information	om	utbildningar	och	arbetslivet.	Eleverna	
ska	 sporras	 att	 bedöma	 sin	 förmåga	 att	 fastställa	 tillförlitligheten	 och	 ändamålsenligheten	 i	 olika	
informationskällor.	Eleverna	ska	göras	medvetna	om	bakgrunden	 till	olika	 självbedömningsmetoder	och	 -
verktyg	och	om	hur	de	kan	användas	i	deras	karriärplanering.	Läraren	ska	hjälpa	eleverna	att	hitta	instanser	
som	erbjuder	stöd-	och	handledningstjänster	i	skolan	och	i	samhället	och	att	utveckla	sin	förmåga	att	söka	
de	tjänster	de	behöver.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

BILAGA	 1	MÅL,	 INNEHÅLL	OCH	BEDÖMNING	AV	 ELEVENS	 LÄRANDE	 I	UNDERVISNING	 I	
SAMISKA	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	
	
Undervisningens	uppdrag	

Enligt	Finlands	grundlag	har	alla	som	bor	i	Finland	rätt	att	upprätthålla	och	utveckla	sitt	språk	och	sin	kultur.	
Den	 särskilt	 finansierade	 undervisningen	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	utbildningen	 är	
avsedd	 för	 alla	 de	 elever	 utanför	 samernas	 hembygdsområde	 som	 har	 samiska	 som	 modersmål	 eller	
familjespråk.	Syftet	med	undervisningen	i	samiska	är	att	stödja	eleverna	att	utveckla	en	aktiv	flerspråkighet	
och	väcka	intresse	för	livslångt	språklärande.		

Undervisningen	 i	 samiska	 ska	 samarbeta	 med	 undervisningen	 i	 andra	 språk	 och	 övriga	 läroämnen.	 Den	
gemensamma	språkfostran	har	 som	uppdrag	att	öka	elevernas	 förståelse	 för	den	språkliga	och	kulturella	
bakgrundens	 betydelse	 för	 individen,	 gruppen	 och	 samhället	 samt	 vägleda	 eleverna	 att	 uppskatta	 det	
samiska	språket	och	andra	språk.	Utgångspunkten	är	att	se	eleverna	som	aktiva	aktörer	och	utnyttja	deras	
språkkunskaper	 och	 övriga	 kunskaper	 i	 undervisningen.	Den	 språkliga	 och	 kulturella	mångfalden	 i	 skolan	
ska	också	i	övrigt	utnyttjas	i	skolans	verksamhet.		
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Undervisningen	 ska	 dra	 nytta	 av	 elevernas	möjligheter	 att	 utveckla	 sina	 språkkunskaper	 utanför	 skolan.	
Undervisningen	 ska	 stödja	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 använda	 sitt	 eget	 språk	 mångsidigt	 under	
lektionerna	 i	 olika	 läroämnen	 och	 i	 övrig	 verksamhet	 i	 skolan.	 Genom	 att	 utveckla	 och	 använda	 sina	
kunskaper	i	samiska	tillägnar	sig	eleverna	och	lär	sig	kommunicera	om	innehållet	i	olika	läroämnen	också	på	
samiska.	 Viktiga	 motivationsfaktorer	 är	 att	 eleverna	 själva	 får	 välja	 och	 upplever	 delaktighet	 och	 att	
undervisningsinnehållet	är	relevant.	Språkundervisningen	ska	präglas	av	samspel	och	kommunikation.		

Målen,	innehållet	och	bedömningen	av	elevernas	lärande	i	samiska	har	fastställts	för	undervisning	i	samiska	
som	omfattar	två	årsveckotimmar	under	hela	den	grundläggande	utbildningen.	Utbildningsanordnaren	ska	
utgående	 från	 läroplansgrunderna	 utarbeta	 en	 lokal	 läroplan,	 exempelvis	 genom	 att	 använda	
beskrivningarna	 av	 uppdraget,	målen	 för	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 handledning,	 differentiering	 och	 stöd	
samt	bedömningen	av	elevernas	lärande	i	läroämnet	modersmål	och	litteratur.	

SAMISKA	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	1–2	

I	 årskurs	 1–2	 är	 det	 särskilda	 målet	 för	 undervisningen	 att	 eleverna	 lär	 sig	 använda	 samiska	 i	 olika	
kommunikationssituationer.	Eleverna	ska	 lära	sig	att	 lyssna,	ställa	 frågor,	svara	och	berätta.	Uttrycks-	och	
ordförrådet	utökas	systematiskt	till	att	omfatta	olika	 livsområden.	Med	hjälp	av	undervisningen	utvecklas	
elevernas	 tanke-	och	uttrycksförmåga	 i	 samarbete	med	hemmen.	Eleverna	ska	 tillägna	sig	grundläggande	
läs-	 och	 skrivfärdigheter	 samt	 stifta	 bekantskap	 med	 barnlitteratur	 som	 lämpar	 sig	 för	 åldern	 och	 med	
berättar-	och	kulturtraditionen.	Målet	är	att	eleverna	lär	sig	använda	språket	i	olika	lärmiljöer	och	att	söka	
information	på	samiska.	Eleverna	ska	bli	medvetna	om	betydelsen	av	modersmålet	och	utveckla	en	positiv	
relation	till	samiska.		

Mål	för	undervisningen	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 förmåga	 att	 lyssna	 och	
uppmuntra	eleven	att	ställa	frågor	och	uttrycka	sina	tankar	
och	upplevelser	utan	att	vara	rädd	för	att	säga	fel	

I1	 K2	

M2	väcka	elevens	nyfikenhet	och	 intresse	 för	att	använda	
olika	uttryckssätt	

I1	 K2	

M3	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sitt	språk	och	sin	fantasi	
samt	samarbets-	och	kommunikationsförmåga	

I1	 K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	 skapa	 en	 positiv	 och	 nyfiken	
inställning	 till	 läsning	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 läsa	
självmant	enligt	sin	språkfärdighet	

I2	 K1,	K4	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 tillägna	 sig	 grundläggande	
läsfärdigheter	och	läsförståelse		

I2	 K1,	K4	

M6	 handleda	 eleven	 att	 undersöka	 olika	 texter	 samt	 att	
diskutera	 dem	 och	 dela	 med	 sig	 av	 sina	 tankar	 och	
upplevelser	

I2	 K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M7	 hjälpa	 eleven	 att	 skapa	 en	 positiv	 inställning	 till	
skrivande	enligt	sin	språkfärdighet	

I3	 K2	

M8	 handleda	 eleven	 att	 lära	 känna	 det	 samiska	
skriftsystemet	och	utveckla	grundläggande	skrivfärdigheter		

I3	 K2,	K5	

M9	 handleda	 eleven	 att	 öva	 sig	 att	 producera	 text	 samt	 I3	 K1,	K2	
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uppmuntra	eleven	att	uttrycka	sina	tankar	och	iakttagelser	
i	skrift	enligt	sin	språkfärdighet	
Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 samiska	 i	 skolan,	
hemma	och	i	närmiljön,	handleda	eleven	att	ge	akt	på	sitt	
språkbruk	och	utforska	språkets	grundläggande	strukturer	

I4	 K1,	K2,	K3	

M11	uppmuntra	eleven	att	 lära	känna	seder	och	bruk	och	
högtidstraditioner	 i	 den	 egna	 språk-	 och	
kulturgemenskapen	samt	handleda	eleven	att	ta	del	av	och	
uppskatta	det	samiska	kulturutbudet	

I4	 K2,	K7	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M12	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 samiska	 i	 olika	
undervisningssituationer	

I5	 K1,	K2,	K5	

M13	 skapa	 ett	 gott	 samarbete	 mellan	 undervisningen	 i	
samiska	och	den	övriga	nybörjarundervisningen	

I5	 K1,	K7	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2	
	
Språk-	och	kommunikationsfärdigheten	samt	textkompetensen	ska	utvecklas	i	språksituationer	och	genom	
mångsidigt	 arbete	 på	 samiska.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleverna	 kan	 utveckla	 sina	 kunskaper	 i	 det	 egna	
språket,	 litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	 Innehållet	ska	väljas	så	att	det	stödjer	målen	
och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	 Innehållsområdena	 formas	 till	
helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 lyssna	 och	 uttrycka	 sig	 muntligt	 i	 grupp,	 till	 exempel	 att	
diskutera,	 ställa	 frågor,	 svara	 och	 berätta.	 Eleverna	 utforskar	 olika	 kommunikationssituationer	 och	
uttryckssätt,	bland	annat	med	hjälp	av	lekar,	spel	och	drama.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 undersöker	 olika	 texter,	 såsom	 sagor,	 berättelser,	 dikter,	 enkla	 fakta-	 och	
medietexter	samt	bilder.	Eleverna	övar	sig	att	läsa	samt	ställa	och	besvara	frågor,	i	synnerhet	utgående	från	
berättande	 och	 beskrivande	 texter.	 Eleverna	 diskuterar	 texter	 och	 delar	 erfarenheter	 om	 dem.	 Eleverna	
utökar	sitt	ord-	och	uttrycksförråd	med	hjälp	av	olika	texter.	
	
I3	Att	producera	 texter:	 Eleverna	undersöker	 skriftsystemets	 särdrag	och	övar	 sig	att	 skriva	 självständigt	
och	tillsammans	med	andra	samt	leker	med	språket.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	iakttar	användningen	av	samiska	hemma,	i	skolan	och	i	
närmiljön.	 Undervisningen	 främjar	 användningen	 av	 samiska	 i	 samarbete	 med	 den	 övriga	
nybörjarundervisningen.	
	
I5	Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande:	Eleverna	utforskar	det	studierelaterade	språket	och	övar	
grunderna	i	språket	inom	olika	vetenskapsgrenar	i	samarbete	med	den	övriga	nybörjarundervisningen.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2	

I	årskurs	1–2	är	utgångspunkten	och	målet	för	bedömningen	av	lärandet	att	få	en	helhetsbild	av	varje	elevs	
språkliga	utveckling.	Genom	bedömningen	får	eleven	respons	och	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	
om	sig	själv	som	språkinlärare	i	samiska.	Eleven	ska	också	få	mångsidig	respons	om	sin	förmåga	att	förstå	
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och	använda	språket,	uttrycka	sig,	delta	i	gemensamma	diskussioner	samt	producera	och	tolka	texter.	Det	
är	viktigt	att	ge	uppmuntrande	respons	inom	de	olika	färdighetsområdena.	

Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	samiska	är	följande	

- hur	förmågan	att	uttrycka	sig	och	kommunicera	samt	ord-	och	begreppsförrådet	utvecklats	
- hur	läsfärdigheten	och	läsförståelsen	samt	läsintresset	utvecklats		
- hur	textproduktionen	utvecklats	
- hur	 språk-	 och	 kulturförståelsen	 utvecklats,	 i	 synnerhet	 förmågan	 att	 göra	 iakttagelser	 om	 ords	

betydelser	och	språksituationer	i	vardagen.	
	

SAMISKA	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	3–6		

I	 årskurs	 3–6	 är	 undervisningens	 särskilda	 uppdrag	 att	 eleverna	 lär	 sig	 kommunicera	 aktivt	 på	 samiska	 i	
olika	situationer.	Eleverna	ska	 lära	sig	 läsa	på	olika	sätt,	analysera	 innehållet	och	dela	sina	 läsupplevelser	
samt	utveckla	sin	kunskap	om	skriftsystemet.	Eleverna	undersöker	språkets	utmärkande	drag.	Eleverna	ska	
lära	sig	att	jämföra	språk	och	använda	sina	språkkunskaper	i	olika	lärmiljöer	genom	att	söka	information	på	
samiska	 i	 olika	 läroämnen.	 Målet	 är	 att	 eleverna	 fördjupar	 relationen	 till	 det	 egna	 språket	 och	 lär	 sig	
uppskatta	kunskaper	i	olika	språk.	Målet	är	också	att	eleverna	lär	sig	utvärdera	och	styra	sitt	eget	lärande.	
Elevernas	studiemotivation	ska	stärkas	i	samarbete	med	hemmen	och	språkgemenskapen.		

Mål	för	undervisningen	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	uppmuntra	eleven	att	kommunicera	i	olika	situationer	 I1	 K2	
M2	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 olika	 uttrycksmedel	 i	
grupp-	och	kommunikationssituationer		

I1	 K2	

M3	handleda	eleven	att	utvärdera	sin	kommunikation	samt	
att	ta	emot	och	ge	respons	

I1	 K1	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	uppmuntra	eleven	att	läsa	självmant	och	använda	texter	
på	det	egna	språket	utgående	från	sin	språkfärdighet	

I2	 K1,	K4,	K5	

M5	 handleda	 eleven	 att	 vidareutveckla	 sina	 grundläggande	
läsfärdigheter,	 sin	 läsförståelse	 samt	 vidga	 ord-	 och	
begreppsförrådet	

I2	 K4,	K5	

M6	 handleda	 eleven	 att	 utnyttja	 sina	 läsfärdigheter	 och	
texter	 för	 att	 få	upplevelser,	 söka	och	bedöma	 information	
samt	att	diskutera	texter	

I2	 K1,	K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M7	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 en	 positiv	 inställning	 till	
skrivande	utgående	från	sin	språkfärdighet	

I3	 K2	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 träna	 och	 vidareutveckla	 sina	
grundläggande	 skrivfärdigheter	 och	 sin	 förmåga	 att	
producera	texter		

I3	 K1,	K2,	K5	

M9	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	 förmåga	att	uttrycka	
tankar	och	upplevelser	i	faktatexter	och	skönlitterära	texter	

I3	 K1,	K2	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	hjälpa	eleven	att	 förstå	 språklig	och	 kulturell	 identitet	
och	att	reflektera	över	modersmålets	betydelse	

I4	 K1,	K2	
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M11	handleda	eleven	att	lära	känna	de	centrala	strukturerna	
i	samiska	och	använda	dem	i	sin	framställning	

I4	 K1,	K2	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M12	handleda	eleven	att	utnyttja	sina	kunskaper	i	samiska	i	
allt	 lärande	 och	 att	 utveckla	 sitt	 språk	 inom	 olika	
vetenskapsgrenar		

I5	 K1,	K4	

M13	ge	eleven	 verktyg	 för	 att	 söka,	 begrunda	och	bedöma	
information	på	samiska	samt	stödja	eleven	att	tillägna	sig	ett	
självstyrt	sätt	att	studera	samiska	

I5	 K1,	K4,	K5	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	
	
Språk-	och	kommunikationsfärdigheten	samt	textkompetensen	ska	utvecklas	i	språksituationer	och	genom	
mångsidigt	 arbete	 på	 samiska.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleverna	 kan	 utveckla	 sina	 kunskaper	 i	 det	 egna	
språket,	 litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	 Innehållet	ska	väljas	så	att	det	stödjer	målen	
och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	 Innehållsområdena	 formas	 till	
helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 tränar	 samarbetsförmågan,	 såsom	 att	 lyssna	 och	 ta	 initiativ	 samt	 skapa	
presentationer	genom	att	utnyttja	möjligheter	 i	den	egna	språkmiljön	och	samiska	medier.	Eleverna	övar	
sig	att	utvärdera	sin	egen	kommunikation	och	ta	emot	respons.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 arbetar	 mångsidigt	 med	 olika	 texter	 så	 att	 deras	 relation	 till	 den	 samiska	
textvärlden	 stärks.	 Eleverna	 fördjupar	 läsfärdigheten	och	 förmågan	att	 tolka	 texter	genom	att	undersöka	
olika	muntliga	och	skriftliga	texter,	i	synnerhet	berättande,	beskrivande	och	enkla	argumenterande	texter.	
Eleverna	 tränar	 lässtrategier,	 bland	 annat	 att	 fråga,	 ögna	 igenom	 och	 komprimera.	 Eleverna	 diskuterar	
texter,	delar	läsupplevelser	och	fördjupar	kunskapen	om	hur	olika	texter	är	uppbyggda.	Eleverna	utökar	sitt	
ord-	och	uttrycksförråd.	
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	tränar	skrivprocessens	faser	samt	textstruktur.	Eleverna	övar	sig	att	skriva	
för	hand	och	på	tangentbord,	undersöker	särdrag	i	samisk	rättstavning	och	övar	sig	att	tillämpa	särdragen	i	
egen	text.	Eleverna	skriver	texter	självständigt	och	tillsammans	med	andra	samt	diskuterar	och	ger	respons	
på	texterna.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	reflekterar	över	kulturell	identitet	och	användningen	av	
samiska	hemma,	i	skolan	och	i	närmiljön.	Eleverna	utforskar	de	centrala	strukturerna	i	samiska.	
	
I5	 Att	 använda	 språket	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande:	 Eleverna	 undersöker	 begrepp	 och	 textbruk	 i	 olika	
läroämnen	 samt	 jämför	 texter	 inom	 olika	 vetenskapsgrenar.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 söka	 information	 och	
använda	medier	på	samiska.	Eleverna	presenterar	och	tränar	olika	språkinlärningsstrategier.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	

Avsikten	med	bedömningen	av	lärandet	är	att	ge	information	om	hur	elevens	lärande	framskrider	samt	att	
handleda	och	uppmuntra	 eleven.	 Eleven	 ska	 ges	mångsidig	 respons	om	hur	 hens	 förmåga	 att	 förstå	 och	
använda	 språket	 muntligt	 och	 i	 skrift	 har	 utvecklats	 och	 hur	 elevens	 uttrycksförråd	 blivit	 mångsidigare.	
Bedömningen	ger	också	 information	 för	undervisningsplaneringen.	Med	hjälp	av	bedömningen	får	eleven	
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information	om	 sina	 språkliga	 styrkor	 och	 framsteg,	 om	 sig	 själv	 som	 språkinlärare	 i	 samiska	och	om	 sin	
förmåga	att	använda	sina	språkkunskaper	som	stöd	för	lärandet.	
	
Då	läraren	ger	en	verbal	bedömning	eller	ett	vitsord	i	samiska,	ska	hen	bedöma	elevens	kunskaper	i	relation	
till	 målen	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Då	 läraren	 definierar	 elevens	 kunskapsnivå	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6,	 ska	
läraren	 utgå	 från	 de	 nationella	 kriterierna	 för	 goda	 kunskaper.	 Det	 centrala	med	 tanke	 på	 det	 fortsatta	
lärandet	är	grundläggande	 färdigheter	 inom	de	olika	målområdena	 i	 samiska	och	de	arbetsprocesser	och	
inlärningsstrategier	som	de	bygger	på.		
	
Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	

M1	 uppmuntra	 eleven	 att	
kommunicera	 i	 olika	
situationer	

I1	 Förmåga	att	kommunicera	
i	olika	situationer		

Eleven	 deltar	 i	 olika	
kommunikationssituationer.	
Eleven	 lyssnar	på	andras	åsikter	 i	
gruppen,	 tar	 hänsyn	 till	 dem	och	
tar	 initiativ	 i	
kommunikationssituationer.		

M2	 uppmuntra	 eleven	 att	
använda	 olika	
uttrycksmedel	 i	 grupp-	 och	
kommunikationssituationer	

I1	 Förmåga	 att	 använda	
uttrycksmedel	

Eleven	 kan	 använda	 olika	
uttrycksmedel.	

M3	 handleda	 eleven	 att	
utvärdera	 sin	
kommunikation	samt	att	ta	
emot	och	ge	respons		

I1	 Förmåga	att	utvärdera	sin	
kommunikation	 samt	 att	
ta	emot	och	ge	respons		

Eleven	 kan	 under	 handledning	
utvärdera	 sin	 kommunikation	
samt	ta	emot	och	ge	respons.	

Att	tolka	texter	 	 	 	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
läsa	självmant	och	använda	
texter	 på	 det	 egna	 språket	
utgående	 från	 sin	
språkfärdighet	

I2	 Läsförmåga	 och	 förmåga	
att	 använda	 samiska	
texter	

	

Eleven	 läser	 de	 överenskomna	
verken	eller	textutdragen.		

	

M5	 handleda	 eleven	 att	
vidareutveckla	 sina	
grundläggande	
läsfärdigheter,	 sin	
läsförståelse	 samt	 vidga	
ord-	och	begreppsförrådet	

I2	

	

Grundläggande	
läsfärdigheter,	
läsförståelse	 samt	 hur	
ord-	 och	
begreppsförrådet	vidgats	

Eleven	 läser	 flytande	 och	
behärskar	 ett	 relativt	 stort	 ord-	
och	begreppsförråd.		

M6	 handleda	 eleven	 att	
utnyttja	 sina	 läsfärdigheter	
och	 texter	 för	 att	 få	
upplevelser,	 söka	 och	
bedöma	 information	 samt	
att	diskutera	texter	

I2	

	

Förmåga	 att	 använda	
läsfärdigheter	 och	 texter	
samt	att	diskutera	texter	

Eleven	 kan	 använda	 sina	
läsfärdigheter	och	texter	för	att	få	
upplevelser	 och	 för	 att	 söka	 och	
bedöma	 information	 samt	 kan	
diskutera	 texter	 utgående	 från	
egna	erfarenheter.	
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Att	producera	texter	 	 	 	

M7	 hjälpa	 eleven	 att	
utveckla	 en	 positiv	
inställning	 till	 skrivande	
utgående	 från	 sin	
språkfärdighet	

I3	 Förmågan	 att	 uttrycka	 sig	
i	textproduktion	

Eleven	kan	 i	någon	mån	använda	
olika	uttryckssätt	i	sina	texter.		

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	
träna	 och	 vidareutveckla	
sina	 grundläggande	
skrivfärdigheter	 och	 sin	
förmåga	 att	 producera	
texter		

I3		

	

Skrivfärdigheter		 Eleven	 känner	 i	 huvuddrag	 till	
språkets	 skriftsystem	 och	
rättstavning	 och	 kan	 under	
handledning	 skriva	 skönlitterära	
texter	och	faktatexter.		

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 förmåga	 att	
uttrycka	 tankar	 och	
upplevelser	 i	 faktatexter	
och	skönlitterära	texter	

I3	
	

Förmåga	 att	 uttrycka	
tankar	 och	 upplevelser	 i	
texter	
	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
beskriva	 och	 återge	 tankar	 och	
upplevelser.	

Att	 förstå	 språk,	 litteratur	
och	kultur	

	 	 	

M10	 hjälpa	 eleven	 att	
förstå	språklig	och	kulturell	
identitet	 och	 att	 reflektera	
kring	 modersmålets	
betydelse	

I4		
	

Förmåga	 att	 uppfatta	
språklig	 och	 kulturell	
identitet	 samt	
modersmålets	betydelse	

Eleven	 kan	 redogöra	 för	
innebörden	 av	 språklig	 och	
kulturell	 identitet	 och	 med	 hjälp	
av	 exempel	 beskriva	
modersmålets	betydelse.	
	

M11	 handleda	 eleven	 att	
lära	 känna	 de	 centrala	
strukturerna	 i	 samiska	 och	
använda	 dem	 i	 sin	
framställning	

I4	
		
	

Kunskap	 om	 centrala	
strukturer	i	samiska	
	

Eleven	 känner	 till	 de	 centrala	
strukturerna	 i	 samiska	 och	 kan	 i	
någon	mån	använda	dem.	

Att	 använda	 språket	 som	
stöd	för	allt	lärande	

	 	 	

M12	 handleda	 eleven	 att	
utnyttja	 sina	 kunskaper	 i	
samiska	 i	 allt	 lärande	 och	
att	utveckla	sitt	språk	inom	
olika	vetenskapsgrenar	

I5	
	

Förmåga	 att	 använda	
samiska	i	lärandet		

Eleven	 kan	 under	 handledning	
använda	 samiskan	 som	 stöd	 för	
lärandet	och	känner	 i	någon	mån	
till	 språket	 inom	 olika	
vetenskapsgrenar.	

M13	 ge	 eleven	 verktyg	 för	
att	 söka,	 begrunda	 och	
bedöma	 information	 på	
samiska	samt	stödja	eleven	
att	tillägna	sig	ett	självstyrt	
sätt	att	studera	samiska	

I5		
	

Förmåga	 att	 söka	
information		

Eleven	 känner	 i	 någon	 mån	 till	
samiska	 informationskällor	 och	
kan	söka	 information.	Eleven	kan	
studera	 samiska	 på	 ett	 självstyrt	
sätt.	
	
	

	

SAMISKA	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	7–9	

I	årskurs	7–9	är	undervisningens	särskilda	uppdrag	att	fördjupa	och	bredda	elevernas	kunskaper	i	samiska	
utgående	från	deras	individuella	språkfärdigheter.	Eleverna	undersöker	olika	muntliga	och	skriftliga	texter	
och	lär	sig	tolka,	analysera	och	producera	dem.	Elevernas	förhållande	till	den	samiska	litteraturen,	berättar-	
och	 kulturtraditionen	 samt	 språkgemenskapen	 ska	 fördjupas	 och	 breddas.	 Eleverna	 ska	 fördjupa	 sin	
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kunskap	om	språkets	särdrag	och	använda	sina	språkkunskaper	och	-färdigheter	i	olika	lärmiljöer	genom	att	
söka	 information	på	samiska	 i	olika	 läroämnen.	Undervisningen	ska	stärka	elevernas	uppskattning	för	det	
samiska	språket	och	öka	elevernas	 förmåga	att	medvetet	och	kreativt	använda	språket.	Eleverna	ska	 lära	
sig	att	studera	samiska	på	ett	vetgirigt	och	självstyrt	sätt,	fördjupa	sin	förmåga	att	jämföra	språk	och	på	ett	
mångsidigt	 sätt	 dra	 nytta	 av	 sina	 kunskaper	 i	 olika	 språk.	 Eleverna	 ska	 tillägna	 sig	 sätt	 att	 utveckla	 sina	
språkkunskaper	också	efter	att	den	grundläggande	utbildningen	avslutats.	Elevernas	studiemotivation	ska	
fördjupas	i	samarbete	med	hemmen	och	den	samiska	gemenskapen.	

Mål	för	undervisningen	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	handleda	eleven	att	främja	sin	förmåga	att	kommunicera	
i	olika	situationer	och	att	utvärdera	sin	kommunikation	

I1	 K1,	K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M2	 sporra	 eleven	 att	 bredda	 sitt	 läsintresse	 enligt	 sin	
språkfärdighet	samt	vidga	sitt	ord-	och	begreppsförråd	

I2	 K2,	K5,	K7	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 läsa	
analytiskt	och	kritiskt	och	att	förstå	och	tolka	olika	texter	

I2	 K2,	K4,	K5	

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	
kommunikationsmiljöer		

I2	 K1,	K2,	K4	

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	 K2,	K5	

M6	handleda	eleven	att	utveckla	flytet	och	mångsidigheten	i	
sitt	skrivande	

I3	 K1,	K2	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 producera	 berättande,	
beskrivande,	instruerande,	argumenterande	och	förklarande	
texter	

I3	 K1,	K2,	K7	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M8	handleda	eleven	att	reflektera	över	språklig	och	kulturell	
identitet,	 användningen	 av	 samiska,	 samiskans	 betydelse	
och	 ställning	 i	 olika	 språkgemenskaper	 och	 att	 ta	 del	 av	
medier	och	kulturutbud	på	olika	språk	

I4	 K2,	K7	

M9	uppmuntra	eleven	att	känna	igen	olika	språkliga	register,	
till	 exempel	 skillnader	 mellan	 tal-	 och	 skriftspråk	 samt	
språkbruket	i	olika	situationer	

I4	 K2,	K4	

M10	 handleda	 eleven	 att	 fördjupa	 sina	 kunskaper	 om	 de	
centrala	strukturerna	i	samiska	och	att	analysera	dem	

I4	 K2,	K4,	K5	

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		 K1,	K4,	K6	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	
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Språk-	och	kommunikationsfärdigheten	samt	textkompetensen	ska	utvecklas	i	språksituationer	och	genom	
mångsidigt	 arbete	 på	 samiska.	 Innehållet	 väljs	 så	 att	 eleverna	 kan	 utveckla	 sina	 kunskaper	 i	 det	 egna	
språket,	 litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	 Innehållet	ska	väljas	så	att	det	stödjer	målen	
och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	 Innehållsområdena	 formas	 till	
helheter	för	olika	årskurser.	

I1	Att	kommunicera:	Eleverna	diskuterar	händelser	i	de	ungas	värld,	hemmen	och	språkgemenskapen	och	
övar	 sig	 att	 diskutera,	 argumentera	 och	 uttrycka	 åsikter	 samt	 jämför	 olika	 språkgemenskapers	 sätt	 att	
kommunicera	 och	 diskutera.	 Eleverna	 tränar	 olika	 kommunikationssituationer	 genom	 att	 utnyttja	
möjligheter	 i	den	egna	språkmiljön	och	samiska	medier.	Eleverna	utvärderar	sin	kommunikation	och	övar	
sig	att	ge	och	ta	emot	respons.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Elevernas	 intresse	 för	 samiska	 texter	 stärks	 genom	 att	 användning	 av	 texter	 som	
eleverna	föreslår.	Elevernas	läsobjekt	blir	mångsidigare	och	eleverna	handleds	att	använda	olika	källor	för	
att	hitta	samiska	texter.	Elevernas	lässtrategier	fördjupas	och	de	övar	sig	att	bedöma	källors	tillförlitlighet.	
Eleverna	 undersöker	 också	 förklarande	 och	 instruerande	 texter.	 Eleverna	 delar	 läsupplevelser	 och	
texttolkningar	i	olika	kommunikationsmiljöer.	
	
I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 berättande,	 beskrivande,	 argumenterande,	
förklarande	 och	 instruerande	 texter	 för	 olika	 syften	 samt	 fördjupar	 insikten	 i	 skrivprocessens	 faser.	
Eleverna	vidareutvecklar	 förmågan	att	skriva	 för	hand	och	på	tangentbord.	Eleverna	fördjupar	kunskapen	
om	särdragen	i	samisk	rättstavning	och	förmågan	att	använda	särdragen	i	egen	text	samt	funderar	på	hur	
ords	 och	 uttrycks	 betydelser	 och	 nyanser	 påverkar	 en	 text.	 Eleverna	 skriver	 texter	 självständigt	 och	
tillsammans	med	andra	samt	diskuterar	och	ger	respons	på	texterna.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	studerar	samiska	medier	och	det	samiska	kulturutbudet	
och	 övar	 sig	 att	 granska	 dem	 kritiskt.	 Elevernas	 kunskap	 om	 samiskans	 centrala	 strukturer	 och	 andra	
särdrag	 fördjupas	 och	 de	 jämför	 särdragen	med	 svenska.	 Eleverna	 inhämtar	 också	 kunskap	 om	 Finlands	
nationalspråk	och	andra	minoritetsspråk	och	deras	betydelse	för	individen	och	samhället.	
	
I5	 Att	 använda	 språket	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande:	 Elevernas	 kunskap	 om	 begrepp	 och	 textbruk	 i	 olika	
läroämnen	 fördjupas.	 Eleverna	 vidgar	 sin	 förmåga	 att	 söka	 information	 på	 samiska	 som	 stöd	 för	 allt	
lärande.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	samiska	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	

Avsikten	med	bedömningen	är	att	ge	 information	om	hur	elevens	 lärande	 framskrider	samt	att	handleda	
och	 uppmuntra	 eleven.	 Eleven	 ska	 ges	mångsidig	 respons	 om	 hur	 hens	 förmåga	 att	 förstå	 och	 använda	
språket	muntligt	och	i	skrift	har	utvecklats	och	blivit	mångsidigare	samt	hur	elevens	kunskap	om	textgenrer	
blivit	mångsidigare	och	hens	förmåga	att	tolka	och	producera	olika	textgenrer	fördjupats.	Bedömningen	ger	
också	 information	 för	 undervisningsplaneringen.	 Med	 hjälp	 av	 bedömningen	 får	 eleven	 information	 om	
sina	 språkliga	 styrkor	 och	 framsteg,	 om	 sig	 själv	 som	 språkinlärare	 i	 samiska	 och	 om	 sin	 förmåga	 att	
använda	sina	språkkunskaper	som	stöd	för	allt	lärande	och	för	sitt	läsintresse.	
	
I	 slutet	av	årskurs	9	 fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	 för	samiska	när	studierna	avslutas.	Vitsordet	
bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	 goda	 kunskaper	 i	
samiska	 i	 slutet	 av	 årskurs	 9.	 Kunskaperna	 i	 samiska	 utvecklas	 kumulativt.	 I	 vitsordet	 ska	 alla	 nationella	
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kriterier	 för	 goda	kunskaper	beaktas,	oberoende	av	 för	 vilken	årskurs	målet	 i	 fråga	 fastställs	 i	 den	 lokala	
läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	 kompetens	 som	 kriterierna	
förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	
prestation	inom	något	annat	delområde.	

Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 9	 i	 samiska	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	

Mål	för	undervisningen	 Innehåll	 Föremål	för	bedömningen	
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	
M1	handleda	eleven	att	
främja	 sin	 förmåga	 att	
kommunicera	 i	 olika	
situationer	 och	 att	
utvärdera	 sin	
kommunikation	

I1	 Förmåga	 att	 delta	 i	 olika	
kommunikationssituation
er		

Eleven	 kan	 delta	 i	 olika	 typer	 av	
kommunikationssituationer	 och	
utvärdera	sin	kommunikation.	
	

Att	tolka	texter	 	 	 	
M2	 sporra	 eleven	 att	
bredda	 sitt	 läsintresse	
enligt	sin	språkfärdighet	
samt	vidga	 sitt	ord-	och	
begreppsförråd	

I2	 Ord-	 och	
begreppsförrådet	

Eleven	 har	 breddat	 sitt	 läsintresse.	
Eleven	behärskar	ett	relativt	stort	ord-	
och	begreppsförråd.		

M3	 uppmuntra	 eleven	
att	utveckla	sin	förmåga	
att	 läsa	 analytiskt	 och	
kritiskt	 och	 att	 förstå	
och	tolka	olika	texter	

I2	 Förmåga	 att	 läsa	
analytiskt	och	kritiskt	

Eleven	 kan	 läsa	 texter	 på	 några	 olika	
sätt,	 förstår	 det	 centrala	 innehållet,	
åsikter	 och	 motiveringar	 och	 kan	 i	
någon	 mån	 göra	 iakttagelser	 om	
språkliga	 och	 visuella	 medel	 i	
texterna.	

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	
kommunikationsmiljöer	

I2	 Förmåga	 att	 använda	
texter	 och	 dra	 nytta	 av	
sina	läsfärdigheter	

Eleven	 kan	 använda	 olika	 texter	 och	
dra	nytta	av	sina	läsfärdigheter	för	att	
söka	 information	 och	 få	 upplevelser	
samt	kan	diskutera	olika	texter	genom	
att	 fråga,	 sammanfatta,	 kommentera	
och	reflektera.	

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	 Förmåga	 att	 producera	
texter	 samt	 använda	
uttryckssätt	

Eleven	 kan	 producera	 texter	 på	
samiska	 och	 använda	 mångsidiga	
uttryckssätt	

M6	handleda	eleven	att	
utveckla	 flytet	 och	
mångsidigheten	 i	 sitt	
skrivande		

I3	 Förmåga	 att	 skriva	
flytande	och	mångsidigt	

Eleven	 skriver	 obehindrat	 och	 tydligt	
för	 hand	 och	 kan	 skriva	 på	
tangentbord	i	den	mån	det	behövs		

M7	 uppmuntra	 eleven	
att	 producera	
berättande,	
beskrivande,	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	 som	 representerar	
olika	textgenrer	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
producera	 berättande,	 beskrivande,	
argumenterande,	 förklarande	 och	
instruerande	 texter	 som	 är	 lätta	 att	
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instruerande,	
argumenterande	 och	
förklarande	texter	

förstå.	

Att	 förstå	 språk,		
litteratur	och	kultur	

	 	 	

M8	handleda	eleven	att	
reflektera	 över	 språklig	
och	 kulturell	 identitet,	
användningen	 av	
samiska,	 samiskans	
betydelse	och	ställning	i	
olika	 språkgemenskaper	
och	att	ta	del	av	medier	
och	kulturutbud	på	olika	
språk	

I4	 Hur	 den	 kulturella	
medvetenheten	
utvecklats	

Eleven	 kan	 beskriva	 betydelsen	 av	
språklig	och	kulturell	identitet	och	det	
samiska	 språket	 samt	 samiskans	
ställning	 i	 relation	 till	 andra	 språk.	
Eleven	 kan	 utnyttja	 medier	 och	
kulturutbud	på	olika	språk.	

M9	 uppmuntra	 eleven	
att	 känna	 igen	 olika	
språkliga	 register,	 till	
exempel	 skillnader	
mellan	 tal-	 och	
skriftspråk	 samt	
språkbruket	 i	 olika	
situationer	

I4	 Hur	 den	 språkliga	
medvetenheten	
utvecklats	

Eleven	 identifierar	 olika	 språkliga	
register,	 skillnader	 mellan	 tal-	 och	
skriftspråk	 samt	 språkbruket	 i	 olika	
situationer.	

M10	 handleda	 eleven	
att	 fördjupa	 sina	
kunskaper	 om	 de	
centrala	 strukturerna	 i	
samiska	 och	 att	
analysera	dem	

I4	 Kunskap	om	och	 förmåga	
att	 använda	 centrala	
strukturer	

Eleven	 känner	 till	 de	 centrala	
strukturerna	 i	 samiska	 och	 kan	
använda	dem.	

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	 Mångsidig	 användning	 av	
samiska	

Eleven	kan	använda	samiska	som	stöd	
för	 studierna	 och	 för	 att	 söka	
information.	

	

	

BETYG	

När	 läsåret	 avslutas	 ges	eleven	ett	 intyg	över	deltagande	 i	 undervisning	 i	 samiska	 som	kompletterar	den	
grundläggande	utbildningen.	I	intyget	antecknas	omfattningen	av	undervisningen	och	en	verbal	bedömning	
eller	 ett	 siffervitsord	 i	 enlighet	 med	 utbildningsanordnarens	 beslut.	 I	 övrigt	 följs	 bestämmelserna	 om	
betygsanteckningar	 i	 grunderna	 för	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Också	 i	 slutet	 av	
årskurs	9	ges	eleverna	ett	separat	intyg.	
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BILAGA	2	MÅL,	INNEHÅLL	OCH	BEDÖMNINGEN	AV	ELEVENS	LÄRANDE	I	UNDERVISNING	I	
ROMANI	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	
	
Undervisningens	uppdrag	

Enligt	Finlands	grundlag	har	alla	som	bor	i	Finland	rätt	att	upprätthålla	och	utveckla	sitt	språk	och	sin	kultur.	
Den	 särskilt	 finansierade	 undervisningen	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	 utbildningen	 är	
avsedd	för	alla	elever	som	har	romani	som	modersmål	eller	familjespråk.	Undervisningen	i	romani	har	som	
uppdrag	att	 främja	elevernas	 intresse	för	sitt	språk	och	sin	kultur.	Undervisningen	ska	hjälpa	eleverna	att	
bygga	upp	och	stärka	sin	kulturella	 identitet	och	utveckla	sin	parallell-	och	flerspråkighet.	Undervisningen	
ska	stärka	elevernas	självkänsla	och	ge	positiva	inlärningsupplevelser	som	uppmuntrar	dem	att	använda	sitt	
eget	språk	i	olika	sammanhang.	
	
Eleverna	ska	erbjudas	språkligt	stimulerande	lärmiljöer	och	undervisningsmetoderna	ska	väljas	med	hänsyn	
till	 elevernas	 olika	 åldrar	 och	 varierande	 kunskaper	 i	 romani.	 Undervisningen	 i	 romani	 ska	motivera	 och	
stödja	 eleverna	 i	 studierna	 och	 vid	 ansökan	 till	 fortsatta	 studier.	Målen,	 innehållet	 och	 bedömningen	 av	
elevernas	lärande	i	romani	har	fastställts	för	undervisning	i	romani	som	omfattar	två	årsveckotimmar	under	
hela	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Utbildningsanordnaren	 ska	 utgående	 från	 läroplansgrunderna	
utarbeta	 en	 lokal	 läroplan,	 exempelvis	 genom	 att	 använda	 beskrivningarna	 av	 uppdraget,	 målen	 för	
lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 handledning,	 differentiering	 och	 stöd	 samt	 bedömningen	 av	 elevens	 lärande	 i	
läroämnet	modersmål	och	litteratur.	
	
I	 undervisningen	 i	 romani	 spelar	 kommunikation	 en	 viktig	 roll.	 Samarbete	 mellan	 hem	 och	 skola	 och	
multimediala	 lärmiljöer	ger	eleverna	möjligheter	att	använda	språket	också	utanför	skolan.	Kunskaperna	i	
romani	ska	utvecklas	med	hjälp	av	språksituationer,	textgenrer,	kulturellt	präglade	bilder,	inspelningar	och	
vokabulär	 som	är	 typiska	 för	 åldersgruppen.	Den	 romska	 kulturen	 är	 förknippad	med	 en	 stark	 berättar-,	
musik-	 och	 hantverkstradition	 som	 ska	 utnyttjas	 i	 undervisningen	 i	 romani.	 Undervisningen	 i	 romani	 ska	
bidra	 till	 att	hålla	det	 romska	 språket	 i	 Finland	 levande	och	 stärka	dess	 ställning	 i	 samhället	 vid	 sidan	av	
andra	språk.	
	
ROMANI	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	1–2	
	
I	 årskurs	 1–2	 har	 undervisningen	 i	 romani	 som	 särskilt	 uppdrag	 att	 utveckla	 elevernas	 grundläggande	
språkfärdigheter	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 använda	 sina	 tidigare	 kunskaper.	 Undervisningens	
tyngdpunkt	 ska	 ligga	 på	 att	 utveckla	 den	 muntliga	 språkfärdigheten.	 Undervisningen	 ska	 ta	 hänsyn	 till	
elevernas	 kunskapsnivå	 och	 språkutvecklingsstadium.	 Innehållet	 inom	 de	 olika	 delområdena	 av	
språkkunskap	ska	anknyta	till	elevernas	vardag	och	livsmiljö	och	stödja	elevernas	individuella	språklärande.	

Mål	för	undervisningen	i	romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2	
		
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 vägleda	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 lyssna	 och	
att	uttrycka	sig	på	romani	självständigt	och	tillsammans	med	
andra	

I1	 K2	

M2	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sitt	språk	och	sin	fantasi	
samt	samarbets-	och	kommunikationsförmåga	

I1	 K2	
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Att	tolka	texter	 	 	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 sina	 grundläggande	
läsfärdigheter	och	sitt	ord-	och	uttrycksförråd	i	romani	

I2	 K1,	K4	

M4	 handleda	 eleven	 att	 skapa	 en	 positiv	 och	 nyfiken	
inställning	 till	 läsning	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 diskutera	
olika	texter	och	dela	med	sig	av	sina	tankar	och	upplevelser	

I2	 K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 producera	 texter	 på	 romani	 i	
multimediala	lärmiljöer	

I3	 K1,	K5	

M6	 handleda	 eleven	 att	 lära	 känna	 det	 romska	
skriftsystemet	och	utveckla	grundläggande	skrivfärdigheter		

I3	 K2,	K5	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M7	uppmuntra	eleven	att	uppskatta	det	romska	språket	och	
stärka	 sin	 kunskap	 om	 den	 romska	 berättar-	 och	
kulturtraditionen		

I4	 K2	

M8	uppmuntra	eleven	att	enligt	sin	språkfärdighet	använda	
romani	 i	 skolan,	 hemma	 och	 i	 närmiljön	 och	 att	 uppskatta	
kulturutbudet	på	det	egna	språket		

I4	 K2,	K7	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2		
	
I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 lyssna,	 uttala	 och	 uttrycka	 sig	 muntligt	 genom	 att	 namnge	
föremål	 och	 företeelser	 i	 omgivningen	 på	 romani.	 Eleverna	 tränar	 kommunikativa	 färdigheter	 och	
färdigheter	i	drama	parvis	och	i	grupp.		
	
I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	övar	sig	att	 läsa	genom	att	utforska	berättande	och	beskrivande	texter	samt	
diskutera	dem	och	dela	med	sig	av	sina	upplevelser.	Eleverna	breddar	sitt	ord-	och	uttrycksförråd.		
	
I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 undersöker	 särdragen	 i	 det	 romska	 skriftsystemet	 och	 lär	 sig	 att	
producera	 stora	och	 små	bokstäver.	 Eleverna	övar	 sig	 att	 producera	 texter	 självständigt	och	 tillsammans	
med	andra	samt	diskuterar	texter	och	övar	sig	att	ge	och	ta	emot	respons.		
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	reflekterar	kring	betydelsen	av	det	romska	språket	för	en	
själv,	familjen,	den	närmaste	kretsen	och	skolan.	Eleverna	stiftar	bekantskap	med	den	romska	berättar-	och	
kulturtraditionen	 genom	 att	 i	 mån	 av	möjlighet	 dra	 nytta	 av	 den	 lokala	 romska	 gemenskapen.	 Eleverna	
uppmuntras	att	använda	romani	och	lära	känna	det	romska	kulturutbudet.	
	
Bedömningen	av	elevens	 lärande	 i	 romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	 i	årskurs	
1–2	
	
I	årskurs	1–2	är	utgångspunkten	och	målet	för	bedömningen	av	lärandet	att	få	en	helhetsbild	av	varje	elevs	
språkliga	utveckling.	Genom	bedömningen	får	eleven	respons	och	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	
om	 sig	 själv	 som	 språkinlärare	 i	 romani.	 Det	 är	 viktigt	 att	 ge	 uppmuntrande	 respons	 inom	 de	 olika	
färdighetsområdena.		
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Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	romani	är	följande	
	

- hur	förmågan	att	uttrycka	sig	och	kommunicera	samt	ord-	och	begreppsförrådet	utvecklats	
- hur	läsfärdigheten	och	läsförståelsen	utvecklats	
- hur	textproduktionen	utvecklats	
- hur	språk-	och	kulturförståelsen	och	förmågan	att	klara	av	vardagliga	språksituationer	utvecklats.	

		

ROMANI	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	3–6	
	
I	årskurs	3–6	har	undervisningen	som	särskilt	uppdrag	att	uppmuntra	eleverna	att	använda	sina	kunskaper	i	
romani.	Målet	är	att	utöka	såväl	det	konkreta	som	det	abstrakta	ordförrådet.	Eleverna	handleds	att	granska	
det	romska	språkets	viktigaste	särdrag.	Eleverna	studerar	den	romska	berättartraditionen	och	litteraturen	
och	 övar	 att	 uttrycka	 sig.	 Undervisningen	 ska	 stärka	 elevernas	 förmåga	 att	 producera	 och	 tolka	 texter	 i	
multimediala	lärmiljöer.	
	
Mål	för	undervisningen	i	romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	 delta	 i	 diskussioner	 och	 att	
värdesätta	sitt	uttryckssätt	samt	att	ge	och	ta	emot	respons	

I1	 K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M2	handleda	eleven	att	undersöka	olika	typer	av	texter,	att	
utveckla	hör-	och	läsförståelsen	samt	att	ge	akt	på	skillnader	
mellan	tal-	och	skriftspråk		

I2	 K4	

M3	uppmuntra	eleven	att	läsa	självmant	och	använda	texter	
på	det	egna	språket	utgående	från	sin	språkfärdighet	

I2	 K1,	K4,	K5	

Att	producera	texter	 	 	
M4	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	skriftliga	och	muntliga	
framställning	i	romani	

I3	 K1,	K2	

M5	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	 förmåga	att	uttrycka	
tankar	och	upplevelser	 i	 enkla	 faktatexter	och	 skönlitterära	
texter	

I3	 K1,	K2	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	 diskutera	 den	 romska	 kulturen,	
romernas	 historia	 och	 det	 romska	 språkets	 betydelse	 för	
gemenskapen	

I4	 K2	

M7	 handleda	 eleven	 att	 granska	 det	 romska	 språkets	
viktigaste	särdrag	och	att	jämföra	romani	med	svenska		

I4	 K1,	K2	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	
	
I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 erbjuds	 möjligheter	 att	 kommunicera	 på	 romani	 genom	 att	 kunskapen	 i	
språkgemenskapen	utnyttjas.	Elevernas	ord-	och	uttrycksförråd,	samtalsfärdigheter	och	förmåga	att	ge	och	
ta	emot	respons	utvecklas	med	hjälp	av	drama.	
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I2	Att	tolka	texter:	Elevernas	förhållande	till	berättande,	beskrivande	och	enkla	argumenterande	texter	på	
romani	 stärks	 genom	 att	 diskutera	 dem.	 Elevernas	 ord-	 och	 begreppsförråd	 vidgas.	 Elevernas	
tolkningsförmåga	 fördjupas	 genom	 att	 utforska	 tal-	 och	 skriftspråket.	 Elevernas	 relation	 till	 den	 romska	
textvärlden	stärks	också	med	hjälp	av	läsning	som	utgår	från	elevernas	egna	initiativ.		
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	övar	rättstavning,	textstruktur	och	skrivprocessens	faser.	Eleverna	skriver	
texter	 självständigt	och	 tillsammans	med	andra	 samt	diskuterar	 texterna.	 Eleverna	övar	 sig	 att	 skriva	 för	
hand	och	på	tangentbord.	Elevernas	kunskap	om	de	romska	specialtecknen	stärks.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	uppmuntras	att	utforska	det	romska	språket	och	kulturen	
och	romernas	historia	genom	att	undervisningen	tar	fasta	på	den	romska	berättartraditionen	och	skriftligt	
material.	 Eleverna	 vägleds	 att	 reflektera	 kring	 likhet	 och	 olikhet.	 Eleverna	 vägleds	 att	 fundera	 kring	
användningen	av	romani	och	språkets	viktigaste	särdrag	och	att	jämföra	språk.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6		
	
Det	 centrala	med	 tanke	på	hur	 lärandet	 framskrider	är	att	eleven	 tillägnar	 sig	grundläggande	 färdigheter	
inom	de	olika	målområdena	i	romani	och	de	arbetsprocesser	och	inlärningsstrategier	som	de	bygger	på.	 I	
årskurs	3–6	ligger	tyngdpunkten	på	att	bedöma	hur	lärandet	framskrider.	Eleven	ska	få	mångsidig	respons	
om	 sin	 förmåga	 att	 förstå	 och	 använda	 språket,	 ställa	 frågor,	 lyssna	 på	 andra	 och	 delta	 i	 gemensamma	
diskussioner.	 Bedömningen	 ger	 också	 information	 för	 undervisningsplaneringen.	 Responsen	 och	
bedömningen	ger	eleven	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	om	sig	själv	som	språkinlärare.	
	
Då	läraren	ger	en	verbal	bedömning	eller	ett	vitsord	i	romani,	ska	hen	bedöma	elevens	kunskaper	i	relation	
till	 målen	 i	 den	 lokala	 läroplanen.	 Då	 läraren	 definierar	 elevens	 kunskapsnivå	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6,	 ska	
läraren	utgå	från	de	nationella	kriterierna	för	goda	kunskaper.	Bedömningskriterierna	kan	också	användas	
för	bedömningen	i	de	lägre	årskurserna.		
	
Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	

M1	 handleda	 eleven	 att	
delta	 i	diskussioner	och	att	
värdesätta	 sitt	 uttryckssätt	
samt	 att	 ge	 och	 ta	 emot	
respons	

I1	 Förmåga	 att	 delta	 i	
kommunikationssituationer	

Eleven	 kan	 delta	 i	
kommunikationssituationer	 samt	
ge	och	ta	emot	respons.	

Att	tolka	texter	 	 	 	

M2	 handleda	 eleven	 att	
undersöka	 olika	 typer	 av	
texter,	 att	 utveckla	 hör-	
och	 läsförståelsen	 samt	att	
ge	akt	på	 skillnader	mellan	
tal-	och	skriftspråk	

I2	 Hör-	och	läsförståelse	samt	
förmåga	 att	 upptäcka	
skillnader	 mellan	 tal-	 och	
skriftspråk	

Eleven	 kan	 tolka	 enkla	 texter	 och	
märker	 skillnader	 mellan	 tal-	 och	
skriftspråk.	
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M3	 uppmuntra	 eleven	 att	
läsa	självmant	och	använda	
texter	 på	 det	 egna	 språket	
utgående	 från	 sin	
språkfärdighet	

I2	 Vilja	 att	 läsa	 självmant	och	
använda	texter	på	det	egna	
språket	

	

Utvecklingen	 av	 motivation	 och	
intresse	 används	 inte	 som	
bedömningsgrund.	

Att	producera	texter	 	 	 	

M4	 uppmuntra	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 skriftliga	 och	
muntliga	 framställning	 i	
romani	

I3	 Att	producera	texter	 Eleven	 kan	 producera	 enkla	 texter	
på	romani.	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	
utveckla	 sin	 förmåga	 att	
uttrycka	 tankar	 och	
upplevelser	 i	 enkla	
faktatexter	 och	
skönlitterära	texter	

I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	
tankar	och	upplevelser	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
uttrycka	 tankar	 och	 upplevelser	 i	
olika	texter.	

Att	 förstå	 språk,	 litteratur	
och	kultur	

	 	 	

M6	 uppmuntra	 eleven	 att	
diskutera	 den	 romska	
kulturen,	romernas	historia	
och	 det	 romska	 språkets	
betydelse	för	gemenskapen	

I4	 Hur	 den	 kulturella	
medvetenheten	utvecklats	

Eleven	kan	med	stöd	diskutera	den	
romska	kulturen,	romernas	historia	
och	 betydelsen	 av	 det	 romska	
språket	 för	 den	 romska	
gemenskapen.	

M7	 handleda	 eleven	 att	
granska	 det	 romska	
språkets	 viktigaste	 särdrag	
och	 att	 jämföra	 romani	
med	svenska		

I4	 Hur	 den	 språkliga	
medvetenheten	utvecklats	

Eleven	 känner	 till	 det	 romska	
språkets	viktigaste	 särdrag	och	kan	
nämna	de	viktigaste	 likheterna	och	
skillnaderna	 mellan	 romani	 och	
svenska.	

	

ROMANI	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	7–9	

I	 årskurs	 7–9	 ligger	 tyngdpunkten	 i	 undervisningen	 på	 att	 bredda	 elevernas	 muntliga	 och	 skriftliga	
framställning	 och	 stärka	 kunskapen	 om	 språkets	 strukturer.	 Ord-	 och	 uttrycksförrådet	 utökas	 genom	 att	
fästa	uppmärksamhet	vid	abstrakt	 språk,	 samhälls-	och	ungdomsspråk.	Målet	är	att	 lära	eleverna	att	dra	
slutsatser	av	texter	och	läsa	på	ett	kritiskt	sätt.	Undervisningen	ska	öka	elevernas	medvetenhet	om	sin	roll	i	
att	bevara	det	romska	språket.	

Mål	för	undervisningen	i	romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	 att	 uttrycka	 sig	 på	 romani	 och	 att	
kommunicera	 i	 flerspråkiga	 och	 mångkulturella	 situationer	
samt	att	utvärdera	sin	egen	insats	i	dem	

I1	 K1,	K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M2	ge	eleven	möjligheter	att	utveckla	sin	förmåga	att	tolka	
texter	och	bredda	sitt	ord-	och	uttrycksförråd	genom	att	dra	

I2	 K4	
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nytta	 av	 kunskaper	 som	 inhämtats	 både	 i	 skolan	 och	
annanstans	
M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 diskutera	 texter	 i	 olika	
kommunikationsmiljöer	 och	 att	 fördjupa	 sin	 kunskap	 om	
textgenrer	

I2	 K1,	K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M4	uppmuntra	eleven	att	 stärka	sin	 förmåga	att	producera	
texter	och	att	producera	olika	typer	av	texter	i	multimediala	
lärmiljöer	

I3	 K5	

M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 egna	 uttryckssätt	 i	 sina	
texter	 och	hjälpa	 eleven	 att	 stärka	 en	positiv	 inställning	 till	
skrivande	

I3	 K2,	K5,	K7	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M6	 handleda	 eleven	 att	 bekanta	 sig	 med	 romsk	 litteratur	
och	 romska	 medier,	 att	 förstå	 sina	 egna	 möjligheter	 att	
bevara	 det	 romska	 språket	 och	 att	 utnyttja	 sin	 två-	 eller	
flerspråkighet	

I4	 K7	

	
Centralt	 innehåll	 som	 anknyter	 till	 målen	 för	 undervisningen	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	
	
I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 uppmuntras	 att	 diskutera	 genom	 att	 utnyttja	 de	 egna	 språkresurserna.	
Eleverna	 övar	 sig	 att	 framträda	 på	 egen	 hand	 och	 tillsammans	 med	 andra.	 Elevernas	 kunskap	 om	 den	
muntliga	 traditionen	och	diskussionssätten	 i	 den	egna	 språkgemenskapen	 fördjupas.	 Eleverna	utvärderar	
sin	kommunikation	och	övar	sig	att	ge	och	ta	emot	respons.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 handleds	 att	 utöka	 sitt	 ord-	 och	 uttrycksförråd	 på	 egen	 hand.	 Elevernas	
intresse	för	romska	texter	stärks	och	de	stiftar	också	bekantskap	med	förklarande	och	instruerande	texter.	
Eleverna	diskuterar	läsupplevelser	i	olika	kommunikationsmiljöer.	
	
I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 fördjupar	 skrivfärdigheten	 och	 kunskapen	 om	 särdragen	 i	 romsk	
rättstavning.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 olika	 typer	 av	 texter,	 reflekterar	 över	 ords	 betydelser	 och	
diskuterar	 typiska	 romska	 uttryck.	 Eleverna	 vidareutvecklar	 förmågan	 att	 skriva	 för	 hand	 och	 på	
tangentbord.	Eleverna	diskuterar	texter	och	ger	respons	på	dem.	
		
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	observerar	användningen	av	romani	och	dess	betydelse	i	
Finland	 och	 utomlands.	 Eleverna	 stiftar	 bekantskap	 med	 romska	 medier	 och	 jämför	 språkbruket	 i	 olika	
generationer.	Eleverna	 inhämtar	också	kunskap	om	Finlands	nationalspråk	och	minoritetsspråk	och	deras	
betydelse	för	individen	och	samhället.	
	
Bedömning	av	elevens	lärande	i	romani	som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9		
	
I	årskurs	7–9	ligger	tyngdpunkten	på	att	bedöma	hur	lärandet	framskrider.	Eleven	ska	få	mångsidig	respons	
om	 sin	 förmåga	 att	 förstå	 och	 använda	 språket,	 ställa	 frågor,	 lyssna	 på	 andra	 och	 delta	 i	 gemensamma	
diskussioner.	 Bedömningen	 ger	 också	 information	 för	 undervisningsplaneringen.	 Responsen	 och	
bedömningen	ger	eleven	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	om	sig	själv	som	språkinlärare.	
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I	 slutet	 av	 årskurs	9	 fastställs	 hur	 eleven	har	uppnått	målen	 för	 romani	när	 studierna	avslutas.	Vitsordet	
bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	 kriterierna	 för	 goda	 kunskaper	 i	
romani	 i	 slutet	av	årskurs	9.	Kunskaperna	 i	 läroämnet	utvecklas	kumulativt.	 I	 vitsordet	 ska	alla	nationella	
kriterier	för	slutbedömningen	beaktas,	oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	 i	den	lokala	
läroplanen.	 Eleven	 får	 vitsordet	 åtta	 (8)	 om	 hen	 i	 genomsnitt	 visar	 den	 kompetens	 som	 kriterierna	
förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	inom	något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	
prestation	inom	något	annat	delområde.	

Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 9	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	bedömningen	
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	
M1	 uppmuntra	 eleven	
att	 uttrycka	 sig	 på	
romani	 och	 att	
kommunicera	 i	
flerspråkiga	 och	
mångkulturella	
situationer	 samt	 att	
utvärdera	 sin	
kommunikation		

I1	 Muntlig	 framställning	 och	
kommunikativa	
färdigheter		

Eleven	 uttrycker	 sig,	 deltar	 i	
kommunikationssituationer	 och	 kan	
utvärdera	sin	kommunikation.	
	

Att	tolka	texter	 	 	 	
M2	 ge	 eleven	
möjligheter	 att	 utveckla	
sin	 förmåga	 att	 tolka	
texter	 och	 bredda	 sitt	
ord-	 och	 uttrycksförråd	
genom	 att	 dra	 nytta	 av	
kunskaper	 som	
inhämtats	 både	 i	 skolan	
och	annanstans	

I2	 Förmåga	 att	 tolka	 texter,	
omfattningen	 av	 ord-	 och	
uttrycksförrådet	

Eleven	 kan	 tolka	 texter	 och	 har	 ett	
relativt	stort	ord-	och	uttrycksförråd.	
	

M3	 uppmuntra	 eleven	
att	 diskutera	 texter	 i	
olika	
kommunikationsmiljöer	
och	 att	 fördjupa	 sin	
kunskap	om	textgenrer	

I2	 Förmåga	 att	 diskutera	
texter,	 kunskap	 om	
textgenrer	

Eleven	kan	diskutera	texter	och	känner	
till	olika	textgenrer.		

Att	producera	texter	 	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	
att	 stärka	 sin	 förmåga	
att	producera	texter	och	
att	producera	olika	typer	
av	 texter	 i	 multimediala	
lärmiljöer	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	

Eleven	 producerar	 i	 någon	 mån	
faktatexter	 och	 fiktiva	 texter	 som	
lämpar	sig	för	ändamålet.	

M5	 uppmuntra	 eleven	 I3	 Förmåga	att	uttrycka	sig	 Eleven	 använder	 mångsidiga	
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att	 utveckla	 egna	
uttryckssätt	 i	 sina	 texter	
och	 hjälpa	 eleven	 att	
stärka	 en	 positiv	
inställning	till	skrivande	

uttryckssätt	i	sina	texter.		

Att	 förstå	 språk,		
litteratur	och	kultur	

	 	 	

M6	 handleda	 eleven	 att	
bekanta	 sig	 med	 romsk	
litteratur	 och	 romska	
medier,	 att	 förstå	 sina	
egna	 möjligheter	 att	
bevara	 det	 romska	
språket	 och	 att	 utnyttja	
sin	 två-	 eller	
flerspråkighet	

I4	 Kunskap	 om	 romsk	
litteratur	 och	 romska	
medier		

Eleven	 känner	 till	 romsk	 litteratur	 och	
romska	 medier	 och	 utnyttjar	 sin	 två-	
eller	flerspråkighet.	

	
BETYG	
	
När	 läsåret	 avslutas	 ges	 eleven	 ett	 intyg	 över	 deltagande	 i	 undervisning	 i	 romani	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen.	I	intyget	antecknas	omfattningen	av	undervisningen	och	en	verbal	bedömning	
eller	 ett	 siffervitsord	 i	 enlighet	 med	 utbildningsanordnarens	 beslut.	 I	 övrigt	 följs	 bestämmelserna	 om	
betygsanteckningar	 i	 grunderna	 för	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 Också	 i	 slutet	 av	
årskurs	9	ges	eleverna	ett	separat	intyg.	
	

BILAGA	3	MÅL,	INNEHÅLL	OCH	BEDÖMNINGEN	AV	ELEVENS	LÄRANDE	I	UNDERVISNING	I	
ELEVENS	 EGET	 MODERSMÅL	 SOM	 KOMPLETTERAR	 DEN	 GRUNDLÄGGANDE	
UTBILDNINGEN	
	
Undervisningens	uppdrag	

Enligt	Finlands	grundlag	har	alla	som	bor	i	Finland	rätt	att	upprätthålla	och	utveckla	sitt	språk	och	sin	kultur.	
Den	särskilt	 finansierade	undervisningen	 i	elevens	eget	modersmål	 som	kompletterar	den	grundläggande	
utbildningen	är	avsedd	för	elever	som	har	ett	annat	modersmål	eller	 familjespråk	än	svenska,	 finska	eller	
samiska.	Också	svenska,	finska	eller	samiska	elever	som	deltar	i	undervisning	som	syftar	till	att	upprätthålla	
utomlands	 inhämtade	språkkunskaper	kan	studera	enligt	 lärokursen	elevens	eget	modersmål.	Syftet	med	
undervisningen	i	elevens	eget	modersmål	är	att	stödja	eleven	att	utveckla	en	aktiv	flerspråkighet	och	väcka	
intresse	 för	 livslångt	 språklärande.	 Kunskaper	 i	 det	 egna	modersmålet	 stödjer	 också	 integreringen	 i	 det	
finländska	samhället.	

Undervisningen	 i	 eget	 modersmål	 ska	 samarbeta	 med	 undervisningen	 i	 svenska	 och	 litteratur,	
undervisningen	 i	 svenska	 som	 andraspråk	 och	 litteratur	 och	 undervisningen	 i	 övriga	 ämnen.	 Den	
gemensamma	språkfostran	har	 som	uppdrag	att	öka	elevernas	 förståelse	 för	den	språkliga	och	kulturella	
bakgrundens	 betydelse	 för	 individen,	 gruppen	 och	 samhället	 samt	 vägleda	 eleverna	 att	 uppskatta	 sitt	
modersmål	 och	 andra	 språk.	 Utgångspunkten	 är	 att	 se	 eleverna	 som	 aktiva	 aktörer	 och	 utnyttja	 deras	
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språkkunskaper	 och	 övriga	 kunskaper	 i	 undervisningen.	Den	 språkliga	 och	 kulturella	mångfalden	 i	 skolan	
ska	också	i	övrigt	utnyttjas	i	skolans	verksamhet.		

Undervisningen	 ska	 dra	 nytta	 av	 elevernas	möjligheter	 att	 utveckla	 sina	 språkkunskaper	 utanför	 skolan.	
Undervisningen	 ska	 stödja	 och	 uppmuntra	 eleverna	 att	 använda	 sitt	 eget	 språk	 mångsidigt	 under	
lektionerna	 i	olika	 läroämnen	och	 i	övrig	verksamhet	 i	 skolan.	Genom	att	utveckla	och	använda	det	egna	
modersmålet	 tillägnar	 sig	 eleverna	 och	 lär	 sig	 kommunicera	 om	 innehållet	 i	 olika	 läroämnen	 på	 sitt	
modersmål.	 Viktiga	motivationsfaktorer	 är	 att	 eleverna	 själva	 får	 välja	 och	 upplever	 delaktighet	 och	 att	
undervisningsinnehållet	är	relevant.	Språkundervisningen	ska	präglas	av	interaktion	och	kommunikation.		

Dessa	läroplansgrunder	har	utarbetats	för	alla	språk	som	undervisas	som	elevens	eget	modersmål.	Målen	
och	innehållet	i	läroplansgrunderna	har	fastställts	för	undervisning	i	elevens	eget	modersmål	som	omfattar	
två	årsveckotimmar	under	hela	den	grundläggande	utbildningen.	Utbildningsanordnaren	ska	utgående	från	
läroplansgrunderna	 utarbeta	 en	 lokal	 läroplan,	 exempelvis	 genom	 att	 använda	 beskrivningarna	 av	
uppdraget,	målen	för	lärmiljöer	och	arbetssätt,	handledning,	differentiering	och	stöd	samt	bedömningen	av	
elevens	 lärande	 i	 läroämnet	 Modersmål	 och	 litteratur.	 Utbildningsanordnarens	 läroplan	 kan	 också	 vara	
språkspecifik.	 I	 en	 språkspecifik	 läroplan	 fastställs	 målen	 för	 undervisningen,	 innehållet	 och	
bedömningskriterierna	 med	 beaktande	 av	 det	 aktuella	 språkets	 särdrag,	 bland	 annat	 skriftsystemet.	 En	
språkspecifik	 läroplan	 kan	 också	 utarbetas	 gemensamt	 av	 flera	 utbildningsanordnare.	 Den	 kunskapsnivå	
som	eleven	uppnått	kan	variera	mellan	olika	språk	i	den	grundläggande	utbildningen.	

ELEVENS	EGET	MODERSMÅL	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	1–
2	

I	 årskurs	 1–2	 är	 undervisningens	 särskilda	 uppdrag	 att	 eleverna	 lär	 sig	 använda	 sitt	 modersmål	 i	 olika	
kommunikationssituationer.	Eleverna	ska	 lära	sig	att	 lyssna,	ställa	 frågor,	svara	och	berätta.	Uttrycks-	och	
ordförrådet	utökas	systematiskt	till	att	omfatta	olika	 livsområden.	Med	hjälp	av	undervisningen	utvecklas	
elevernas	 tanke-	och	uttrycksförmåga	 i	 samarbete	med	hemmen.	Eleverna	ska	 tillägna	sig	grundläggande	
läs-	 och	 skrivfärdigheter	 samt	 stifta	 bekantskap	 med	 barnlitteratur	 som	 lämpar	 sig	 för	 åldern	 och	 med	
berättar-	och	kulturtraditionen.	Målet	är	att	eleverna	lär	sig	använda	språket	i	olika	lärmiljöer	och	att	söka	
information	 på	 sitt	modersmål.	 Eleverna	 ska	 bli	 medvetna	 om	modersmålets	 betydelse	 och	 utveckla	 en	
positiv	relation	till	det	egna	språket.		

Mål	 för	undervisningen	 i	 elevens	eget	modersmål	 som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	 i	
årskurs	1–2	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 förmåga	 att	 lyssna	 och	
uppmuntra	eleven	att	ställa	frågor	och	uttrycka	sina	tankar	
och	upplevelser	utan	att	vara	rädd	för	att	säga	fel	

I1	 K2	

M2	väcka	elevens	nyfikenhet	och	 intresse	 för	att	använda	
olika	uttrycksmedel	

I1	 K2	

M3	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sitt	språk	och	sin	fantasi	
samt	samarbets-	och	kommunikationsförmåga	

I1	 K2	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 handleda	 eleven	 att	 skapa	 en	 positiv	 och	 nyfiken	
inställning	 till	 läsning	 och	 uppmuntra	 eleven	 att	 läsa	
självmant	enligt	sin	språkfärdighet	

I2	 K1,	K4	
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M5	 uppmuntra	 eleven	 att	 tillägna	 sig	 grundläggande	
läsfärdigheter	och	läsförståelse	

I2	 K1,	K4	

M6	 handleda	 eleven	 att	 undersöka	 olika	 texter	 samt	 att	
diskutera	 dem	 och	 dela	 med	 sig	 av	 sina	 tankar	 och	
upplevelser	

I2	 K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M7	 hjälpa	 eleven	 att	 skapa	 en	 positiv	 inställning	 till	
skrivande	enligt	sin	språkfärdighet	

I3	 K2	

M8	 handleda	 eleven	 att	 lära	 känna	 det	 egna	 språkets	
skriftsystem	och	utveckla	grundläggande	skrivfärdigheter		

I3	 K2,	K5	

M9	 handleda	 eleven	 att	 öva	 sig	 att	 producera	 text	 samt	
uppmuntra	eleven	att	uttrycka	sina	tankar	och	iakttagelser	
i	skrift	utgående	från	sin	språkfärdighet	

I3	 K1,	K2	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	 uppmuntra	 eleven	 att	 använda	 sitt	 modersmål	 i	
skolan,	hemma	och	i	närmiljön,	handleda	eleven	att	ge	akt	
på	 sitt	 språkbruk	 och	 att	 lära	 känna	 språkets	
grundläggande	strukturer		

I4	 K1,	K2,	K3	

M11	uppmuntra	eleven	att	 lära	känna	seder	och	bruk	och	
högtidstraditioner	 i	 den	 egna	 språk-	 och	
kulturgemenskapen	samt	handleda	eleven	att	ta	del	av	och	
uppskatta	kulturutbudet	på	det	egna	språket	

I4	 K2,	K7	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M12	uppmuntra	eleven	att	använda	sitt	modersmål	i	olika	
undervisningssituationer	

I5	 K1,	K2,	K5	

M13	skapa	ett	gott	samarbete	mellan	undervisningen	i	det	
egna	modersmålet	och	den	övriga	nybörjarundervisningen	

I5	 K1,	K7	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	undervisningen	i	elevens	eget	modersmål	som	kompletterar	
den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	1–2	
	
Språk-	och	kommunikationsfärdigheten	samt	textkompetensen	i	elevernas	eget	modersmål	ska	utvecklas	i	
språksituationer	och	genom	mångsidigt	arbete	på	språket.	Innehållet	väljs	så	att	eleverna	kan	utveckla	sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 lyssna	 och	 uttrycka	 sig	 muntligt	 i	 grupp,	 till	 exempel	 att	
diskutera,	 ställa	 frågor,	 svara	 och	 berätta.	 Eleverna	 utforskar	 olika	 kommunikationssituationer	 och	
uttryckssätt,	bland	annat	med	hjälp	av	lekar,	spel	och	drama.	
	
I2	 Att	 tolka	 texter:	 Eleverna	 undersöker	 olika	 texter,	 såsom	 sagor,	 berättelser,	 dikter,	 enkla	 fakta-	 och	
medietexter	samt	bilder.	Eleverna	övar	sig	att	läsa	samt	ställa	och	besvara	frågor,	i	synnerhet	utgående	från	
berättande	 och	 beskrivande	 texter.	 Eleverna	 diskuterar	 texter	 och	 delar	 erfarenheter	 om	 dem.	 Eleverna	
utökar	sitt	ord-	och	uttrycksförråd	med	hjälp	av	olika	texter.	
	
I3	Att	producera	 texter:	 Eleverna	undersöker	 skriftsystemets	 särdrag	och	över	 sig	att	 skriva	 självständigt	
och	gemensamt	samt	leka	med	språket.	
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I4	 Att	 förstå	 språk,	 litteratur	 och	 kultur:	 Eleverna	 observerar	 användningen	 av	 modersmålet	 hemma,	 i	
skolan	 och	 i	 närmiljön.	 Användningen	 av	 det	 egna	 modersmålet	 främjas	 i	 samarbete	 med	 den	 övriga	
nybörjarundervisningen.	
	
I5	Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande:	Eleverna	utforskar	det	språk	som	anknyter	till	studierna	
och	 övar	 grunderna	 i	 språket	 inom	 olika	 vetenskapsgrenar	 i	 samarbete	 med	 den	 övriga	
nybörjarundervisningen.	
	
Bedömningen	 av	 elevens	 lärande	 i	 elevens	 eget	 modersmål	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	i	årskurs	1–2	

I	årskurs	1–2	är	utgångspunkten	och	målet	för	bedömningen	av	lärandet	att	få	en	helhetsbild	av	varje	elevs	
språkliga	utveckling.	Genom	bedömningen	och	responsen	får	eleven	information	om	sina	språkliga	styrkor	
och	om	sig	själv	som	språkinlärare	i	det	språk	som	studeras.	Eleven	ska	också	få	mångsidig	respons	om	sin	
förmåga	att	förstå	och	använda	språket,	uttrycka	sig,	delta	i	gemensamma	diskussioner	samt	producera	och	
tolka	texter.	Det	är	viktigt	att	ge	uppmuntrande	respons	inom	de	olika	färdighetsområdena.	

Centrala	föremål	för	bedömningen	och	responsen	med	tanke	på	lärprocessen	i	elevens	eget	modersmål	är	
följande	

- hur	förmågan	att	uttrycka	sig	och	kommunicera	samt	ord-	och	begreppsförrådet	utvecklats	
- hur	läsfärdigheten	och	läsförståelsen	samt	läsintresset	utvecklats		
- hur	textproduktionen	utvecklats	
- hur	 språk-	 och	 kulturförståelsen	 utvecklats,	 i	 synnerhet	 förmågan	 att	 göra	 iakttagelser	 om	 ords	

betydelse	och	språksituationer	i	vardagen.	
	

I	elevens	eget	modersmål	fästs	särskild	uppmärksamhet	vid	hur	förmågan	att	förstå	språket	har	utvecklats.	
Språkliga	särdrag,	bland	annat	skriftsystemet,	påverkar	elevernas	möjligheter	att	utveckla	sina	kunskaper	i	
språket	i	fråga.		

ELEVENS	EGET	MODERSMÅL	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	3–
6		

I	 årskurs	 3–6	 är	 undervisningens	 särskilda	 uppdrag	 att	 eleverna	 lär	 sig	 kommunicera	 aktivt	 på	 sitt	
modersmål	 i	 olika	 situationer.	 Eleverna	 ska	 lära	 sig	 läsa	 på	 olika	 sätt,	 analysera	 innehållet	 och	 dela	 sina	
läsupplevelser	 samt	 utveckla	 sin	 kunskap	 om	 skriftsystemet.	 Eleverna	 undersöker	 språkets	 utmärkande	
drag.	Eleverna	ska	lära	sig	att	jämföra	språk	och	använda	sina	språkkunskaper	i	olika	lärmiljöer	genom	att	
söka	information	på	modersmålet	i	olika	läroämnen.	Målet	är	att	eleverna	fördjupar	relationen	till	det	egna	
språket	och	lär	sig	uppskatta	kunskaper	i	olika	språk.	Målet	är	också	att	eleverna	lär	sig	utvärdera	och	styra	
sitt	 eget	 lärande.	 Elevernas	 studiemotivation	 ska	 stärkas	 i	 samarbete	 med	 hemmen	 och	
språkgemenskapen.		

Mål	 för	undervisningen	 i	 elevens	eget	modersmål	 som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	 i	
årskurs	3–6	
	
Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	uppmuntra	eleven	att	kommunicera	i	olika	situationer	 I1	 K2	
M2	uppmuntra	eleven	att	använda	olika	uttrycksmedel,	även	 I1	 K2	
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i	grupp-	och	kommunikationssituationer	
M3	handleda	eleven	att	utvärdera	sin	egen	kommunikation	
samt	att	ta	emot	och	ge	respons		

I1	 K1	

Att	tolka	texter	 	 	
M4	 uppmuntra	 eleven	 att	 läsa	 och	 använda	 texter	 på	 det	
egna	språket	utgående	från	sin	språkfärdighet	

I2	 K1,	K4,	K5	

M5	 handleda	 eleven	 att	 vidareutveckla	 sina	 grundläggande	
läsfärdigheter,	sin	läsförståelse	och	sina	lässtrategier		

I2	 K4,	K5	

M6	 handleda	 eleven	 att	 utnyttja	 sina	 läsfärdigheter	 och	
texter	 för	 att	 få	upplevelser,	 söka	och	bedöma	 information	
samt	att	diskutera	texter	

I2	 K1,	K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M7	 hjälpa	 eleven	 att	 utveckla	 sitt	 uttryckssätt	 samt	 en	
positiv	 inställning	 till	 skrivande	 utgående	 från	 sin	
språkfärdighet	

I3	 K2	

M8	 uppmuntra	 eleven	 att	 träna	 och	 vidareutveckla	 sina	
grundläggande	 skrivfärdigheter	 och	 sin	 förmåga	 att	
producera	texter	

I3	 K1,	K2,	K5	

M9	uppmuntra	eleven	att	utveckla	sin	 förmåga	att	uttrycka	
tankar	och	upplevelser	i	faktatexter	och	skönlitterära	texter	

I3	 K1,	K2	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M10	hjälpa	eleven	att	 förstå	 språklig	och	 kulturell	 identitet	
och	att	reflektera	kring	modersmålets	betydelse	

I4	 K1,	K2	

M11	handleda	eleven	att	lära	känna	de	centrala	strukturerna	
i	det	egna	modersmålet	

I4	 K1,	K2	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M12	handleda	eleven	att	använda	sina	kunskaper	i	det	egna	
modersmålet	 i	 allt	 lärande	 och	 att	 utveckla	 språket	 inom	
olika	vetenskapsgrenar	

I5	 K1,	K4	

M13	ge	eleven	 verktyg	 för	 att	 söka,	 begrunda	och	bedöma	
information	på	sitt	eget	språk	samt	stödja	eleven	att	tillägna	
sig	ett	självstyrt	sätt	att	studera	sitt	modersmål	

I5	 K1,	K4,	K5	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	undervisningen	i	elevens	eget	modersmål	som	kompletterar	
den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	3–6	
	
Språk-	 och	 kommunikationsfärdigheten	 samt	 textkompetensen	 i	 elevens	 eget	modersmål	 ska	 utvecklas	 i	
språksituationer	och	genom	mångsidigt	arbete	på	språket.	Innehållet	väljs	så	att	eleverna	kan	utveckla	sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	 Att	 kommunicera:	 Eleverna	 tränar	 samarbetsförmågan,	 såsom	 att	 lyssna	 och	 ta	 initiativ	 samt	 skapa	
presentationer	 genom	 att	 utnyttja	möjligheter	 i	 den	 egna	 språkmiljön	 och	medier	 på	 det	 egna	 språket.	
Eleverna	övar	sig	att	utvärdera	sin	kommunikation	och	ta	emot	respons.	
	
I2	Att	tolka	texter:	Eleverna	arbetar	mångsidigt	med	olika	texter	så	att	deras	relation	till	det	egna	språkets	
textvärld	stärks.	Eleverna	fördjupar	sin	läsfärdighet	och	förmåga	att	tolka	texter	genom	att	undersöka	olika	
muntliga	 och	 skriftliga	 texter,	 i	 synnerhet	 berättande,	 beskrivande	 och	 enkla	 argumenterande	 texter.	
Eleverna	 tränar	 lässtrategier,	 bland	 annat	 att	 fråga,	 ögna	 igenom	 och	 komprimera.	 Eleverna	 diskuterar	
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texter,	delar	läsupplevelser	och	fördjupar	sin	kunskap	om	hur	olika	texter	är	uppbyggda.	Eleverna	vidgar	sitt	
ord-	och	uttrycksförråd.	
	
I3	Att	producera	texter:	Eleverna	tränar	skrivprocessens	faser	samt	textstruktur.	Eleverna	övar	sig	att	skriva	
för	hand	och	på	tangentbord,	undersöker	särdrag	i	det	egna	språkets	rättstavning	och	övar	sig	att	använda	
särdragen	i	egen	text.	Eleverna	skriver	texter	självständigt	och	tillsammans	med	andra	samt	diskuterar	och	
ger	respons	på	texterna.	
	
I4	Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur:	Eleverna	reflekterar	över	kulturell	identitet	och	användningen	av	
det	egna	modersmålet	hemma,	i	skolan	och	i	närmiljön.	Eleverna	undersöker	centrala	strukturer	i	det	egna	
modersmålet.	
	
I5	 Att	 använda	 språket	 som	 stöd	 för	 allt	 lärande:	 Eleverna	 undersöker	 begrepp	 och	 textbruk	 i	 olika	
läroämnen	 samt	 jämför	 texter	 inom	 olika	 vetenskapsgrenar.	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 söka	 information	 och	
använda	medier	på	det	egna	språket.	Eleverna	presenterar	och	tränar	olika	språkinlärningsstrategier.	
	
Bedömning	 av	 elevens	 lärande	 i	 elevens	 eget	 modersmål	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	i	årskurs	3–6	

Avsikten	med	bedömningen	är	att	ge	 information	om	hur	elevens	 lärande	 framskrider	samt	att	handleda	
och	 uppmuntra	 eleven.	 Eleven	 ska	 ges	mångsidig	 respons	 om	 hur	 hens	 förmåga	 att	 förstå	 och	 använda	
språket	muntligt	och	i	skrift	har	utvecklats	och	hur	elevens	uttrycksförråd	blivit	mångsidigare.	Bedömningen	
ger	också	information	för	undervisningsplaneringen.	Med	hjälp	av	bedömningen	får	eleven	information	om	
sina	 språkliga	 styrkor	 och	 framsteg,	 om	 sig	 själv	 som	 språkinlärare	 i	 det	 egna	modersmålet	 och	 om	 sin	
förmåga	att	använda	sina	språkkunskaper	som	stöd	för	lärandet.	
	
Då	 läraren	 ger	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 vitsord	 i	 det	 egna	modersmålet,	 ska	 hen	 bedöma	 elevens	
kunskaper	i	relation	till	målen	i	den	lokala	läroplanen.	Då	läraren	definierar	elevens	kunskapsnivå	i	slutet	av	
årskurs	6,	ska	läraren	utgå	från	de	nationella	kriterierna	för	goda	kunskaper.	Det	centrala	med	tanke	på	det	
fortsatta	lärandet	är	grundläggande	färdigheter	inom	de	olika	målområdena	i	det	egna	modersmålet	och	de	
arbetsprocesser	och	inlärningsstrategier	som	de	bygger	på.		
	
Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 6	 i	 elevens	 eget	 modersmål	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	

M1	 uppmuntra	 eleven	
att	 kommunicera	 i	 olika	
situationer	

I1	 Förmåga	att	kommunicera		 Eleven	 deltar	 i	 olika	
kommunikationssituationer.	 Eleven	
lyssnar	 på	 andras	 åsikter	 i	 gruppen,	
tar	hänsyn	 till	dem	och	 tar	 initiativ	 i	
kommunikationssituationer.		

M2	 uppmuntra	 eleven	
att	 använda	 olika	
uttrycksmedel,	 även	 i	
grupp-	 och	

I1	 Förmåga	 att	 använda	 olika	
uttrycksmedel		

Eleven	 kan	 använda	 olika	
uttrycksmedel.	
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kommunikationssituatio
ner	
M3	handleda	 eleven	 att	
utvärdera	 sin	
kommunikation	samt	att	
ta	emot	och	ge	respons	

I1	 Förmåga	 att	 utvärdera	 sin	
kommunikation	samt	att	ta	
emot	och	ge	respons		

Eleven	 kan	 under	 handledning	
utvärdera	 sin	 kommunikation	 samt	
ta	emot	och	ge	respons.	

Att	tolka	texter	 	 	 	

M4	 uppmuntra	 eleven	
att	 läsa	 och	 använda	
texter	 på	 det	 egna	
språket	 utgående	 från	
sin	språkfärdighet	

I2	 Förmåga	 att	 läsa	 och	
använda	texter	på	det	egna	
språket	

	

Eleven	 läser	 de	 överenskomna	
verken	eller	textutdragen.		

	

M5	handleda	 eleven	 att	
vidareutveckla	 sina	
grundläggande	
läsfärdigheter,	 sin	
läsförståelse	 och	 sina	
lässtrategier	

I2	

	

Hur	 den	 grundläggande	
läsfärdigheten	 utvecklats	
samt	 förmågan	 att	 förstå	
texter	 och	 använda	
lässtrategier	

Elevens	 grundläggande	
läsfärdigheter	 har	 utvecklats.	 Eleven	
förstår	 det	 centrala	 innehållet	 och	
kan	 använda	 en	 del	 grundläggande	
lässtrategier,	 till	 exempel	 ställa	
frågor	och	dra	slutsatser.		

M6	handleda	 eleven	 att	
utnyttja	 sina	
läsfärdigheter	och	texter	
för	 att	 få	 upplevelser,	
söka	 och	 bedöma	
information	 samt	 att	
diskutera	texter	

I2	

	

Läsförmåga	 samt	 förmåga	
att	använda	texter		

Eleven	 kan	 utnyttja	 sina	
läsfärdigheter	 och	 texter	 för	 att	 få	
upplevelser	 och	 för	 att	 söka	 och	
bedöma	 information	 samt	 kan	
diskutera	 texter	 utgående	 från	 egna	
erfarenheter.	

Att	producera	texter	 	 	 	

M7	 hjälpa	 eleven	 att	
utveckla	sitt	uttryckssätt	
samt	 en	 positiv	
inställning	 till	 skrivande	
utgående	 från	 sin	
språkfärdighet	

I3	 Förmåga	 att	 uttrycka	 sig	 i	
texter	

Eleven	 kan	 i	 någon	 mån	 använda	
olika	uttryckssätt	i	sina	texter.			

M8	 uppmuntra	 eleven	
att	 träna	 och	
vidareutveckla	 sina	
grundläggande	
skrivfärdigheter	 och	 sin	
förmåga	 att	 producera	
texter	

I3		

	

Grundläggande	
skrivfärdigheter	

Eleven	 känner	 i	 huvuddrag	 till	
språkets	 skriftsystem	 och	
rättstavning	 och	 kan	 under	
handledning	 skriva	 skönlitterära	
texter	och	faktatexter.		

M9	 uppmuntra	 eleven	
att	utveckla	sin	 förmåga	
att	 uttrycka	 tankar	 och	
upplevelser	i	faktatexter	
och	skönlitterära	texter	

I3	
	

Förmåga	 att	 uttrycka	
tankar	 och	 upplevelser	 i	
texter	
	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
beskriva	 och	 återge	 tankar	 och	
upplevelser.	

Att	 förstå	 språk,		
litteratur	och	kultur	

	 	 	

M10	 hjälpa	 eleven	 att	
förstå	 språklig	 och	
kulturell	 identitet	 och	
att	 reflektera	 kring	
modersmålets	betydelse	

I4		
	

Förmåga	 att	 förstå	 språklig	
och	 kulturell	 identitet	 och	
reflektera	 kring	
modersmålets	betydelse	
	

Eleven	 kan	 beskriva	 betydelsen	 av	
språklig	 och	 kulturell	 identitet	 och	
modersmålet.	
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M11	 handleda	 eleven	
att	 lära	 känna	 de	
centrala	 strukturerna	 i	
det	egna	modersmålet	

I4	
		
	

Kunskap	 om	 centrala	
strukturer	 i	 det	 egna	
modersmålet	
	

Eleven	 känner	 till	 de	 centrala	
strukturerna	i	det	egna	modersmålet	
och	kan	i	någon	mån	använda	dem.	

Att	 använda	 språket	
som	 stöd	 för	 allt		
lärande	

	 	 	

M12	 handleda	 eleven	
att	 använda	 sina	
kunskaper	 i	 det	 egna	
modersmålet	 i	 allt	
lärande	och	att	utveckla	
språket	 inom	 olika	
vetenskapsgrenar	

I5	
	

Förmåga	 att	 använda	 det	
egna	 modersmålet	 i	
lärandet	 och	 utveckla	
språket	 inom	 olika	
vetenskapsgrenar.	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
använda	det	egna	modersmålet	som	
stöd	för	lärandet	och	känner	i	någon	
mån	 till	 språket	 inom	 olika	
vetenskapsgrenar.	

M13	 ge	 eleven	 verktyg	
för	 att	 söka,	 begrunda	
och	 bedöma	
information	 på	 sitt	 eget	
språk	 samt	 stödja	
eleven	att	tillägna	sig	ett	
självstyrt	 sätt	 att	
studera	sitt	modersmål	

I5		
	

Förmåga	 att	 söka	
information	 på	 det	 egna	
språket		

Eleven	 känner	 i	 någon	 mån	 till	
informationskällor	 på	 det	 egna	
språket,	 kan	 söka	 information	 samt	
begrunda	 och	 bedöma	 den.	 Eleven	
kan	 studera	 sitt	 modersmål	 på	 ett	
självstyrt	sätt.	
	
	

	

	

	

ELEVENS	EGET	MODERSMÅL	SOM	KOMPLETTERAR	DEN	GRUNDLÄGGANDE	UTBILDNINGEN	I	ÅRSKURS	7–
9	

I	årskurs	7–9	är	undervisningens	särskilda	uppdrag	att	fördjupa	och	bredda	elevernas	kunskaper	i	det	egna	
modersmålet	 utgående	 från	 deras	 individuella	 språkfärdigheter.	 Eleverna	 undersöker	 olika	muntliga	 och	
skriftliga	texter	och	lär	sig	tolka,	analysera	och	producera	dem.	Elevernas	relation	till	litteratur	på	det	egna	
språket,	 berättar-	 och	 kulturtraditionen	 samt	 den	 egna	 språkgemenskapen	 ska	 fördjupas	 och	 bli	
mångsidigare.	Eleverna	ska	fördjupa	sin	kunskap	om	språkets	särdrag	och	använda	sina	språkkunskaper	och	
-färdigheter	 i	olika	 lärmiljöer	genom	att	söka	information	på	modersmålet	 i	olika	 läroämnen.	Målet	är	att	
stärka	 elevernas	 uppskattning	 för	 det	 egna	 modersmålet	 och	 öka	 elevernas	 förmåga	 att	 medvetet	 och	
kreativt	använda	språket.	Eleverna	ska	lära	sig	att	studera	sitt	modersmål	på	ett	vetgirigt	och	självstyrt	sätt,	
fördjupa	sin	förmåga	att	jämföra	språk	och	på	ett	mångsidigt	sätt	dra	nytta	av	sina	kunskaper	i	olika	språk.	
Eleverna	 ska	 tillägna	 sig	 sätt	 att	 utveckla	 sina	 språkkunskaper	 också	 efter	 att	 den	 grundläggande	
utbildningen	 avslutats.	 Elevernas	 studiemotivation	 ska	 fördjupas	 i	 samarbete	 med	 hemmen	 och	
språkgemenskapen.	

Mål	 för	undervisningen	 i	 elevens	eget	modersmål	 som	kompletterar	den	grundläggande	utbildningen	 i	
årskurs	7–9	

Mål	för	undervisningen	
	

Innehåll	 som		
anknyter	till	målen	

Kompetens	 som	
målet	anknyter	till	

Att	kommunicera	 	 	
M1	 handleda	 eleven	 att	 främja	 sin	 förmåga	 att	
kommunicera	 i	 olika	 situationer	 och	 att	 utvärdera	 sin	

I1	 K1,	K2	
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kommunikation	
Att	tolka	texter	 	 	
M2	 sporra	 eleven	 att	 bredda	 sitt	 läsintresse	 enligt	 sin	
språkfärdighet	

I2	 K2,	K5,	K7	

M3	 uppmuntra	 eleven	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 läsa	
analytiskt	och	kritiskt	och	att	förstå	och	tolka	olika	texter	

I2	 K2,	K4,	K5	

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	
kommunikationsmiljöer		

I2	 K1,	K2,	K4	

Att	producera	texter	 	 	
M5	hjälpa	eleven	att	utveckla	ett	eget	uttryck	i	sina	texter	
och	att	stärka	en	positiv	inställning	till	skrivande		

I3	 K2,	K5	

M6	 handleda	 eleven	 att	 vidareutveckla	 och	 bredda	 sina	
skrivfärdigheter	och	fördjupa	sin	kunskap	om	textgenrer		

I3	 K1,	K2	

M7	 uppmuntra	 eleven	 att	 producera	 berättande,	
beskrivande,	 instruerande,	 argumenterande	 och	
förklarande	texter	

I3	 K1,	K2,	K7	

Att	förstå	språk,	litteratur	och	kultur	 	 	
M8	 handleda	 eleven	 att	 reflektera	 över	 språklig	 och	
kulturell	 identitet	 samt	 användningen	 av	 modersmålet,	
modersmålets	 betydelse	 och	 ställning	 i	 olika	
språkgemenskaper	 och	 att	 ta	 del	 av	 medier	 och	
kulturutbud	på	olika	språk	

I4	 K1,	K2,	K7	

M9	 uppmuntra	 eleven	 att	 känna	 igen	 olika	 språkliga	
register,	till	exempel	skillnader	mellan	tal-	och	skriftspråk	
samt	språkbruket	i	olika	situationer	

I4	 K2,	K4	

M10	 handleda	 eleven	 att	 fördjupa	 sin	 kunskap	 om	 de	
centrala	 strukturerna	 i	 modersmålet	 och	 att	 analysera	
dem	

I4	 K2,	K4,	K5	

Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande	 	 	
M11	hjälpa	eleven	att	 utveckla	 sin	 förmåga	att	 använda	
modersmålet	 för	 att	 söka	 och	 behandla	 information	 i	
olika	läroämnen	och	miljöer	

I5		 K1,	K4,	K6	

	
Centralt	innehåll	som	anknyter	till	målen	för	undervisningen	i	elevens	eget	modersmål	som	kompletterar	
den	grundläggande	utbildningen	i	årskurs	7–9	
	
Språk-	 och	 kommunikationsfärdigheten	 samt	 textkompetensen	 i	 elevens	 eget	modersmål	 ska	 utvecklas	 i	
språksituationer	och	genom	mångsidigt	arbete	på	språket.	Innehållet	väljs	så	att	eleverna	kan	utveckla	sina	
kunskaper	i	det	egna	språket,	litteraturen	och	övrig	kultur	på	ett	mångsidigt	sätt.	Innehållet	ska	väljas	så	att	
det	 stödjer	 målen	 och	 utnyttjar	 både	 elevernas	 upplevelser	 och	 de	 lokala	 möjligheterna.	
Innehållsområdena	formas	till	helheter	för	olika	årskurser.	

I1	Att	kommunicera:	Eleverna	diskuterar	händelser	i	de	ungas	värld,	hemmen	och	språkgemenskapen,	de	
övar	sig	att	diskutera,	argumentera	och	uttrycka	åsikter	och	att	 jämföra	olika	språkgemenskapers	sätt	att	
kommunicera	 och	 diskutera.	 Eleverna	 tränar	 olika	 kommunikationssituationer	 genom	 att	 utnyttja	
möjligheter	i	den	egna	språkmiljön	och	medier	på	det	egna	språket.	Eleverna	utvärderar	sin	kommunikation	
och	övar	sig	att	ge	och	ta	emot	respons.	
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I2	Att	 tolka	 texter:	 Intresset	 för	 texter	 på	 det	 egna	 språket	 stärks	 genom	att	 texter	 som	eleverna	 själva	
föreslår	 används	 i	 undervisningen.	 Elevernas	 textvärld	 breddas	 och	 eleverna	 handleds	 att	 använda	 olika	
källor	 för	att	hitta	texter	på	det	egna	språket.	Eleverna	fördjupar	 lässtrategierna	och	övar	sig	att	bedöma	
källors	 tillförlitlighet.	 Eleverna	 studerar	 också	 förklarande	 och	 instruerande	 texter.	 Eleverna	 delar	
läsupplevelser	och	texttolkningar	i	olika	kommunikationsmiljöer.	
	
I3	 Att	 producera	 texter:	 Eleverna	 övar	 sig	 att	 producera	 berättande,	 beskrivande,	 argumenterande,	
förklarande	 och	 instruerande	 texter	 för	 olika	 syften	 samt	 fördjupar	 insikten	 i	 skrivprocessens	 faser.	
Eleverna	vidareutvecklar	förmågan	att	skriva	för	hand	och	på	tangentbord.	Eleverna	fördjupar	sin	kunskap	
om	särdragen	 i	det	egna	språkets	 rättstavning	och	 förmågan	att	använda	särdragen	 i	egen	text.	Eleverna	
funderar	 på	 hur	 ords	 och	 uttrycks	 betydelser	 och	 nyanser	 påverkar	 en	 text.	 Eleverna	 skriver	 texter	
självständigt	och	tillsammans	med	andra	samt	diskuterar	och	ger	respons	på	texterna.	
	
I4	Att	 förstå	språk,	 litteratur	och	kultur:	Eleverna	bekantar	sig	med	medier	och	kulturutbud	på	det	egna	
språket	och	övar	sig	att	granska	dem	kritiskt.	Eleverna	fördjupar	sin	kunskap	om	de	centrala	strukturerna	
och	andra	särdrag	i	det	egna	modersmålet	och	jämför	dem	med	svenska.	Eleverna	inhämtar	också	kunskap	
om	Finlands	nationalspråk	och	minoritetsspråk	och	deras	betydelse	för	individen	och	samhället.	
	
I5	Att	använda	språket	som	stöd	för	allt	lärande:	Eleverna	fördjupar	sin	kunskap	om	begrepp	och	textbruk	
i	olika	läroämnen.	Sökningen	av	information	på	det	egna	språket	används	som	ett	allt	mångsidigare	stöd	för	
allt	lärande.	
	
Bedömning	 av	 elevens	 lärande	 i	 elevens	 eget	 modersmål	 som	 kompletterar	 den	 grundläggande	
utbildningen	i	årskurs	7–9	

Syftet	 med	 bedömningen	 är	 att	 ge	 information	 om	 hur	 elevens	 lärande	 framskrider.	 Eleven	 ska	 ges	
mångsidig	respons	om	hur	hens	förmåga	att	förstå	och	använda	språket	muntligt	och	i	skrift	har	utvecklats	
och	blivit	mångsidigare	samt	hur	elevens	kunskap	om	textgenrer	blivit	mångsidigare	och	hens	förmåga	att	
tolka	 och	 producera	 olika	 textgenrer	 fördjupats.	 Bedömningen	 ger	 också	 information	 för	
undervisningsplaneringen.	Med	hjälp	av	bedömningen	får	eleven	information	om	sina	språkliga	styrkor	och	
framsteg,	 om	 sig	 själv	 som	 språkinlärare	 i	 det	 egna	modersmålet	 och	 om	 sin	 förmåga	 att	 använda	 sina	
språkkunskaper	som	stöd	för	allt	lärande	och	för	sitt	läsintresse.	
	
I	 slutet	av	årskurs	9	 fastställs	hur	eleven	har	uppnått	målen	 för	 lärokursen	 i	elevens	eget	modersmål	när	
studierna	 avslutas.	 Vitsordet	 bildas	 genom	 att	 elevens	 kunskapsnivå	 ställs	 i	 relation	 till	 de	 nationella	
kriterierna	för	goda	kunskaper	 i	elevens	eget	modersmål	 i	slutet	av	årskurs	9.	Kunskaperna	i	elevens	eget	
modersmål	 utvecklas	 kumulativt.	 I	 vitsordet	 ska	 alla	 nationella	 kriterier	 för	 slutbedömningen	 beaktas,	
oberoende	av	för	vilken	årskurs	målet	i	fråga	fastställs	i	den	lokala	läroplanen.	Eleven	får	vitsordet	åtta	(8)	
om	hen	 i	genomsnitt	visar	den	kompetens	som	kriterierna	förutsätter.	Om	vitsordet	åtta	överskrids	 inom	
något	kompetensområde,	kan	detta	kompensera	en	svagare	prestation	inom	något	annat	delområde.	

Profil	 för	 goda	 kunskaper	 i	 slutet	 av	 årskurs	 9	 i	 elevens	 eget	 modersmål	 som	 kompletterar	 den	
grundläggande	utbildningen	

Mål	för	undervisningen		 Innehåll	 Föremål	 för	 bedömningen		
i	läroämnet	

Profil	 för	 goda		
kunskaper	

Att	kommunicera	 	 	 	
M1	handleda	eleven	att	 I1	 Förmåga	 att	 delta	 i	 olika	 Eleven	 kan	 delta	 i	 olika	 typer	 av	
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främja	 sin	 förmåga	 att	
kommunicera	 i	 olika	
situationer	 och	 att	
utvärdera	 sin	
kommunikation	

kommunikationssituationer		 kommunikationssituationer	 och	
utvärdera	sin	kommunikation.	
	

Att	tolka	texter	 	 	 	
M2	 sporra	 eleven	 att	
bredda	 sitt	 läsintresse	
enligt	sin	språkfärdighet	

I2	 Hur	 elevens	 läsintresse	
breddats	

Eleven	har	breddat	sitt	läsintresse.	

M3	 uppmuntra	 eleven	
att	utveckla	sin	förmåga	
att	 läsa	 analytiskt	 och	
kritiskt	 och	 att	 förstå	
och	tolka	olika	texter	

I2	 Förmåga	 att	 läsa	 analytiskt	
och	 kritiskt	 och	 att	 förstå	
och	tolka	texter	

Eleven	kan	läsa	texter	på	några	olika	
sätt,	 förstår	 det	 centrala	 innehållet,	
åsikter	 och	 motiveringar	 och	 kan	 i	
någon	 mån	 göra	 iakttagelser	 om	
språkliga	 och	 visuella	 medel	 i	
texterna.	

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	
kommunikationsmiljöer	

I2	 Förmåga	att	utnyttja	texter	
och	 sina	 läsfärdigheter	
samt	förmåga	att	diskutera	
texter	 i	 olika	
kommunikationsmiljöer	

Eleven	 kan	 utnyttja	 olika	 texter	 och	
sina	 läsfärdigheter	 för	 att	 söka	
information	och	 få	upplevelser	 samt	
kan	diskutera	olika	texter	genom	att	
fråga,	komprimera,	kommentera	och	
reflektera	 kring	 sambandet	 mellan	
texterna	 och	 egna	 erfarenheter	 i	
olika	kommunikationsmiljöer.	

Att	producera	texter	 	 	 	
M5	 hjälpa	 eleven	 att	
utveckla	ett	eget	uttryck	
i	 sina	 texter	 och	 att	
stärka	 en	 positiv	
inställning	till	skrivande	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	och	uttrycka	sig	

Eleven	 kan	 producera	 texter	 med	
mångsidiga	 uttryck	 på	 eget	
modersmål		

M6	handleda	eleven	att	
vidareutveckla	 och	
bredda	 sina	
skrivfärdigheter	 och	
fördjupa	 sin	 kunskap	
om	textgenrer	

I3	 Förmåga	 att	 skriva	
mångsidigt	och	flytande		

Eleven	skriver	obehindrat	och	tydligt	
för	 hand	 och	 kan	 skriva	 på	
tangentbord	i	den	mån	det	behövs	

M7	 uppmuntra	 eleven	
att	 producera	
berättande,	
beskrivande,	
instruerande,	
argumenterande	 och	
förklarande	texter	

I3	 Förmåga	 att	 producera	
texter	 som	 representerar	
olika	textgenrer	

Eleven	 kan	 under	 handledning	
producera	 berättande,	 beskrivande,	
argumenterande,	 förklarande	 och	
instruerande	 texter	 som	 är	 lätta	 att	
förstå.	

Att	 förstå	 språk,		
litteratur	och	kultur	

	 	 	

M8	handleda	eleven	att	
reflektera	 över	 språklig	
och	 kulturell	 identitet	
samt	 användningen	 av	
modersmålet,	
modersmålets	
betydelse	och	ställning	i	
olika	 språkgemenskaper	
och	att	ta	del	av	medier	

I4	 Hur	 den	 kulturella	
medvetenheten	utvecklats	

Eleven	 kan	 beskriva	 betydelsen	 av	
språklig	 och	 kulturell	 identitet	 och	
modersmålet	 samt	 det	 egna	
modersmålets	 ställning	 i	 relation	 till	
andra	 språk.	 Eleven	 kan	 ta	 del	 av	
medier	 och	 kulturutbud	 på	 olika	
språk.	
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och	kulturutbud	på	olika	
språk	
M9	 uppmuntra	 eleven	
att	 känna	 igen	 olika	
språkliga	 register,	 till	
exempel	 skillnader	
mellan	 tal-	 och	
skriftspråk	 samt	
språkbruket	 i	 olika	
situationer	

I4	 Hur	 den	 språkliga	
medvetenheten	utvecklats	

Eleven	 identifierar	 olika	 språkliga	
register,	 skillnader	 mellan	 tal-	 och	
skriftspråk	 samt	 språkbruket	 i	 olika	
situationer.	

M10	 handleda	 eleven	
att	fördjupa	sin	kunskap	
om	 de	 centrala	
strukturerna	 i	
modersmålet	 och	 att	
analysera	dem	

I4	 Kunskap	 om	 och	 förmåga	
att	 använda	 centrala	
strukturer	

Eleven	 känner	 till	 de	 centrala	
strukturerna	i	det	egna	modersmålet	
och	 använder	 dem	 under	
handledning.	

Att	 använda	 språket	
som	 stöd	 för	 allt		
lärande	

	 	 	

M11	
hjälpa	 eleven	 att	
utveckla	sin	förmåga	att	
använda	 modersmålet	
för	 att	 söka	 och	
behandla	 information	 i	
olika	 läroämnen	 och	
miljöer	

I5	 Förmåga	 att	 söka	
information	 på	 det	 egna	
modersmålet	

Eleven	 kan	 använda	 sitt	 modersmål	
som	stöd	i	studierna	och	för	att	söka	
information.	

	
BETYG	

När	 läsåret	 avslutas	 ges	 eleven	 ett	 intyg	 över	 deltagande	 i	 undervisning	 i	 elevens	 eget	modersmål	 som	
kompletterar	 den	 grundläggande	 utbildningen.	 I	 intyget	 antecknas	 vilket	 språk	 som	 studerats,	
omfattningen	 av	 undervisningen	 och	 en	 verbal	 bedömning	 eller	 ett	 siffervitsord	 i	 enlighet	 med	
utbildningsanordnarens	 beslut.	 I	 övrigt	 följs	 bestämmelserna	 om	 betygsanteckningar	 i	 grunderna	 för	
läroplanen	för	den	grundläggande	utbildningen.	Också	i	slutet	av	årskurs	9	ges	eleverna	ett	separat	intyg.	

	

	



	

	

BILAGA	4	STÖDJANDE	AV	SKOLSPRÅK	VID	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	
	

Stödjande	av	skolspråk	

Åk	1-5	

Skolspråk,	modersmål	 och	 tvåspråkighet	 kräver	 ett	målmedvetet	 arbete	 på	 flera	 plan	 för	 att	 de	 skall	
utvecklas	 i	 gynnsam	 riktning	 mot	 en	 balanserad	 flerspråkighet.	 Nyckelordet	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	 är	 samverkan.	 Det	 gäller	 att	 samordna	 olika	 åtgärder	 och	 att	 åstadkomma	 ett	 samspel	
mellan	 olika	 aktörer	 inom	 skolsamfundet.	Undervisningsarrangemangen	 skall	 stöda	 positiv	 samverkan	
mellan	 olika	 språk.	 Elevernas	 skolspråk	 skall	 även	 vara	 en	 angelägenhet	 för	 varje	 lärare	 och	 förälder	
oberoende	av	modersmål,	undervisningsämne	eller	skolstadium.	

Klassläraren	integrerar	modersmålet	med	övriga	skolämnen.	Under	en	skoldag	får	varje	elev	läsa,	lyssna,	
skriva	och	 tala	 svenska.	Även	ämnesläraren	stöder	elevens	 skolspråk	med	språkaktiverande	arbetssätt	
som	 betonar	 elevens	 produktiva	 kompetens:	 att	 tala	 och	 att	 skriva	 svenska.	 Specialläraren	 följer	 upp	
elevernas	språkutveckling	med	hjälp	av	kartläggningar	enskilt	och	i	grupp.	

En	 mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	 mål	 och	 metoder	 finns	 i	 skolans	 språkstrategi	 Samverkan	 som	 är	
tillgänglig	på	skolans	hemsida.	

Åk	6	

Skolspråk,	modersmål	 och	 tvåspråkighet	 kräver	 ett	målmedvetet	 arbete	 på	 flera	 plan	 för	 att	 de	 skall	
utvecklas	 i	 gynnsam	 riktning	 mot	 en	 balanserad	 flerspråkighet.	 Nyckelordet	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	 är	 samverkan.	 Det	 gäller	 att	 samordna	 olika	 åtgärder	 och	 att	 åstadkomma	 ett	 samspel	
mellan	 olika	 aktörer	 inom	 skolsamfundet.	Undervisningsarrangemangen	 skall	 stöda	 positiv	 samverkan	
mellan	 olika	 språk.	 Elevernas	 skolspråk	 skall	 även	 vara	 en	 angelägenhet	 för	 varje	 lärare	 och	 förälder	
oberoende	av	modersmål,	undervisningsämne	eller	skolstadium.	

Klassläraren	integrerar	modersmålet	med	övriga	skolämnen.	Under	en	skoldag	får	varje	elev	läsa,	lyssna,	
skriva	och	 tala	 svenska.	Även	ämnesläraren	stöder	elevens	 skolspråk	med	språkaktiverande	arbetssätt	
som	 betonar	 elevens	 produktiva	 kompetens:	 att	 tala	 och	 att	 skriva	 svenska.	 Specialläraren	 följer	 upp	
elevernas	språkutveckling	med	hjälp	av	kartläggningar	enskilt	och	i	grupp.	

En	 mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	 mål	 och	 metoder	 finns	 i	 skolans	 språkstrategi	 Samverkan	 som	 är	
tillgänglig	på	skolans	hemsida.	

Åk	6-9	

Skolspråk,	modersmål	 och	 tvåspråkighet	 kräver	 ett	målmedvetet	 arbete	 på	 flera	 plan	 för	 att	 de	 skall	
utvecklas	 i	 gynnsam	 riktning	 mot	 en	 balanserad	 flerspråkighet.	 Nyckelordet	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	 är	 samverkan.	 Det	 gäller	 att	 samordna	 olika	 åtgärder	 och	 att	 åstadkomma	 ett	 samspel	
mellan	 olika	 aktörer	 inom	 skolsamfundet.	Undervisningsarrangemangen	 skall	 stöda	 positiv	 samverkan	
mellan	 olika	 språk.	 Elevernas	 skolspråk	 skall	 även	 vara	 en	 angelägenhet	 för	 varje	 lärare	 och	 förälder	
oberoende	av	modersmål,	undervisningsämne	eller	skolstadium.	

Ämnesläraren	 stöder	 elevens	 skolspråk	 med	 språkaktiverande	 arbetssätt	 som	 betonar	 elevens	
produktiva	 kompetens:	 att	 tala	 och	 att	 skriva	 svenska.	 Eleven	 tar	 även	 själv	 ansvar	 för	 sitt	 skolspråk,	
genom	att	läsa	och	skriva	olika	typer	av	texter	samt	genom	att	tala	svenska	när	tillfälle	erbjuds.	Ett	gott	
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språkbruk	eller	svårigheter	att	uttrycka	sig	begripligt	på	svenska	påverkar	bedömningen	av	muntliga	och	
skriftliga	 uppgifter	 och	 prov.	 Specialläraren	 följer	 upp	 elevernas	 språkutveckling	 med	 hjälp	 av	
kartläggningar	enskilt	och	i	grupp.	

En	 mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	 mål	 och	 metoder	 finns	 i	 skolans	 språkstrategi	 Samverkan	 som	
publiceras	på	skolans	hemsida.	

Åk	1-3G	

Skolspråk,	modersmål	 och	 tvåspråkighet	 kräver	 ett	målmedvetet	 arbete	 på	 flera	 plan	 för	 att	 de	 skall	
utvecklas	 i	 gynnsam	 riktning	 mot	 en	 balanserad	 flerspråkighet.	 Nyckelordet	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	 är	 samverkan.	 Det	 gäller	 att	 samordna	 olika	 åtgärder	 och	 att	 åstadkomma	 ett	 samspel	
mellan	 olika	 aktörer	 inom	 skolsamfundet.	Undervisningsarrangemangen	 skall	 stöda	 positiv	 samverkan	
mellan	 olika	 språk.	 Elevernas	 skolspråk	 skall	 även	 vara	 en	 angelägenhet	 för	 varje	 lärare	 och	 förälder	
oberoende	av	modersmål,	undervisningsämne	eller	skolstadium.	

I	gymnasiet	är	det	viktigt	att	eleven	själv	tar	ansvar	för	och	utvecklar	sitt	skolspråk,	genom	att	läsa	och	
skriva	 olika	 typer	 av	 texter	 samt	 genom	 att	 tala	 svenska	 när	 tillfälle	 erbjuds.	 Ämnesläraren	 stöder	
elevens	 svenska	 med	 språkaktiverande	 arbetssätt	 som	 framför	 allt	 utvecklar	 elevens	 produktiva	
kompetens:	 att	 tala	 och	 att	 skriva	 svenska.	 Undervisningen	 bygger	 på	 svenskt	 undervisningsmaterial	
även	 om	 det	 ibland	 är	 svårt	 att	 hitta	 det	 i	 samtliga	 kurser	 i	 gymnasiet.	 Ett	 gott	 språkbruk	 eller	
svårigheter	 att	 uttrycka	 sig	 begripligt	 på	 svenska	 påverkar	 bedömningen	 av	 muntliga	 och	 skriftliga	
uppgifter	 och	 prov.	 Specialläraren	 följer	 upp	 elevernas	 språkutveckling	 med	 hjälp	 av	 kartläggningar	
enskilt	och	i	grupp.	

En	mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	mål	 och	metoder	 finns	 i	 skolans	 språkstrategi	 Samverkan	 som	 finns	
som	bilaga	och	publiceras	på	skolans	hemsida.	
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BILAGA	5	VERKSAMHETSPLAN	FÖR	ELEV	OCH	STUDERANDEVÅRDEN		
 

 
	

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	
	

Verksamhetsplan	för	elev-	och	studerandevården	i	åk	1-9	och	
gymnasiet	
2016	–	2017	
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Styrgruppen	för	elevhälsa:	

• rektorn	(sammankallar	styrgruppens	möten	och	har	ansvaret	för	en	fungerande	elevvård)	
• speciallärarna			
• hälsovårdaren	
• skolkuratorn		
• klass-	och	ämneslärarrepresentant		
• studiehandledaren	

	

	

All	 dokumentation	 (separat	 dokumentation	 för	 elevhälsa	 och	 undervisning/olika	 yrkesgrupper	 har	 sin	
egen	register)	är	sekretessbelagd	och	förvaras	bakom	lås.	

	

Det	totala	behovet	av	elevvård	och	tillgängliga	elevvårdstjänster	

	

Alla	 elever	 och	 studeranden	 har	 rätt	 till	 att	 ta	 del	 av	 elevvårdstjänster.	 Behovet	 av	 elev-	 och	
studerandevårdstjänster	är	högt,	enligt	statistik	är	det	20	%	av	eleverna	och	studerandena	som	tar	
del	av	skolans	elevvårds-	och	studerandevårdstjänster.	

	

För	att	kartlägga	behovet	av	elev-	och	studerandevård	görs	följande:	

	

- enkäter	 riktade	 till	 elever,	 studerande	 och	 vårdnadshavare	 om	 behovet	 av	 elev-	 och	
studerandevårdstjänster	

- enkäterna	genomförs	under	höstterminen	
- samtal	 mellan	 styrgruppen	 och	 klasslärarna	 och	 klassföreståndarna	 om	 deras	

tidsanvändning	 för	 elev-	 och	 studerandevård,	 samtalen	 mellan	 styrgruppen	 ordnas	
regelbundet,	 i	 samband	med	mötena	genomgås	behovet	 av	 elev-	 och	 studerandevård	 i	 de	
olika	klasserna	(pedagogiska	stödgruppens	möten)	

- om	elev-	och	studerandevårdstjänster	informeras	vårdnadshavarna	vid	föräldramöten	
- klasslärarna,	klassföreståndarna,	 speciallärarna	och	skolkuratorn	 informerar	eleverna	och	

studerandena	över	tjänsterna	
- regelbundna	 utvecklingssamtal	 (minst	 två	 per	 år)	 hålls	 med	 eleverna,	 studerandena	 och	

vårdnadshavarna	(som	ska	ges	möjlighet	att	delta)	
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Augusti 
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GRUNDARBETE + 
VIKTIGA DATUM 
OCH NÄR OCH 
HUR  INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN TILL 
SKOLAN, 

FYRAN TILL 
FEMMAN, 

NIAN  

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER 
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGANDE
ARBETE 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS- 

PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema:  

Uppdatering av 
hemsidan gällande 
elevvård 
Deltagare: 
Styrgruppen 
 

Tema:  

Uppdatering av de 
nya planerna i 
Wilma enligt den 
nya läroplanen samt 
av blanketterna 
gällande elevvård 
Deltagare: 
Speciallärarna  

 

Tema: 
Kartläggning av nya 
elever (t.ex. samtal, 
DLS, 
matematiktester, 
andra uppgifter) och 
kartläggning av 
ettornas 
skolfärdigheter 
enskilt och i grupp 
Deltagare: 
speciallärarna 

 
Tema: 
Kartläggning av 
eventuella 
stödbehov 

Tema: Överlåtning av 
uppgifter från 
förskolan 

Deltagare: 
speciallären och 
klassläraren 
 

 

 

Tema: 
Föräldrakväll i åk 
1-9 

Datum:  

Under augusti - 
september 

1A 1B: 1.9.2016 

2  
3A, 3B 
4 

5 

6 

7 

8 

9A B 

Deltagare: 
föräldrarna, 
klassläraren, 
klassföreståndare
n, ev. 
skolgångsbiträdet, 
specialläraren, 
rektorn eller 
andra som önskas 
vara med 

 

Tema: 
Konsultation och 
arbetsfördelning 
till 

Tema: 

Elevkårsversamhete
n startar 

Deltagare: 

Representanter för 
elevkåren med 
handledning av 
Joonas Kotkamaa 
och Eva-Maria 
Hagfors-Vuorinen 

Datum:  

EKS-möte 7-IIIG  

 

Tema: 

Vänelevs-
verksamhet åk 1 
och åk 4  

Deltagare: 

vänelever 

klasslärarna i åk 1 
A,B och åk 4  

 

Tema: 

Presentationen av 
räddningsplanen för 
hela skolan 19.9 

Deltagare: 

Kirsi Niemenmaa, 

Tema: Deltagande i 
Kiva Skola program 
för att förebygga 
och minska 
förekomsten av 
mobbning i skolan. 
Tyngdpunkten på 
åk 1, 4 och 7-9 . 

Deltagare:   

klasslärarna och 
klassföreståndarna 

 

Tema: 

KivaSkola 
programmet 
genomförs under 
hela läsåret i åk 1 
och 4 av 
klassföreståndarna 
samt som 
temadagar i åk 7-9. 
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Deltagare: 
klassföreståndaren, 
ämneslärare, 
specialläraren 

 

Tema:  

Information till 
lärare om olika 
inlärnings-
svårigheter åk 1-9 
och enligt önskemål 
I-III G 

Deltagare: 
klassläraren, 
klassföreståndaren, 
specialläraren 

 

Tema: 

Hälsoundersökning
ar börjar (fortsätter 
under hela hösten, 
meddelas i Wilma), 
först I Gy, sedan åk 
2, åk 3, åk 6.  

Åk 5 och åk 8 
läkarunder-
sökningar. 

Deltagare:  

Hälsovårdaren och 
läkaren 

 

Tema: 
Samarbetsmöte 
gällande elevvård 
29.8 

Deltagare: 
speciallärarna, 
skolhälsovårdaren 
och kuratorn 

skolgångsbiträdet 

Deltagare: 

rektorn, 
skolgångsbiträdet, 
elevvårdsteamet, 
klasslärarna 
 

Hem och skola 
verksamhet ? 
(Pamela 
Mannström, Anna 
Kilpinen) 

rektorn, 

alla närvarande 
elever, personal 

 

Tema: 

Lägerskola i 
Houtskär 23-26.8 

Deltagare: 

Åk 6 och lärare 

 

Tema: Åk 7 
naturskola i Teisko 
26.9 
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Tema: 

Skolhälsovårdaren 
är  anträffbar i 
skolan måndagar, 
onsdagar och under 
jämna veckors 
fredagar 
(9.9,23.9,7.10 osv.) 

 

Tema: 
Elevvårdsmöte 
gällande 
pedagogiskt stöd III 
G  

Datum: 31.8 kl. 15-
16 

Deltagare: rektor, 
klassföreståndaren, 
specialläraren och 
studiehandledaren   

 

 

 

 

 

 

 
VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 

LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

September 

GRUNDARBETE + 
VIKTIGA DATUM 
OCH NÄR OCH 
HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN, 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER 
OCH ANDRA 

ANNAT 
FÖREBYGGANDE
ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 
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NIAN INSTANSER 

  

Elevvårdmöten 
gällande 
pedagogiskt stöd:  

kl. 14-15 

5.9 åk 4A 

8.9 åk 4B 

26.9 åk 2A 

29.9 åk 2B 

 

kl. 15-16 

20.9 åk 7/ok 

22.9 åk 9/ok 

27.9 åk 5 – ny tid 

28.9 åk 8 – ny tid 

 

Skolkuratorn är 
anträffbar…  

 

 

Tema: 

Hälsoundersökning
ar börjar (fortsätter 
under hela hösten, 
meddelas i Wilma), 
först I Gy, sedan åk 
2, åk 3, åk 6.  

Åk 5 och åk 8 
läkarunder-
sökningar. 

Tema: 
Femårskontrollen-
bekymmer över 
någon elev och 
eventuella 11-åriga 
läroplaner 

Deltagare: 
daghemmet, 
rektorn, 
specialläraren, 
hälsovårdaren, 
skolpsykologen 
 

Tema: Planering 
av samarbetet 
mellan förskolan 
och nybörjarunder-
visningen  (åk 1) 

Deltagare: 
Förskolelärarna, 
klassläraren i åk 1 
och skolans 
elevvårdsteam. 

Tema: 

Skolans samarbete 
med församlingen 
Deltagare: 
personal från 
skolan och 
församlingen 
 

PRAO: Åk 9 
19.30.9 

 

 

 

Tema: Presentation 
av krisplanen och 
mobbningsplanen 
för hela personalen 
Deltagare: 
Förbereds av 
rektorn. Förs sedan 
vidare till 
elevvårdsgruppen. 

 

Tema: 
Antimobbnings- 
och verksamhets-
planen uppdateras 
och presenteras till 
personalen, elever-
na och föräldrarna. 
Deltagare: 
elevvårdsteamet 
och sakkunniga 

 

 

 

 

Tema: Seminarie i 
Helsingfors: Att 
läsa, räkna och 
begripa – att mäta, 
stödja och bemöta – 
Strategier för att ta 
vara på varje barns 
potential och höja 
kvaliten i de 
finlandssvenska 
skolarna anordnad 
av Kulturfonden 

Datum: 1.9 

Deltagare: rektorn 
och specialläraren 
åk 5-gy III 

 

Tema: Nordisk 
specialpedagogisk 
konferens på Island 

Datum: 9-10.9 

Deltagare: 
Speciallärare åk 5-
GIII 
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Deltagare:  

Hälsovårdaren och 
läkaren 

 

Tema: Uppföljning 
av beviljade 
specialarrangemang
en i student-
skrivningar 

Deltagare: Rektorn 

 

Tema: 
Kartläggning av 
läsning och 
skrivning i åk 7  A 
och B 

september och 
oktober 

Deltagare: 
specialläraren, 
modersmålsläraren 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan 12.9 

 

Styrgruppen för 
elevvård har möte 
den 2.9 klockan 
8.15-10.00   

 

Tema: 

Enkät, 
kartläggning av 
behovet för elev- 
och 
studerandevårdstj
änster 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

 

Oktober 

 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 

FYRAN TILL, 

FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER 
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT FÖRE- 

BYGGANDE ARB
ETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Elevvårdmöten 
gällande 
pedagogiskt stöd:  

kl. 14-15 

3.10 åk 3 

10.10 åk 1A 

13.10 åk 1B 

 

kl.15-16 

10.10 IIG 

12.10 åk 6 

13.10 åk 8 

13.10 I G 

 

Tema: Besluten 
om särskilt stöd,  
IP:na och planerna 
för elevens lärande 
gjorda eller 
uppdaterade före 

   

 

Tema: 
Finlandssvenska 
specialpedagogisk
a föreningens 
höstdagar i Vasa 

Datum: 8.10 

Deltagare: 
speciallärare åk 5 – 
III G 
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den 14.10 
Deltagare: 
klasslärarna, 
klassföreståndarna,
rektorn och 
speciallärarna  

 

Tema: 
Kartläggning av 
femmornas 
läsförståelse – ”Ida 
och Filip”  

Deltagare: 
specialläraren, 
modersmålslärarna 

 
 

Skolpsykologen 
besöker skolan  

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

 

November 
 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 

FYRAN TILL 
FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: Kontroll 
över behovet av att 
ansöka special-
arrangemang och 
att skaffa utlåtande 
inför höstens 

 

        

  Tema: Nationella 
dagar för elev- och 
studerandevård i 
Tammerfors 3-
4.11.2016 

Deltagare: 
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studentsrivningar 

Deltagare: 
klassföreståndare 
II G, rektorn, 
studiehandledaren,
specialläraren  

 

Tema: Läs- och 
skrivtester + 
individuella samtal 
åk 9 
/specialläraren 

 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan 

 

speciallärarna  

Arrangör: 
Utbildningsstyrels
en, 
Regionförvaltnings
verket; Valteri-
Skilla, Folkhälsan 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

 

December 

 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 

FYRAN TILL 
FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: Läs- och 
skrivtester samt 
individuella samtal 
i åk 9 
fortsätter/speciallär
aren  

 

 

Tema: 
Utvecklingssam-
talen fortsätter i 
alla årskurser 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tema:  

Diskussion om 
elevvårdens 
nuläge, 
utvecklingsidéer 
Deltagare: 
styrgruppen för 
elevvården 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

Januari 
 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN,  

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT FÖRE-
BYGGANDE 

ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema:  

Förberedelser inför 
niornas 
gemensamma 
elevansökan 

Deltagare: 
studiehandledaren, 
klassföreständaren, 
specialläraren  

 

Tema: 

Åk 7 och åk 9:s 
hälsounder-
sökningar under 
vårterminen. 

Deltagare: 

Hälsovårdaren 
 

Skolpsykologen 
besöker skolan 

Tema:  

Inskrivning av de 
blivande ettorna 

Deltagare:  

rektorn 

 

Tema: 
Skolberedskaps-
test för elever med 
eventuellt 
skoluppskov 

Deltagare: 
skolpsykologen     

Datum: Vid 
skolstarten i 
januari 

Tema: 
Konsultation och 
arbetsfördelning 
till 
skolgångsbiträdet 
Deltagare: 
rektorn, 
skolgångsbiträdet, 
elevvårdsteamet, 
klasslärarna 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET  

Februari 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
- FRÅN 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRAR, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER 
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT  

FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: 
Förberedelser inför 
niornas 
gemensamma 
elevansökan 
fortsätter. 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 

LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

Mars  
 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
- FRÅN 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN,  

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: 
Kartläggning av 
behovet av 
skolgångsbiträden 
och andra 
stödformer för 
elever med 
särskilda behov 
Deltagare:  
elevvårdsteamet 
 

Tema: Den 
gemensamma 
elevansökan 

Deltagare: 
studiehandledaren 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan 

 

Tema: 
Överföringsmöte 
av förskole-
barnen. 

Deltagare:  

den blivande 
klassläraren, hela 
elevvårdsteamet 
från skolan och 
förskolan samt 
förskolelärarna 
från Svenska 
Barndaghemmet 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET  

April 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN: 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN,  

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: 
Diagnostiska läs- 
och skrivprov 
(DLS) åk 1-6 samt 
matematiktest vid 
behov 

Deltagare: 
specialläraren och 
klassläraren 
 

Tema: Nya lärarna 
för åk 1 bestäms. 

Datum: I april 
eller senast I maj. 

Deltagare: 
Rektorn 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan  

Datum: xxxxxxx 
Tema: De 
blivande ettorna 
med föräldrar 
bekantar sig med 
skolan i form av en 
besöksdag i april 
och ett infotillfälle 
för föräldrarna.  
Deltagare: De 
blivande ettorna 
med föräldrar, den 
blivande 
klassläraren, 
rektorn, 
hälsovårdaren, 
specialläraren och 
skolkuratorn  
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET  

Maj 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR  
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
FRÅN 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN, 
FYRAN TILL 
FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN-
DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: 
Diagnostiska läs- 
och skrivprov 
(DLS) samt 
eventuella 
matematiktester 
fortsätter 
Deltagare: 
specialläraren och 
klassläraren 

 

Skolpsykologen 
besöker skolan 

 

 

 

Tema: De 
blivande ettornas 
hälsokort från 
rådgivningen 
Deltagare: 
hälsovårdaren från 
skolan och 
rådgivningen 

 

Tema: 

Överföringsmöte 
åk 5 till åk 6 

Deltagare: 
klassföreståndaren, 
den blivande 
klassföreståndaren, 

specialläraren, 
skolkuratorn  

Tema: 
Överföringsmöte 
av klasser om 
klassläraren eller 
specialläraren byts 
på hösten 
Deltagare: rektorn 
och 
klasslärarna/klass-
föreståndaren/spec
ialläraren 

 

 

 

Tema: 
Uppföljning av 
elevernas frånvaro 
under läsåret 
Deltagare: 
Elevvårdsteamet, 
klasslärarna 
 

 

 

Tema: 
Utvärdering av 
läsårets 
verksamhetsplan 
och planering av 
nästa läsårs 
verksamhetsplan 

Deltagare:  

Styrgruppen för 
elevvården 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVVÅRDEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS FÖR 
LÄSEÅRET 2016-2017 ÅK 1-9 OCH GYMNASIET 

Juni 

GRUNDARBETE 
+ VIKTIGA 
DATUM OCH 
NÄR OCH HUR 
INFORMERA 

ÖVERFÖRING  
- FRÅN 
FÖRSKOLAN 
TILL SKOLAN 
FRÅN FYRAN 
TILL FEMMAN, 

NIAN 

ANNAT 
SAMARBETE: 

FÖRÄLDRARNA, 
BARNSKYDDET, 
MYNDIGHETER 
OCH ANDRA 
INSTANSER 

ANNAT 
FÖREBYGGAN 

DE ARBETE: 

ELEVVÅRDENS 
UTBILDNINGS-
PLAN, 
UTVECKLINGS-
PLAN OCH 
UTVÄRDERING 

  

Tema: 

Ansökningar till 
höstens 
studentskrivningar 
utgår  

Möte och 
sammanställning 
av ansökningarna 
Datum:xxxx 

 

Datum: juni-
augusti 

Tema: De 
blivande ettornas 
hälsokontroll 
Deltagare: 
hälsovårdaren, 
barnet och 
föräldrarna          

  

 

 

 

 

 



	

		 455	

Elev- och studerandevård 

Kontaktuppgifter 

 

Kurator Tuulikki Lehtonen 

torsdagar, vid behov 

kurator@samskolan.fi 

Wilma 

tjänstetelefon 0509113771 

 

Skolhälsovårdare Anu Montonen 

Måndagar, onsdagar (8.15 – c.16) och jämna veckors fredagar (8.15-14) 

Öppen mottagning kl. 10 -11 

Anu.montonen@tampere.fi 

Wilma 

Tjänstetelefon 0408062188  

 

Skolpsykolog Anna Lena Bergroth 

En gång i månaden enligt överenskommelse (tiderna finns på anslagstavlan), tidsbokning via 
speciallärarna 

Annalena.bergroth@hotmail.com 

 

Skolläkare Juha Vainio 

Varannan onsdagförmiddag, jämna veckor 

Tidsbokning via skolhälsovårdaren 

 

Speciallärare Pia Vataja åk 1 - 4 

Måndagar, torsdagar och fredagar 

Pia.vataja@samskolan.fi 

Wilma 
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Speciallärare Maija Siikasmaa åk 5 – III G 

Alla vardagar 

Maija.siikasmaa@samskolan.fi/ maija.siikasmaa@gmail.com 

Wilma 

Telefon 0503275797 (privat) 
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BILAGA	6	JÄMSTÄLLDHETSPLAN	
	

Jämställdhetsplan	vid	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	

	

Arbetsgruppen	består	av:	Henrik	Aaltonen	(lektor),	Anne	Bjurström	(lektor),	Pia	Forss	 (ekonom)	Ronny	
Holmqvist	(rektor),	Tony	Toukoniitty	(vaktmästare)	och	två	studeranden	i	gymnasiet.	

	

1. Inledning	

Syftet	med	denna	 jämställdhetsplan	är	att	under	planperioden	2009-2012	ge	Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	 redskap	 att	 både	 som	 läroanstalt	 och	 arbetsgivare	målinriktat	 främja	 jämställdheten	
mellan	kvinnor	och	män.	Främjande	av	 jämställdheten	är	en	del	av	skolans	verksamhet.	Beredning	
och	beslutsfattande	är	därför	en	skyldighet	för	varje	medlem	i	Svenska	samskolan	i	Tammerfors.	

	

Förverkligandet	 av	 jämställdhet	 mellan	 könen	 ökar	 välbefinnandet	 i	 arbetet	 och	 känslan	 hos	
arbetstagare	 och	 stärker	 därmed	 arbetsmotivationen.	 Målet	 är	 att	 alla,	 studerande	 och	
arbetstagare,	tillhör	skolgemenskapen	och	är	medvetna	om	jämställdhetspraxis.	

	

2. Jämställdhetsarbetets	juridiska	grund	

Lagen	om	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	har	som	syfte	att	förhindra	diskriminering	på	grund	
av	kön	och	 främja	 jämställdheten	mellan	kvinnor	och	män	samt	att	detta	 syfte	 förbättra	kvinnans	
ställning	 i	 synnerhet	 i	 arbetslivet.	 ”Ingen	 får	 utan	 godtagbart	 skäl	 särbehandlas	 på	 grund	 av	 kön,	
ålder,	ursprung,	språk,	religion,	överygelse,	åsikt,	hälsotillstånd	eller	handikapp	eller	av	någon	orsak	
som	gäller	hans	eller	hennes	person	[...]	(Finlands	grundlag	11.6.1999/731,	6§).	

	

Jämställdhet	 mellan	 könen	 i	 samhällelig	 verksamhet	 och	 i	 arbetslivet	 främjas	 enligt	 vad	 som	
närmare	bestäms	genom	lag,	särskilt	vad	gäller	lönesättning	och	andra	anställningsvillkor.	

	

Myndigheten	 skall	 i	 all	 sin	 verksamhet	 främja	 jämställdheten	 mellan	 kvinnor	 och	 mån	 på	 ett	
målinriktat	och	planmässigt	sätt	samt	skapa	och	befästa	sådana	 förvaltnings-	och	tillvägagångssätt	
som	säkrar	främjandet	av	jämställdheten	mellan	kvinnor	och	män	vid	beredningen	av	ärenden	och	
beslutsfattandet.	Framför	allt	skall	de	förhållanden	ändras	som	hindrar	att	jämställdhet	uppnås.	

Myndigheter	och	läroanstalter	samt	andra	samfund	som	har	ansvar	för	utbildning	och	undervisning	
skall	se	till	att	kvinnor	och	män	har	lika	möjlighet	till	utbildning	och	avancemang	inom	yrket	samt	att	
undervisningen,	forskningen	och	läromedlen	stöder	syftet	med	lagen.	
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Jämställdhetsplanen	 har	 som	 målsättning	 att	 främja	 jämställdhet	 mellan	 könen	 vid	 Svenska	
samskolan	 i	 Tammerfors.	 Jämställdhetsarbetets	 gemensamma	 mål	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	
Tammerfors	är	att	personalen	och	studerandens	arbets-	och	studiemiljö	ger	 likvärdiga	möjligheter	
att	utvecklas.	

	

Planen	för	jämställdhet	är	ett	offentligt	dokument	och	finns	från	och	med	hösten	2009	tillgängligt	på	
Svenska	 samskolans	 i	 Tammerfors	 hemsidor	 (www.samskolan.fi).	 I	 samband	 med	 den	 årliga	
revideringen,	 som	 görs	 av	 arbetarskyddet,	 informeras	 hela	 personalen	 om	 förändringarna.	 Alla	
nyanställda	 får	 information	 om	 planen	 och	 jämställdhetsarbetets	 mål.	 Planen	 kan	 införlivas	 i	
Samskolans	arbetsplan.	

	

3. Målsättningar	och	principer	för	jämställdhetsarbetet	vid	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	

Jämställdhet	mellan	könen	är	ett	mål	som	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	förbinder	sig	att	främja	i	
all	verksamhet.	Diskriminering	på	grund	av	kön	godkänns	inte.	

Med	jämställdhet	förstås	generellt	kvinnors	och	mäns	lika	rättigheter,	skyldigheter	och	möjligheter.	
Jämställdhet	är	framför	allt	en	rättvisefråga.	Målet	är	att	kvinnor	och	män	har	samma	rättigheter	om	
samma	tillgång	till	möjligheter.	Jämställdhet	kan	också	ses	som	en	samhällsekonomisk	nödvändighet	
och	 en	 kvalitetsfaktor.	 Då	 alla	 ges	 möjligheter	 att	 utvecklas	 och	 allas	 resurser	 tas	 tillvara	 och	
slutresultatet	 blir	 bättre.	 Erfarenheter	 har	 visat	 att	 jämställdheten	 inte	 uppnås	 utan	målinriktade	
åtgärder	och	att	utvecklingen	inte	av	sig	själv	går	åt	rätt		håll.	Jämställdhetsarbetet	är	en	fortgående	
process	 som	 kontinuerligt	måste	 följas	 upp.	Målet	 är	 att	 hela	 Samskolans	 verksamhet	 gynnas	 då	
allas	resurser	tas	tillvara	och	arbetsklimatet	förbättras.		

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	har	i	enlighet	med	lagen	och	utgående	från	gymnasiets	läroplan	i	
uppgift	 att	 bedriva	 undervisning	 på	 andra	 stadiet.	 Jämställdhetsarbetet	 bidrar	 till	 att	 Svenska	
samskolan	i	Tammerfors	kan	uppnå	dessa	mål.	

	

4. Svenska	samskolan	i	Tammerfors	som	arbetsgivare	

Svenska	 samskolans	 i	 Tammerfors	 personalstyrka	 är	 (1.8.2009)	 är	 40	 personer,	 varav	 80,0	 %	 är	
kvinnor	och	20,0	%	är	män.	Lärare	i	huvudsyssla	är	23	personer	varav	18	kvinnor	(78,2	%)	och	fem	
män	(21,8	%).	Övrig	undervisningspersonal	är	3	personer,	alla	kvinnor.	Timlärarna	är	till	antalet	fem	
personer,	varav	tre	är	kvinnor.	

Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 verkar	 för	 att	 främja	 jämställdhet	 genom	 att	 uppställa	 följande	
mål:	

a) Verka	för	att	lediga	platser	söks	av	både	kvinnor	och	män.	
b) Främja	en	jämn	fördelning	mellan	kvinnor	och	män	i	olika	uppgifter	samt	skapa	lika	möjligheter	i	

utförandet	av	arbetsuppgifter.	
c) Främja	jämställdheten	mellan	kvinnor	och	män	när	det	gäller	anställningsvillkor,	särksilt	lön.	
d) Utveckla	arbetsförhållandena	så	att	de	lämpar	sig	för	både	kvinnor	och	män.	
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e) Gör	det	lättare	för	kvinnor	och	män	att	förena	arbete	och	familjeliv,	framför	allt	genom	att	fästa	
avseende	vid	arbetsarrangemangen.	

f) Verka	för	att	förebygga	diskriminering	på	grund	av	kön.	
g) Diskriminering	 kan	 enligt	 lagen	 om	 jämställdhet	 mellan	 kvinnor	 och	 män	 vara	 direkt	 eller	

indirekt.	 För	 att	 motverka	 diskriminering	 eftersträvar	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	
genomskinlighet	 vid	 anställningar,	 fastställande	 av	 löne-	 och	 anställningsvillkor,	 uttagning	 till	
arbetsuppgifter,	arbetsfördelning,	personalförmånder	och	andra	motsvarande	situtationer.	

h) Svenska	samskolan	i	Tammerfors	redogör	skriftligen	för	sitt	förfarande	om	en	anställd	anser	sig	
ha	blivti	utsatt	för	diskriminering	på	grund	av	kön.	
	

Personalrekrytering	

En	 arbets-	 eller	 utbildningsplats	 får	 inte	 annonseras	 ledigt	 att	 sökas	 av	 enbart	 män	 eller	 enbart	
kvinnor.		

	

Löner	

Svenska	 samskolan	 i	 Tammefors	 följder	 en	 jämställd	 lönepolitik.	 I	 utvärderingen	 av	 kraven	 av	
uppgifterna	 tillämpar	 man	 en	 jämlik	 behandling	 av	 kvinnor	 och	 män,	 men	 även	 att	 olika	
personalgrupper,	åldrar	och	arbetsgrupper	beaktas.	

Arbetsgivaren	lämnar	till	arbetstagaren	på	begäran	en	utredning	om	grunderna	för	lönen	och	andra	
sådana	 nödvändiga	 uppgifter	 om	 arbetstagaren	 enligt	 vilka	 det	 kan	 bedömas	 om	 förbudet	 mot	
lönediskriminering.	

	

Sammanjämkning	av	arbete	och	familjeliv	

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	har	en	positiv	attityd	till	föräldraskap	och	strävar	till	att	möjliggöra	
en	 sammanjämkning	 av	 arbete	 och	 familjeliv	 för	 arbetstagare	 med	 småbarn,	 föräldrar	 eller	 nära	
anhöriga	i	behov	av	deras	vård.	

Alla	 informeras	 om	 sina	 rättigheter	 och	 skyldigheter	 angående	 sjukledigheter,	 möjligheter	 till	
familjeledigheter,	andra	ledigheter	samt	övrig	frånvaro.	

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	uppmuntrar	pappor	att	utnyttja	sin	rätt	till	delad	föräldraledighet.	

I	utvecklingssamtal	uppmärksammas	likvärdigt	kvinnors	och	mäns	arbetsförhållanden	och	utveckling	
i	arbetet.		

	

5. Svenska	samskolan	i	Tammerfors,	gymnasiet,	som	studiemiljö	

Enligt	 lagen	 om	 jämställdhet	 mellan	 kvinnor	 och	 män	 ges	 lika	 möjligheter	 till	 utbildning.	 Denna	
skyldighet	har	alla	instanser	som	ordnar	utbildning	och	undervisning	vid	antagningen	av	studerande,	
ordnandet	 av	 undervisningen,	 bedömningen	 av	 studieprestationer	 eller	 i	 läroanstaltens	 eller	
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sammanslutningens	 övriga	 ordinarie	 verksamhet	 försätter	 en	 person	 i	 en	 mindre	 fördelaktig	
ställning	än	andra	på	grund	av	kön	eller	annars	bemöter	honom	eller	henne	på	det	sätt	som	avses.	

	

Vid	Svenska	samskolan	i	Tammerfors,	gymnasiet,	finns	(1.8.2009)	50	inskrivna	studeranden	varav	26	
(52	%)	är	flickor/kvinnor	och	24	(48	%	är	pojkar/män.	

På	begäran	skall	 läroanstalten	utan	dröjsmål	 lämna	en	skriftlig	utredning	om	sitt	 förfarande	till	en	
studerande	som	anser	sig	ha	blivit	diskriminerad.	

En	eller	utbildningsplats	får	inte	annonseras	ledig	att	sökas	av	enbart	kvinnor	eller	enbart	män,	om	
vägande	och	godtagbara	skäl	med	hänsyn	till	arbetets	eller	uppgiftens	art	inte	föreligger.	

	

Studiemiljön	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 motsvaras	 av	 en	 undervisningsverklighet	 som	
beaktar	jämställdhetsaspekter.	

I	 jämställdhetslagen	 stadgas	 om	 läroanstalters	 skyldighet	 att	 i	 samarbete	med	 representanter	 för	
personal	och	studerande	uppgöra	en	jämställdhetsplan,	där	särskild	uppmärksamhet	skall	fästas	vid	
att	 jämställdhet	 tillgodoses	 när	 studerande	 antas,	 undervisning	 ordnas	 och	 studieprestationer	
bedöms	 samt	 vid	 åtgärder	 som	 avser	 att	 förebygga	 och	 undanröja	 sexuella	 trakasserier	 och	
trakasserier	på	grund	av	kön.	

	

Vid	antagning	och	bedömning	av	studerande	fäster	man	vikt	vid	en	könsneutral		

bedömning.	

	

Ordnande	av	undervisning		

Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 vill	 uppmärksamma	 jämställdhetsaspekter	 både	 inom	
undervisning,	handledning	samt	i	samband	med	bedömning.	

En	 studerande	 vid	 gymnasiet	 vid	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 verkar	 i	 en	 omgivning	 som	
uppmärksammar	 jämställdhet	och	aktivt	arbetar	för	 jämställdhet	mellan	könen.	Om	studerande	är	
kvinna	eller	man	har	ingen	betydelse	för	framgång	i	studierna.	

	

6. Ikraftträdande,	uppföljning	och	utvärdering	

Denna	 jämställdhetsplan	 träder	 i	 kraft	 omedelbart	 då	 den	 godkänts	 av	 styrelsen	 för	 Svenska	
samskolan	i	Tammerforsi.	Planen	och	dess	förverkligande	utvärderas	och	förnyas	under	år	2010	så	
att	följande	plan	kan	träda	i	kraft	1.1.2011.	

	

Källor:	
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Lagen	om	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	609/1986	

Finlands	grundlag	

Utbildningsstyrelsen:	 ”Mot	 gemensam	 syn	 på	 jämställdhet	 –	 En	 handbok	 för	 utarbetandet	 av	
jämställdhetsplanen	(2008)	

Gymnasieförordning	6.11.1998/810	

	

Tammerfors	augusti	2015	
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BILAGA	7	”HANDBOK	FÖR	HANDLÖSA”	–	BILAGA	TILL	AVSNITTET	OM	
ELEVVÅRD	
	

	

	

	

	

Handbok	för	handlösa	

	

Regler och rutiner för elevvården vid Svenska samskolan i Tammerfors 

sammanställd av Pia Vataja och Maija Siikasmaa 

2016 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING:	
	
ELEVVÅRD	OCH	FRÄMJANDET	AV	TRYGGHET	OCH	SÄKERHET	I		SVENSKA	
SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

• ORGANISERING	AV	ELEVVÅRDEN		
• STYRGRUPPEN	FÖR	ELEVHÄLSA		
• FÖREBYGGANDE	ELEVVÅRDSARBETE	

	
INDIVIDUELL	ELEVVÅRD	

	 	

INLÄRNING	OCH	PEDAGOGISKT	STÖD	
	 TRESTEGSMODELLEN	
	 DIFFERENTIERING	

SPECIALUNDERVISNING	
	
TRYGGHET	OCH	UPPFÖRANDE	

KRISPLAN	
Handlingsplan	i	krissituationer	
Åtgärder	
Handlingsplan	vid	olyckor	
Dokumentationen	
Informationsgången	
Anvisningar	och	definitioner	
Allmänna	kriser	och	katastrofer	i	världen	
Ritualer	
Samtal	i	klass	
Antimobbningsplan	
Skolans	regler	
Säkerhetsanvisningar	

	
	
SAMTAL,	HANDLEDNING	OCH	UTVÄRDERING	
	
LITTERATUR	
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ELEVVÅRD	 OCH	 FRÄMJANDET	 AV	 TRYGGHET	 OCH	 SÄKERHET	 I	 SVENSKA	 SAMSKOLAN	 I	
TAMMERFORS	

	

Elevvård		

Med	elevvård	avses	främjande	och	upprätthållande	av	elevens	goda	lärande,	goda	fysiska	och	psykiska	
hälsa	 och	 sociala	 välbefinnande	 samt	 verksamhet	 som	 ökar	 förutsättningarna	 för	 dessa.	Målet	 är	 att	
skapa	 en	 sund,	 trygg	 och	 säker	 inlärnings-	 och	 uppväxtmiljö,	 att	 värna	 om	 den	mentala	 hälsan	 samt	
förebygga	utslagning	och	främja	välbefinnandet	i	skolgemenskapen.	

Elevvården	omfattar	elevvård	i	enlighet	med	denna	läroplan	samt	sådana	elevvårdstjänster	som	i	lagen	
om	 elev-	 och	 studerandevård	 avses	med	 skolhälsovård	 och	 i	 barnskyddslagen	 (417/2007)	 avses	med	
stöd	för	skolgången.	

	

Elevvården		

• hör	till	alla	som	arbetar	i	skolan	samt	till	de	myndigheter	som	ansvarar	för	elevvårdstjänster,	

• genomförs	i	samarbete	med	eleven	och	vårdnadshavaren,	

• innebär	både	kollektivt	och	individuellt	stöd,	

• ska	 ordnas	 genom	 yrkesövergripande	 samarbete	 mellan	 bildningsväsenet	 och	 stadens	 social-	

och	hälsovårdsväsende	

	

Elevvårdens	uppgift	är	att	

• som	 en	 del	 av	 verksamhetskulturen	 i	 skolan	 utveckla	 en	 inlärningsmiljö	 som	 stödjer	

välbefinnandet	och	stärker	skolgemenskapen	

• främja	en	positiv	interaktion	och	en	atmosfär	av	omsorg,	

• vid	behov	ingripa	i	problemsituationer	

• utveckla,	följa	upp	och	utvärdera	välbefinnandet	i	hela	skolgemenskapen,		

• följa	 upp	 varje	 elevs	 helhetsmässiga	 välbefinnande	 och	 att	 vid	 behov	 i	 samarbete	 med	

vårdnadshavaren	stödja	eleven	och	ingripa	i	eventuella	förändringar	i	välbefinnandet,	

• sörja	 för	att	behov	 i	anslutning	till	elevens	 individuella	växande,	utveckling	och	hälsa	beaktas	 i	

skolans	vardag.	

	

Rektor	har	ett	helhetsansvar	för	elevvården	i	skolan.		
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ORGANISERING	AV	ELEVVÅRDEN	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS		

	

Elevvårdsarbetet	genomförs	på	två	nivåer:	

1. Inom	en	styrgrupp	för	elevhälsa,	vars	uppgift	är	att	

	

• att	planera,	styra	och	utvärdera	elevvården	i	skolan	

• att	 främja	 det	 förebyggande	 arbetet	 inom	 elevvården,	 då	 lärande,	 välmående,	 hälsa,	

social	ansvarskänsla,	interaktion,	delaktighet,	säkerhet	och	tillgänglighet	är	i	fokus	

	

Rektor	leder	arbetet.	Alla	som	arbetar	i	skolan	och	som	svarar	för	elevvårdstjänsterna	har	ansvar	

för	det	förebyggande	arbetet.	

Styrgruppen	för	elevhälsa	ansvarar	för	uppgörandet	av	en	elevvårdsplan	där	följande	uppgifter	

uppdateras:	

• Det	totala	behovet	av	elevvård	i	skolan	samt	tillgängliga	elevvårdstjänster	

• Förfaringssätt	inom	den	gemensamma	elevvården	(planerna	som	förutsatts	i	grunderna	

för	läroplanen)	

• Ordnandet	av	den	individuella	elevvården	

• Samarbetet	inom	elevvården	med	eleverna	och	deras	vårdnadshavare	

• Genomförande	och	uppföljning	av	elevvårdsplanen		

	

2. Inom	 individuell	elevvård,	 som	omfattar	 skolhälsovårdstjänster,	psykolog-	och	kuratorstjänster	

som	ges	eleven	samt	yrkesövergripande	elevvård	som	gäller	en	enskild	elev.	

	

• Målsättningen	 är	 att	 följa	 och	 främja	 elevens	 helhetsmässiga	 utveckling,	 hälsa,	

välmående	och	lärande.		

• Den	 individuella	 elevvården	 bygger	 alltid	 på	 elevens	 och	 vid	 behov	 vårdnadshavarens	

samtycke.	

• Eleven,	 för	 vilken	 man	 har	 oro	 hänvisas	 till	 elevvårdstjänsterna	 –	 enskilt	 samtal	 t.ex.	

med	skolkuratorn.		

Vårdnadshavaren	ges	information	om	att	eleven	hänvisats	till	elevvårdstjänster.	Eleven	

kan	vägra	anlita	elevvårdtjänster.		
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Vid	 behov	 sammansätts	 en	 expertgrupp	 i	 enlighet	 med	 elevens/vårdnadshavarens	

samtycke.	 Expertgruppen	 kan	 bestå	 av	 lärare,	 skolhälsovårdare,	 skolpsykolog-	 och	

kurator.	 Gruppen	 dokumenterar	 sitt	 arbete,	 vilket	 förs	 till	 elevregister.	 Med	

elevens/vårdnadshavarens	 specifika	 skriftliga	 samtycke	 kan	 även	 andra	 behövliga	

personer/yrkesgrupper	 delta.	 Nödvändig	 information	 om	 ordnandet	 av	 elevvård	 kan	

överföras	till	ansvarig	myndighet.				

	

STYRGRUPPEN	FÖR	ELEVHÄLSA	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

	

Elevvårdsarbetet	 i	 Svenska	 samskolan	 i	 Tammerfors	 koordineras	 och	 utvecklas	 i	 styrgruppen	 för	

elevhälsa,	som		

• sammankallas	av	rektor	

• ansvarar	för	planering,	utveckling,	styrning	och	utvärdering	av	elevvårdsplanen	

• som	leder	och	ansvarar	för	det	gemensamma	elevvårdsarbetet	i	skolan		

• till	 sin	 sammansättning	 består	 gruppen	 av	 rektor,	 kurator,	 speciallärare,	 skolhälsovårdare,	

elev/studiehandledare	 och	 representant	 för	 lärarkåren.	 Gruppens	 sammansättning	 bestäms	

årligen	i	skolans	läsårsplan.	

		

Styrgruppen	deltar	inte	i	elevvårdsarbetet	med	enskilda	elever.	Gruppen	följer	upp	hälsa	och	

välbefinnande	hos	skolans	elever	inom	ramen	för	undersökningen	Skolhälsa	som	genomförs	

av	Institutet	för	hälsa	och	välfärd.	

	

Samtliga	 som	arbetar	 i	 skolan	oavsett	 primär	uppgift	 har	 ett	 kollegialt	 elevvårdsansvar	och	 är	 i	 första	

hand	 själva	 skyldiga	 att	 uppmärksamma	 behovet	 av	 gemensam	 respektive	 individuell	 elevvård	 hos	

elever	och	föra	ärendet	vidare	till	skolans	elevvårdsgrupp	eller	till	behörig	personal.	För	elever	 i	behov	

av	 intensifierat	eller	 särskilt	 stöd	 samt	 för	elever	 inom	 flexibel	 grundläggande	utbildning	 fästs	 särskild	

uppmärksamhet	 vid	 behovet	 av	 elevvårdstjänster	 då	planen	 för	 elevens	 lärande	 eller	 den	 individuella	

planen	för	hur	undervisningen	ska	ordnas	görs	upp.	
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Rektor	 ansvarar	 för	 att	personalen,	 eleverna,	 vårdnadshavarna	och	 samarbetsparterna	 informeras	om	

beskrivningen	av	elevvårdsarbetet	i	den	lokala	läroplanen	och	tillämpning	i	skolan.	Vårdnadshavarna	ska	

särskilt	informeras	om	hur	ett	elevvårdsärende,	som	gäller	den	enskilda	eleven,	inleds	och	bereds.	

Elevvårdspersonalen	 är	 aktivt	med	 i	 de	 olika	 övergångsskedena	 i	 utbildningen,	 dvs.	 från	 förskolan	 till	

nybörjarundervisningen,	 övergångar	 inom	 den	 grundläggande	 utbildningen	 samt	 från	 grundskolan	 till	

andra	stadiets	utbildning.		

Kontakten	 mellan	 hem	 och	 skola	 sköts	 vanligtvis	 genom	 föräldramöten,	 årliga	 utvärderingssamtal,	

mellan-	 och	 läsårsbetyg	 samt	 nättjänsten	Wilma,	 som	 bl.a.	möjliggör	 daglig	 uppföljning	 av	 framsteg	 i	

studier	 samt	 frånvaro.	 Vårdnadshavarna	 kontaktas	 alltid	 då	 personal	 upplever	 oro	 för	 en	 elevs	 hälsa	

eller	 välmående	 och	 därför	 hänvisat	 eleven	 till	 elevvårdstjänster.	 Vårdnadshavarna	 kontaktas	 också	

alltid	 personligen	 då	 en	 elev	 varit	 olovligt	 frånvarande,	 tilldelas	 disciplinärt	 straff	 eller	 förvägras	

undervisning.	 I	 sådana	 situationer	 underrättas	 skolkuratorn	 för	 att	 en	 bedömning	 av	 behovet	 av	

elevvårdsinsatser.		

Information	 om	 elevvårdens	 organisation,	 verksamhet	 och	 struktur	 presenteras	 i	 de	 allmänna	

föräldramötena.	Denna	finns	även	att	tillgå	på	stadens	nätsidor.	

	

FÖREBYGGANDE	ARBETE	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	
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Tema-
dagar

Hem
och
Skola

KIVA

Vän-
elever Elevkår

Klass-
prat

Verktygs-
backen

Förebyggande elevvårdsarbete

Hand-
ledning

	

	
Enligt	 lagen	 och	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen	 ansvarar	 styrgruppen	 för	 Svenska	

samskolan	 för	 den	 allmänna	 planeringen,	 utvecklingen,	 styrningen	 och	 utvärderingen	 av	 skolans	

elevvård.	I	detta	avsnitt	presenteras	de	åtgärder	som	görs	för	det	förebyggande	arbetet	för	elevvården	i	

Svenska	samskolan.		

 

KiVa	skola	programmet	

 

KiVa	 skola	 programmet	 är	 en	modell	 för	 att	minska	mobbning	 i	 skolan.	 Programmet	 riktar	 sig	 till	 alla	

elever	 och	 är	 huvudsakligen	mobbningsförebyggande.	 De	 specifika	 åtgärderna	 vidtas	 då	mobbningen	

upptäcks	och	riktar	sig	till	mobbarna	och	de	mobbade,	i	syfte	att	få	slut	på	mobbningen.	I	åk	1	,	åk	4	och	

åk	 7	 hålls	 lektioner	 från	 KiVa	 skola	 programmet.	 Lektionerna	 är	 en	 del	 av	 de	 allmänna	

mobbningsförebyggande	åtgärderna.		
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Om	 ett	mobbningsfall	 ska	 utredas	 har	 skolan	 ett	 KiVa-team,	 som	 består	 av	 2-3	medlemmar.	 Svenska	

samskolans	 KiVa-team	 är	 rektor	 Ronny	 Holmqvist,	 Monica	 Skuthälla	 och	 klassföreståndaren	 för	 de	

berörda	 eleverna.	 Teamet	 ordnar	 individuella	 diskussioner	 och	 smågruppsdiskussioner	med	 de	 elever	

som	deltagit	i	mobbningen	och	med	den	mobbade	eleven.		

För	 föräldrarna	 finns	 föräldrahandboken	 på	 nätet	 (www.kivakoulu.fi)	 På	 skolans	 föräldramöte	 kan	

föräldrarna	informeras	om	KiVa	programmet	(presentationsgrafik	finns	på	nätet;	www.kivakoulu.fi).		

Länk	till	KiVa	skola	finns	även	på	Samskolans	hemsida.		

	

Hem	och	Skola	

Enligt	 lagen	om	grundläggande	utbildning	 ska	undervisningen	 genomföras	 i	 samarbete	med	hemmen.	

Genom	samarbetet	stöds	undervisningen	och	fostran	så	att	varje	elev	får	undervisning,	handledning	och	

stöd	 enligt	 sin	 utvecklingsnivå	 och	 sina	 behov.	 Samarbetet	 främjar	 elevernas	 sunda	 växande	 och	

utveckling.	Vårdnadshavarnas	delaktighet	och	deras	möjlighet	att	 vara	med	 i	 skolarbetet	och	utveckla	

det	 är	 en	 central	 del	 av	 skolans	 verksamhetskultur.	 Hemmets	 och	 skolans	 fostringssamarbete	 ökar	

elevens,	klassens	och	hela	skolans	välbefinnande	och	trygghet.	

	Utbildningsanordnaren	ansvarar	för	att	utveckla	förutsättningarna	för	samarbete	mellan	hem	och	skola.	

Utgångspunkter	 för	 samarbetet	 är	 förtroende,	 jämlikhet	 och	 ömsesidig	 respekt.	 I	 samarbetet	 ska	

familjernas	mångfald	samt	behov	av	 information	och	stöd	beaktas.	För	ett	 lyckat	samarbete	förutsätts	

att	skolans	personal	är	aktiv	och	har	personlig	kontakt	med	vårdnadshavarna	och	att	kommunikationen	i	

övrigt	är	mångsidig.	Samarbetet	mellan	hem	och	skola	ska	ske	såväl	på	kollektiv	nivå	som	på	individnivå.		

I	 Svenska	 samskolan	 sköts	 samarbete	 mellan	 hem	 och	 skola	 genom	 att	 regelbundet	 ordna	

föräldramöten	och	utvecklingssamtal.	Wilma	funktionen	fungerar	också	som	en	länk	mellan	föräldrarna	

och	skolan.	Samskolan	har	också	en	föräldraförening	Hem	och	Skola	i	Tammerfors	som	fungerar	som	en	

länk	mellan	hemmen	och	skolan.	

	
Föreningen	Hem	och	Skola	i	Tammerfors		

	

• Samarbetet	mellan	hem	och	skola	skall	vara	enkelt,	och	med	låg	tröskel.	

• Vi	vill	uppmuntra	hemmen	till	att	engagera	sig.		

• Alla	behövs	i	den	hektiska	vardagen.	
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Exempel	på	aktiviteter	som	hem	och	skola	arrangerar:	

Kaffekonsert	tillsammans	med	skolans	musiklärare	

Grötfrukost	på	Hem	och	Skola	dagen	

Ost	och	vinkväll	med	utomstående	föreläsare	

Basar	

Ficklampsorientering		

Ekonomiskt	stöd	till	klassresor,	böcker	till	skolans	bibliotek,	uteredskap	och	stipendier		

	

Vi	vill	uppmuntra	hemmen	till	att	engagera	sig.	Alla	behövs	i	den	hektiska	vardagen.	

Hem	och	skola	informerar	om	sin	verksamhet	via	väskpost,	Wilma	och	TA.	

 

Handledning	

 

Varje	elev	har	alla	skoldagar	rätt	till	undervisning	enligt	läroplanen,	handledning,	elevvård	och	stöd	samt	
till	 en	 trygg	 lärmiljö12.	 Utbildningsanordnaren	 ansvarar	 för	 att	 elevernas	 rättigheter	 tillgodoses	 och	
skapar	förutsättningar	för	skolarbete	som	främjar	detta.	Skolans	ledning	har	det	praktiska	ansvaret	för	
lösningar	i	anslutning	till	undervisningen,	handledningen,	elevvården	och	stödarrangemangen	i	skolan,	i	
alla	årskurser	och	 i	alla	 läroämnen.	Det	 inkluderar	också	att	 förebygga	problem	och	att	 identifiera	och	
eliminera	hinder	för	växande	och	lärande	i	skolan.		

Varje	lärare	har	ansvar	för	verksamheten,	lärandet	och	välbefinnandet	i	sin	undervisningsgrupp.	Läraren	
ska	påverka	dessa	genom	sina	pedagogiska	lösningar	och	sitt	sätt	att	handleda.	Till	lärarens	uppgift	hör	
att	följa	med	och	främja	elevernas	lärande,	arbete	och	välbefinnande,	att	värdesätta	och	rättvist	bemöta	
varje	elev,	att	upptäcka	eventuella	svårigheter	i	god	tid	samt	att	handleda	och	stödja	eleverna.	Läraren	
ska	 se	 till	 att	 elevernas	 rätt	 till	 handledning	 samt	 stöd	 för	 lärande	 och	 elevvård	 tillgodoses.	 Det	
förutsätter	 kommunikation	 med	 eleverna	 och	 vårdnadshavarna,	 samarbete	 mellan	 lärarna	 och	 i	
synnerhet	samarbete	med	elevvårdspersonalen.		

Mera	om	handledning		i	Svenska	samskolan	beskrivs	i	ett	separat	dokument	som	behandlar	handledning	
i	Svenska	samskolan.	

Elevkåren	

 

																																																													
12	Lag	om	grundläggande	utbildning	30	§	1	mom.	och	Lag	om	grundläggande	utbildning	29	§	1	mom.	(1267/2013)	
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Enligt	lagen	om	grundläggande	utbildning	ska	skolan	ha	en	elevkår	som	består	av	skolans	elever.	
Elevkåren	och	dess	organ	har	som	uppgift	att	främja	samarbetet	mellan	eleverna	och	öka	elevernas	
påverkningsmöjligheter	och	delaktighet.	

Elevkåren	ska	sporra	eleverna	att	framföra	sina	åsikter,	att	vara	aktiva	och	påverka	egna	och	
gemensamma	ärenden.	Elevkåren,	liksom	andra	strukturer	och	verksamhetssätt	som	stödjer	delaktighet	
i	skolan	och	kommunen,	erbjuder	möjligheter	att	träna	demokrati	i	praktiken.		

	

Alla	skolans	elever	hör	till	elevkåren	och	alla	har	möjlighet	att	påverka	verksamheten	i	skolan.	Målet	är	
att	eleverna	skall	genom	EKS	få	sin	röst	hörd	i	ärenden	de	anser	vara	viktiga	för	dem.	

Elevkåren	kan	ordna	gemensamma	aktiviteter	och	meningen	är	att	skapa	trivsel	och	deltagande	genom	
olika	evenemang.	Varje	elev	skall	känna	sig	delaktig	i	skolans	vardag.		

	

Varje	klass,	åk	1-9	och	gymnasiet,	väljer	två-tre	representanter	till	elevkårsstyrelsen.	I	skolan	finns	två	
elevkårsstyrelser;	lilla	elevkåren	för	åk	1-5	och	EKS	för	åk	6-9	samt	gymnasiet.	Elevkårsstyrelserna	består	
av	en	ordförande,	vice-ordförande,	sekreterare,	kassör	(åk	6-9	och	gymnasiet)	samt	övriga	
representanter	från	varje	årskurs.	Styrelsen	sammanträder	1-2	gånger/månad.	

	

Uppdraget	för	representanter	i	elevkårsstyrelserna	är:	

Delta	i	de	möten	som	ordnas	regelbundet.	

Aktivt	lyssna	på	sina	klasskamraters	åsikter	gällande	skolan	och	framföra	dem	i	styrelsemöten.	

Förbereda,	meddela	och	behandla	ärenden	före	möten	i	klassen	samt	under	möten.	

Involvera	klasskamrater	i	de	ärenden	och	beslut	som	behandlas	under	möten.	

Elevrepresentanter	från	EKS	deltar	vid	behov	i	skolans	personalmöten.	

	

Ansvarige	EKS-läraren	deltar	i	möten.	Även	rektorn	kan	kallas	och	får	delta	i	EKS-möten.		

	

Exempel	på	aktiviteter	som	elevkåren	kan	ordna:	

temadagar	och	temaveckor	

rastlekar			

morgonsamlingar	

Idrottsdagar,	t.ex	den	traditionella	volleybollturneringen	mellan	årskurserna	

Diskussionstillfällen	om	gemensamma	ärenden	
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Jippon	som	stärker	skolandan,	t.ex.	vändagskort,	allhelgondags	utklädning,	valborgsmjödförsäljning	osv.	

	

Ämnesövergripande	temahelheter	

Ämnesövergripande	 teamhelheter	 ordnas	 i	 mån	 av	 möjlighet	 under	 skolåret,	 men	 minst	 en	
övergripande	temahelhet	per	läsår.	Temahelheternas	tema	kan	variera.	Målet	med	ämnesövergripande	
temahelheter	är	att	alla	elever	i	skolan	skall	delta	i	dessa	helheter.	Detta	ska	ske	i	mån	av	möjlighet	över	
årskursgränserna.	 Målet	 för	 temahelheterna	 är	 också	 att	 förstärka	 skolgemenskapen	 och	 öka	
samhörigheten	bland	eleverna.	Temahelheterna	planeras	tillsammans	med	eleverna.			

	

Vänelever	

Eleverna	 stöder	 varandra	 genom	 att	 diskutera	 och	 ordna	 gemensam	 verksamhet.	Målet	 är	 att	 skapa	
kamratrelationer	samt	ett	tryggt	och	trevligt	klimat	i	skolan.	Det	är	viktigt	att	skapa	trivsel	bland	skolans	
elever.	

Eleverna	i	åk	4	är	vänelever	till	de	nya	ettorna.	Eleverna	i	åk	4	hjälper	de	nya	eleverna	bl.a.	 i	matsalen	
och	håller	sällskap	på	rasterna.		

	

Exempel	på	aktiviteter	för	väneleverna	i	de	lägre	klasserna:	

läsa	för	vänelever	

rita	tillsammans	

spela	bordsspel	tillsammans	

pulkåkning	

knythjälp	vid	skridskoåkning	

skriva	kort/brev	

	

Exempel	på	aktiviteter	för	väneleverna	i	de	högre	klasserna:	

visa	runt	i	de	olika	ämnesrummen		

berätta	om	vad	som	är	annorlunda,	t.ex.	korta	och	långa	raster	

väneleverna	kan	stöda	de	som	behöver	lite	extra	hjälp	vid	en	ny	start.	

	

Verktygsbacken	
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I	Handboken	för	handlösa	som	du	hittar	på	servern	hittar	du	bl.a.	

blanketter	för	självutvärdering	

blanketter	för	samtal	

en	sammanställningsblankett	för	behovet	av	det	pedagogiska	stödet		

	

Klassprat	

	

under	arbete	
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INDIVIDUELL	ELEVVÅRD	

Med	individuell	elevvård	avses	skolhälsovårdarnas,	skolkuratorernas	och	skolpsykologernas	tjänster	för	
enskilda	elever.	De	omfattande	hälsoundersökningarna	och	andra	återkommande	kontroller	är	en	del	av	
den	 individuella	 elevvården.	 Individuell	 elevvård	 förutsätter	 alltid	 elevens	 och	 vid	 behov	
vårdnadshavarens	samtycke.		

	

Elevens	egen	åsikt	i	planeringen	och	genomförandet	av	den	individuella	elevvården	ska	utgöra	grunden	
för	 elevvårdsarbetet,	med	beaktande	av	elevens	ålder,	 utvecklingsnivå	och	personliga	 förutsättningar.	
Det	 viktigt	 att	 eleven	 känner	 förtroende	 för	 den	 grupp	 som	 samlas	 kring	 hans	 eller	 hennes	 ärende,	
därför	skall	eleven	godkänna	sammansättningen	av	den	expertgrupp	som	samlas.		

	

Med	specifikt	skriftligt	samtycke	kan	eleven	kan	vägra	att	anlita	elevvårdstjänster.	Vårdnadshavaren	ska	
informeras	om	att	 eleven	hänvisats	 till	 elevvårdstjänster.	 Vårdnadshavaren	 kan	 inte	hindra	 att	 eleven	
anlitar	 elevvårdstjänster	 eller	 att	 en	 sakkunniggrupp	 samlas	 tillsammans	med	 eleven	 om	 eleven	 själv	
önskar	det.	

Då	en	expertgrupp	samlas	 tillsammans	med	eleven	och	hans	eller	hennes	vårdnadshavare	eller	annan	
närstående,	utser	gruppen	inom	sig	en	ansvarig.	Den	ansvariga	dokumenterar	behandlingen	av	elevens	
ärende	i	personregistret.	

	

Dokumentationen	ska	innehålla:	

• elevens	person-	och	kontaktuppgifter,	
• datum	för	behandling	i	sakkunniggruppen,	
• vem	som	inlett	ärendet,	
• vem	som	deltagit	i	mötet,	
• ärendet	(vad	frågan	gäller),	
• beslut	om	fortsatta	åtgärder	med	motivering,		
• vem	som	deltagit	i	behandlingen	av	ärendet,	
• om		uppgifter	överlämnas	då	bör	det	framgå	vilka	uppgifter	om	eleven	som	lämnats,	till	vem	de	

lämnats,	med	vems	samtycke	och	på	vilka	grunder		
• vem	som	ansvarar	för	genomförandet	och	uppföljningen	av	åtgärderna.	

	

Anteckningarna	ska	göras	upp	så	att	ett	eget	personregister	skapas	för	eleven.	Personregistret	ska	
behandlas	så	att	sekretessbestämmelserna	följs.	

	

Förfaringssätt	vid	oro	för	enskild	elev:	
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1. Då	en	lärare	eller	ett	skolgångsbiträde	upplever	oro	för	en	elevs	välmående	talar	hon	

eller	han	direkt	med	eleven,	eller	kontaktar	elevens	klasslärare/-föreståndare	att	tala	

med	eleven.		

	

Om	 vårdnadshavaren	 eller	 någon	 av	 skolkamraterna	 känner	 en	 oro,	 kontaktar	

han/hon	elevens	klasslärare/-föreståndare	eller	skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	

psykologen.	

	

2. I	 samtal	med	 eleven	 hänvisar	 läraren/skolgångsbiträdet/klassläraren/-föreståndaren	

eleven	till	skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen.		

• Den	 vuxna	 och	 eleven	 kommer	 överens	 om	 att	 tillsammans	 besöka	

skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen.	

	

• Den	 vuxna	 informerar	 eleven	 om	 att	 hon	 eller	 han	 kommer	 att	 informera	

skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen	 om	 att	 den	 vuxna	 hänvisat	

eleven	till	elevvårdstjänster.	

	

• Den	vuxna	 informerar	elevens	vårdnadshavare	om	att	han	eller	hon	hänvisat	

eleven	till	elevvårdtjänster.	

	

• I	 dokumentationen	 skall	 det	 stå	 att	 eleven	 hänvisats	 till	 skolans	

elevvårdstjänster.	

	

• Eleven	kan	vägra	att	besöka	skolhälsovårdaren,	kuratorn	eller	psykologen.	

	

• Elevens	vårdnadshavare	kan	inte	hindra	att	eleven	utnyttjar	elevvårdstjänster.	

	

• Om	 eleven	 vägrar	 att	 besöka	 någon	 av	 elevvårdstjänsterna	 dokumenteras	

detta.	
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3. Eleven	 besöker	 skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen.	 I	 samtalet	 med	

eleven	 bedömer	 skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen	 behovet	 av	

elevvårdstjänster	utöver	det	egna	ansvarsområdet	och	initierar	 i	samråd	med	eleven	

och	 vårdnadshavaren	 om	 att	 sammankalla	 en	 expertgrupp	 till	 stöd	 för	 elevens	

välmående.	

	

• 		Skolhälsovårdaren,	 skolkuratorn	 eller	 psykologen	 dokumenterar	 elevens	

besök	i	sitt	eget	yrkes	register.		

	

• 			Eleven	kan	vägra	att	en	expertgrupp	 sammankallas,	 vilket	vårdnadshavaren	

däremot	inte	kan	hindra.	

	

• 			Skolhälsovårdaren,	skolkuratorn	eller	psykologen	dokumenterar	om		

eleven	vägrat	besöka		

	

	

4. Med	 elevens	 och	 vid	 behov	 vårdnadshavarens	 samtycke	 för	 val	 av	 medlemmar	

sammankallas	 en	 expertgrupp.	 Med	 elevens	 och	 hans	 eller	 hennes	 representants	

specifika	 skriftliga	 samtycke	 kan	 även	 behövliga	 samarbetspartners	 eller	 elevens	

närstående	 delta.	 Sakkunniggruppen	 utser	 inom	 sig	 en	 ansvarsperson	 som	

dokumenterar	gruppens	elevvårdsarbete.	

											

	

Krävande	 elevvårdsärenden	 behandlas	 på	 större	 nätverksmöten,	 där	 förutom	

vårdnadshavarna	 (och	 eleven),	 skolpersonal	 och	 elevvården	 även	 socialarbetare	 och	

vårdande	instans	deltar.	

	

DET	YRKESÖVERGRIPANDE	SAMARBETET	
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De	olika	yrkesgruppernas	ansvarsområden	är:	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	inom	elevvården	i	årskurserna	1-9	

	

Klassföreståndaren/klassläraren	 fungerar	 som	en	 länk	mellan	klassen	och	 lärarkollegiet	och	

handhar	frågor	som	gäller	klassens	elever	och	elevernas	vårdnadshavare.	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	klassens	elever	är	att	

	

• regelbundet	 diskutera	 med	 sin	 klass	 om	 frågor	 i	 anslutning	 till	

skolvardagen	 och	 informera	 eleverna	 om	 sådant	 som	 diskuterats	 på	

lärarmötet	eller	som	rektor	beslutat	om	

• hålla	klassföreståndarkvart	eller	klassföreståndartimme	efter	behov	eller	

enligt	skolans	rutin	

• känna	till	elevernas	eventuella	svårigheter	förknippade	med	skolgången		

• följa	upp	elevernas	frånvaro	och	utreda	eventuella	oklarheter	

• följa	med	elevernas	studieframgång	och	ansvara	för	deras	betyg	

• vid	behov	utdela	och	följa	upp	bestraffningar	

• ansvara	 för	 kontakten	 till	 vårdnadshavaren	 då	 en	 elev	 är	 i	 behov	 av	

allmänt	eller	intensifierat	stöd	eller	elevvårdstjänster	

• ansvara	arbetet	tillsammans	med	specialläraren	kring	eleven	 i	behov	av	

särskilt	stöd		

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	med	hemmet	är	att	

	

• informera	 eleverna	 och	 vårdnadshavarna	 om	 läsordningar,	 skolans	

ordningsregler	och	aktuella	frågor	

• upprätthålla	 kontakten	 till	 elevernas	 vårdnadshavare	 och	 regelbundet	

ordna	föräldramöten	
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• minst	en	gång	per	läsår	föra	utvärderingssamtal	med	varje	elev	och	hans	

eller	hennes	vårdnadshavare		

	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	administrativa	uppgifter	är	att	

	

• ansvara	för	att	planen	för	elevens	lärande	och	den	individuella	planen	för	

hur	undervisningen	ska	ordnas	skrivs	in	i	Wilma	då	en	sådan	görs	upp	

• ansvara	 tillsammans	 med	 specialläraren	 uppgörandet	 av	 pedagogiska	

bedömningar	och	utredningar	

• uppdatera	elevuppgifterna	till	kansliet	

	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	är	att	

	

• samarbeta	 med	 skolhälsovården	 kring	 den	 omfattande	

hälsoundersökningen	i	årskurserna	1,	5	och	8	

• samarbeta	 med	 speciallärare,	 elevhandledare,	 skolkurator	 och	 övrig	

elevvårdspersonal	kring	elevens	studieframgång	och	utveckling	

	

Skolkuratorns	uppgifter	inom	elevvården	

Skolkuratorn	 är	 skolans	 socialarbetare	 och	 använder	 olika	metoder	 inom	 socialt	 arbete	 för	 att	 främja	

trivsel,	 trygghet	 och	 välbefinnande	 för	 alla	 i	 skolan.	 Arbetet	 sker	 på	 olika	 plan:	 arbete	med	 enskilda	

elever	 och	 deras	 vårdnadshavare,	 med	 grupper	 av	 elever,	 med	 skolsamfundet	 och	 i	 samarbete	 med	

andra	instanser.	

	

Skolkuratorsarbete	skall	 i	främsta	hand	vara	ett	förebyggande	arbete	som	stöder	elevens	skolgång	och	

på	 sikt	 förhindrar	 utslagning.	 Arbetet	 sker	 utifrån	 en	 helhetssyn	med	 fokus	 på	 elevens	 situation	 och	

relation	till	sin	omgivning,	familj	och	skola:	

• samtal	med	enskilda	elever	och	deras	familjer	
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• arbete	med	mindre	elevgrupper	och	med	hela	klasser	

• utvecklings-	och	planeringsarbete	på	skolnivå	

• yrkesövergripande	samverkan	och	nätverksarbete		

	

Skolhälsovårdarens	uppgifter	inom	elevvården	

	

Skolhälsovårdaren	 planerar	 och	 ansvarar	 för	 skolhälsovården	 i	 respektive	 skola	 i	 samarbete	 med	

skolläkaren.	 Skolhälsovården	verkar	 i	 nära	 samarbete	med	elever,	 vårdnadshavare,	 elevvårdspersonal,	

rektor	och	olika	aktörer	inom	social-	och	hälsovård.	

Skolhälsovården	bygger	på	uppföljning	av	den	 fysiska,	 psykiska,	 sociala	och	 intellektuella	utvecklingen	

och	 hälsotillståndet	 hos	 eleverna.	 Verksamheten	 är	 i	 första	 hand	 förebyggande	 och	 kan	 delas	 in	 på	

följande	sätt:	

• individinriktad	hälso-	och	sjukvård	med	årliga	hälsogranskningar,	som	i	åk	1,	5	och	8	är	
omfattande	och	innefattar	även	undersökning	av	skolläkare	

• miljöinriktad	hälsovård	med	inriktning	på	sanitära	förhållanden	och	arbetshälsa	
• hälsofostran	och	förebyggande	upplysningsverksamhet	både	individuellt	och	i	grupp	

	

	

Psykologens	uppgifter	inom	elevvården		

	

Psykologen	arbetar	inom	elevvården	som	sakkunnig	på	sitt	område	i	samarbete	med	andra	
yrkesgrupper.	Psykologen	deltar	i	mån	av	möjlighet	elevvårdsmötena.	Psykologen	deltar	i	uppföljningen	
av	enskilda	elevers	psykiska	mående,	inlärning	och	skolframgång,	samt	vid	behov	i	planerandet	av	
lämpliga	stödåtgärder.		

	

Psykologen	gör	också	undersökningar	för	att	klargöra	svårigheter	med	inlärning	och	skolframgång,	eller	
för	att	få	ökad	förståelse	för	elevens	mentala	hälsa,	oroväckande	eller	avvikande	beteende.	Vid	behov	
hänvisar	psykologen	vidare	för	tilläggsutredningar.	Psykologen	kan	också	konsultera	och	fungera	
rådgivande	i	elevvårdsteamet	eller	direkt	till	lärare	och	annan	skolpersonal.		

	

Övriga	instanser	inom	Tammerfors	stad	

	

Ungdomsverksamhetens	uppgift	
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Till	specialungdomsarbetarnas	och	ungdomsarbetarnas	uppgifter	hör	bl.a.	

• förebyggande	ungdomsarbete	
• uppsökande	och	uppföljande	ungdomsverksamhet	
• att	arrangera	verksamhet	för	speciella	grupper	
• samarbeta	med	skolor,	föreningar	och	organisationer	

	

Målet	med	stadens	ungdomsverksamhet	är	att	stödja	de	ungas	utveckling	och	självständighetsprocess,	
samt	att	främja	ett	aktivt	medborgarskap	och	stärka	deras	sociala	identitet.	

	

Barnskyddet		

	

Barnskydd	är	barn-	och	 familjeinriktat	barnskydd.	Barnskyddet	 främjar	barnets	 gynnsamma	utveckling	

och	 välfärd.	 Barnskyddet	 stödjer	 föräldrarna,	 vårdnadshavarna	 och	 andra	 personer	 som	 svarar	 för	

barnets	vård	och	fostran	i	fostran	av	och	omsorg	om	barnet.		

	

Barnskyddet	 involveras	 i	 elevvårdsarbetet	 då	 oron	 över	 eleven	 sträcker	 sig	 utöver	 själva	

skolprestationerna.	 Barnskyddets	 personal	 står	 till	 tjänst	 med	 konsultation.	 Skolornas	 personal	 kan	

konsultera	personal	 inom	barnskyddet	för	att	 få	råd	 i	enskilda	elevärenden.	Konsultationen	ska	då	ske	

utan	att	elevens	namn	nämns.	

	

I mån av möjlighet gör skolans personal tillsammans med barnets vårdnadshavare en begäran om 

utredning av barnskyddsbehovet. Om detta inte är möjligt så har skolans personal 

anmälningsplikt (Barnskyddslagen 417/2007, 25 §). I egenskap av tjänstemän är skolans 

personal skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan 

till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om 

ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets 

utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. 

	

Akutgrupp	inom	elevvården		
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Då	skolans	elevvårdsgrupp	inte	längre	ser	möjligheter	att	inom	ramen	för	sitt	uppdrag	klara	av	ett	

elevvårdsärende	eller	då	förtroendet	mellan	parterna	saknas,	förhållandena	är	inflammerade	eller	då	

problemen	omfattar	situationer	som	sträcker	sig	utöver	den	egna	skolan	(t.ex.	droger,	brottslighet)	ska	

skolans	rektor	eller	elevvårdspersonal	be	om	hjälp	av	Tammerfors	stads	akutgrupp	(nopean	toiminnan	

ryhmä).	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
En	 välfungerande	 elevvård	 är	 en	 angelägenhet	 för	 var	 och	 en	 i	 vår	
skola!	
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LÄRANDE	OCH	DET	PEDAGOGISKA	STÖDET	

 
Trestegsmodellen	

 

Eleven har rätt till rätt stöd i rätt tid enligt trestegsmodellen. Syftet med de tre stödformerna är att 

stödja eleven i hans eller hennes inlärning i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med 

detta stöd så länge behovet finns. Allmänt stöd är det stöd som eleven i första hand får av sin 

klass- eller ämneslärare. Det allmänna stödet får eleven i första hand i klassen för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Stödet ges i första hand som differentiering, stödundervisning 

och specialundervisning på deltid. Om denna stödform inte räcker har eleven rätt till intensifierat 

stöd. Intensifierat stöd har en elev rätt till då han eller hon behöver mera regelbundet stöd eller 

flera olika stödformer samtidigt för att tillgodogöra sig undervisningen. Om eleven trots dessa 

stödåtgärder inte når målen enligt den allmänna lärokursen kan eleven få särskilt stöd. Då 

uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Denna plan uppgörs 

tillsammans med vårdnadshavarna. 

 

Se bilagorna från allmänt till intensifierat stöd och från intensifierat till särskilt stöd  i slutet av 

detta kapitel. 

 
Stödformerna	

	
Allmänt	stöd	
	

Det	allmänna	stödet	ses	som	en	verksamhetskultur	i	skolan,	där	alla	lärare	under	ledning	av	rektorn	har	

ansvar	för	alla	elever	och	för	att	de	mår	bra.	Tyngdpunkten	ligger	på	förebyggande	arbete	som	präglas	

av	 samarbete	 och	 pedagogiska	 diskussioner.	 Stödformer	 som	 kan	 ingå	 i	 det	 allmänna	 stödet	 är	 t.ex.	

differentiering	av	undervisning,	stödundervisning,	flexibla	undervisnings-	och	provarrangemang,	flexibla	

grupperingar,	 lämplig	 gruppstorlek,	 elevvårdstjänster,	 elevhandledning,	 gemensamma	 kartläggningar	

och	 test,	 specialundervisning	 på	 deltid,	 hjälpmedel,	 biträdestjänster,	 klubbverksamhet,	

eftermiddagsverksamhet,	skolskjutsar	och	samarbete	med	hemmen.		

Stödundervisningen	är	avsedd	för	elever	som	tillfälligt	blivit	efter	 i	studierna	eller	som	i	övrigt	behöver	

kortvarigt	stöd.	Behovet	av	stöd	gäller	ofta	ett	visst	 läroämne	eller	område.	Stödundervisningen	inleds	

innan	elevens	prestationer	 i	 läroämnet	eller	ämnesområdet	bedöms	som	svaga,	och	den	 inleds	genast	

då	man	märkt	tecken	på	svårigheter	i	 lärandet	för	att	undvika	att	eleven	ska	bli	permanent	efter	i	sina	
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studier.	Stödundervisningens	roll	är	att	förebygga	svårigheter.	

Det	 är	 oftast	 elevens	 egen	 klasslärare	 eller	 ämneslärare	 som	 ger	 stödundervisningen.	

Stödundervisningen	 ges	 antingen	 under	 lektionstid	 enligt	 elevens	 schema	 eller	 utanför	 lektionstid.	

Initiativet	 till	 stödundervisningen	 kommer	 huvudsakligen	 från	 lärarna.	 Föräldrarna	 informeras	 om	 att	

eleven	får	stödundervisning.	

	

Intensifierat	stöd	
	

Till	 det	 intensifierade	 stödet	 hör	 främst	 elever	 som	 behöver	 mera	 regelbundet	 stöd	 eller	 flera	 olika	

stödformer	 samtidigt.	 Innan	man	 ger	 intensifierat	 stöd,	 skall	 det	 allmänna	 stödet	 ha	 prövats.	Om	det	

allmänna	stödet	inte	räcker,	skall	man	göra	upp	en	pedagogisk	bedömning	av	eleven.	I	Samskolan	är	det	

klassläraren	 eller	 klassföreståndaren	 som	 ansvarar	 för	 koordineringen	 av	 den	 pedagogiska	

bedömningen.	 Bedömningen	 görs	 i	 samarbete	 med	 andra	 lärare	 som	 undervisar	 eleven,	

vårdnadshavarna	 och	 eleven	 själv.	 Det	 finns	 en	 färdig	 blankett	 i	 Wilma	 för	 den	 pedagogiska	

bedömningen.	 	 Den	 pedagogiska	 bedömningen	 behandlas	 i	 elevvårdsgruppen	 där	 beslutet	 om	

intensifierat	stöd	fattas.		

För	en	elev	 som	 får	 intensifierat	 stöd	 skall	 en	plan	 för	elevens	 lärande	göras	upp.	Planen	görs	upp	av	

klassläraren	 eller	 klassföreståndaren	 på	 basis	 av	 elevvårdsgruppens	 beslut.	 Samskolan	 har	 en	 färdig	

blankett	 i	 Wilma	 för	 elevens	 plan	 för	 lärandet.	 Planen	 för	 elevens	 lärande	 är	 ett	 pedagogiskt	

arbetsredskap	och	kan	inte	överklagas.	

	
	 	 	
Särskilt	stöd	
	
Då	intensifierat	stöd	inte	räcker	till	skall	eleven	få	särskilt	stöd.	Beslutet	om	särskilt	stöd,	föregås	alltid	av	

en	 pedagogisk	 utredning.	 I	 Samskolan	 är	 det	 specialläraren	 som	 ansvarar	 för	 koordineringen	 av	 den	

pedagogiska	 utredningen	 och	 den	 görs	 i	 samarbete	 med	 alla	 lärare	 som	 undervisar	 eleven	 eller	 ger	

annat	 stöd	 eller	 annan	 vård.	 Elevens	 vårdnadshavare	 skall	 alltid	 höras,	 liksom	 eleven	 själv	 i	 mån	 av	

möjlighet.	Den	pedagogiska	sakkunskapen	betonas	då	utredningen	görs,	vilket	innebär	att	utlåtanden	av	

läkare,	psykolog,	hälsovårdare	eller	 socialarbetare	enbart	begärs	vid	behov.	En	 färdig	blankett	 för	den	

pedagogiska	utredningen	finns	i	Wilma.	

Den	 pedagogiska	 utredningen	 behandlas	 i	 elevvårdsgruppen,	 som	 vid	 behov	 fattar	 ett	 beslut	 om	 att	

eleven	skall	få	särskilt	stöd.	Beslutet	fattas	av	Samskolans	rektor,	eftersom	Samskolan	är	en	privatskola.	I	

beslutet	 noteras	 elevens	 huvudsakliga	 undervisningsgrupp,	 eventuella	 tolknings-	 eller	 biträdestjänster	
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samt	 om	 eleven	 har	 individuella	 mål	 i	 något	 eller	 några	 ämnen.	 Beslutet	 om	 särskilt	 stöd	 är	 ett	

tidsbundet	förvaltningsbeslut	som	kan	överklagas.		

Specialläraren	ansvar	för	uppgörningen	av	en	Individuell	plan	(IP)	för	de	elever	som	får	särskilt	stöd.	En	

färdig	blankett	för	den	Individuella	planen	(IP)	finns	i	Wilma.	IP:n	är	ett	pedagogiskt	arbetsredskap	som	

inte	kan	överklagas.	Elevvårdsgruppen	följer	med	och	utvärderar	hur	det	särskilda	stödet	förverkligas.	
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Differentiering	

	

I	 Svenska	samskolan	har	vi	ett	gemensamt	ansvar	 för	att	 skapa	en	verksamhetskultur	 som	stöder	den	

enskilda	 elevens	 inlärningsfärdigheter	 och	 inlärningsomgivning,	 att	 ge	 omedelbart	 elevstöd	 genom	

differentiering,	 stödundervisning	 etc.	 Allt	 detta	 ska	 ske	 genom	 yrkesövergripande	 samarbete,	

fortbildning	 av	 lärare,	 flexibel	 användning	 av	 personalresurser,	 flexibel	 gruppindelning,	 fungerande	

stödformer,	sakkunnighet	och	starkt	ledarskap.	

Vad är differentiering? 

 

• Fostran	och	undervisning	skall	vara	anpassad	till	barnets/elevens	förutsättningar	=	olika	
barn/elever	behöver	olika	undervisning	

	

• Eftersom	förutsättningarna	är	olika	kan	undervisning/pedagogiska	möten	inte	vara	likadana	för	
alla	

	

• Differentiering	är	en	planerad	oavbruten	process	av	interaktiv	och	utvärderande	handledning	av	
elever/barn	i	takt	med	deras	utveckling	

	

• Målsättningen	är	att	alla	elever	får	en	maximal	möjlighet	att	tillgodogöra	sig	läroplanen/de	
ramar	som	reglerar	verksamheten		

	

• Differentiering	handlar	om	jämlikhet	och	rättvisa,	och	rättvisa	är	inte	det	att	alla	gör	likadant		
	
	
Vad	kan	differentieras?		

Omfattning,	tempo	och	djup	

	
• Lärostoffets	innehåll	–	pedagogisk	innehållskunskap	
	

• Inlärningsprocessen,	olika	arbetsmetoder,	olika	inlärningsstilar	
	

• Inlärningsprodukten,	målen;	olika	mål,	olika	nivåer	t	ex	basuppgifter	-	avancerade	uppgifter	
	

• Sammanfogande	differentiering	=	alla	elever	har	samma	mål	som	de	försöker	nå	till	exempel	
genom	stödundervisning	
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• Särskiljande	differentiering	=	varje	elev	har	individuella	mål	till	exempel	med	olika	kravgrupper	i	
grundskolan	(nivågrupper	slopades	1985)		

	

• Gruppens/elevernas	emotionella	och	sociala	behov	
	

• tiden;	olika	sätt	att	disponera	tiden	
	

• Inlärningsmiljön	
	
Differentieringen	i	praktiken,	praktiska	tips	i	vardagen	

• Strukturera	lektionen	på	tavlan		
• Lär	eleven	att	läsa	och	använda	läroboken	
• Sammanfatta	och	diskutera	stoffet	i	realämnen	

 

• Använd	olika	sinneskanaler	och	konkretisera	på	olika	sätt	dvs.	tänk	på	inlärningsstilarna	
• Låt	eleverna	undervisa	varandra,	samarbetsinlärning	
• Använd	tydliga	verb	och	förklara	svåra	ord	
• Ge	ett	besked	eller	budskap	åt	gången	
• Ge	en	förväntning	i	taget	
• Använd	kroppsspråk	
• Gör	och	visa	istället	för	att	förklara	
• Gör	en	tydlig	början	och	ett	slut	i	aktiviteterna	
• Det	hjälper	om	en	stor	del	av	stoffet	redan	är	känt	
• Limma	alla	lösa	papper	
• Diskutera	och	fundera	med	eleven	om	det	bästa	inlärningssättet	för	eleven	
• Observera	att	eleven	kan	ha	misslyckanden	i	bakgrunden	
• Försök	arrangera	situationer	där	eleven	lyckas,	det	motiverar	
• Ge	mycket	uppmuntran	
• Undvik	högläsning	i	klassen	eller	se	till	att	alla	känner	sig	trygga	i	den	uppgiften	
• Tänk	på	textstorleken	(Comic	Sans	och	Verdana	är	bra	typsnitt)		
• Korta	rader	hjälper	förståelsen	av	texten	
• När	du	skriver	på	tavlan,	tala	inte	samtidigt	
• Överväg	avskrivning	från	tavlan	
• Istället	för	långa	muntliga	instruktioner	skriv	ner	dem	på	tavlan	
• Sammanfatta	av	det	inlärda	avsnittet	
• Använd	muntliga	prov	vid	behov	
• Skriv	stödpapper/	tabeller/listor	t	e	x	multiplikationstabellen	automatiseras	inte	hos	alla	elever	
• Ge	olika	långa	läxor	och	olika	läxor	
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• Utnyttja	specialläraren	och	skolgångsbiträdet	som	hjälp	i	differentieringsprocessen	med	de	
svagare	eleverna	

• Ha	grunduppgifter	till	alla	
• Ge	tilläggsuppgifter	för	begåvade	elever	och	lättare	uppgifter	i	arbetsboken	för	de	svagare	

eleverna	
• Använd	datorn	som	hjälp	i	undervisningen	
• Använd	räknaren	pedagogiskt	
• Ha	tilläggsuppgifter	med	olika	symboler	för	samtliga	elever	t.ex.	hjärta,	stjärna	och	diamant	
• Gör	olika	prov	
• Tilläggsuppgifter	i	läroboken	görs	så	långt	eleverna	hinner		

=	SNABBHETSDIFFERENTIERING	

• Stödundervisning/specialundervisning	på	deltid	vid	repetition	av	gammalt	stoff			
• Specialläraren	förbereder	det	nya	stoffet	med	eleven		
• Eleverna	väljer	själva	sina	hemläxor		
• Vid	högläsning	väljer	läraren	ut	meningar	som	eleverna	läser	
• Alla	elever	behöver	inte	göra	allt	i	arbetsboken		

=	DJUPHETSDIFFERENTIERING	

• Dubbelcheckning,	kontrollera	individuellt	att	eleven	förstått	och	lyssnat	på	instruktionerna	
• Läraren	hjälper	eleven	att	komma	igång	med	uppgifterna	
• Eleven	skriver	egna	berättelser	med	hjälp	av	stödord,	färdig	början	och/eller	slut	
• Processkrivning	
• Olika	långa	diktamenstexter	
• Portofolio	
• Arbetsstationer	
• Spel	
• Temaarbete	över	ämnesgränser	
• Studieteknik	
• Instuderingsfrågor	
• Tankekartor	
• Provsituationer;	läraren	läser	uppgifterna	högt,	extra	tid	
• Lärobok	eller	ordbok	i	provet	
• Olika	långa	provområden,	möjlighet	att	nå	ett	visst	vitsord	med	kortare	textavsnitt	
• Muntliga	prov	
• Göra	provet	tillsammans	med	skolgångsbiträde	
• Provet	först	normalt	och	sedan	med	muntlig	komplettering	
• Prov	hos	specialläraren	
• Arbetsro	i	den	fysiska	miljön	
• Pedagogisk	sittordning	
• Början	och	avslutning	av	lektionen		

Listan	fortsätter... 

Skolan	har	ansvar	för...	

• en	verksamhetskultur	som	stöder	den	enskilda	elevens	inlärningsfärdigheter	och	
inlärningsomgivning	

• omedelbart	elevstöd	genom	differentiering,	stödundervisning	etc.		

• mångprofessionellt	samarbete	

• gemensamt	ansvar	

• fortbildning	av	lärare	
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• flexibel	användning	av	personalresursen		

• flexibel	gruppindelning	

• fungerande	stödformer	

• sakkunnighet	

• starkt	ledarskap	

Som	lärare/pedagog		

• Lär	känna	eleven/barnet	

• Se,	lyssna	och	bekräfta	eleven/barnet,	godkänn	eleven	som	individ	

• Hjälp	och	stödja	honom/henne		

• Sätt	gränser		

• Samarbeta	med	föräldrarna	

• Skaffa	arbetspar	inom	kollegiet	

• Sök	arbetshandledning	vid	behov	
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Differentiering	i	praktiken		

praktiska	tips	för	vardagen	–	sammanställda	av	Pia	Vataja	(hösten	2011)	
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Differentiering	

	

Undervisningsmetoderna	och	arbetssätten	vid	differentiering.	

I	 undervisningen	 ska	 metoder	 och	 mångsidiga	 arbetssätt	 tillämpas	 som	 beaktar	 elevernas	
förutsättningar,	 ålder,	 slag	 av	 arbetsuppgifter	 och	 undervisningssituationer.	 Genom	 valet	 av	
undervisningsmetoder	 och	 arbetssätt	 ska	 situationer	 av	 interaktivt	 lärande	 och	 arbete	 i	 grupp	 och	
individuellt	skapas,	vilket	gör	det	möjligt	för	eleverna	att	utveckla	färdigheter	som	är	viktiga	med	tanke	
på	 lärandet	 och	 den	 egna	 framtiden.	 Sådana	 färdigheter	 är	 bland	 annat	 tanke-	 och	
problemlösningsfärdigheter,	 arbetsfärdigheter	 och	 sociala	 färdigheter,	 självkännedom	 och	 ansvar,	
förmåga	till	delaktighet	och	initiativ,	samt	uttrycksförmåga	och	handens	färdigheter.	

		

Att	 differentiera	 undervisningen	 är	 det	 främsta	 sättet	 att	 i	 all	 undervisning	 beakta	 behoven	 i	
undervisningsgruppen	och	skillnaderna	mellan	eleverna.	Uppmärksamhet	ska	fästas	vid	elevernas	olika	
sätt	att	lära	sig	och	deras	olika	arbetsrytm,	intressen	och	färdigheter	samt	de	emotionella	behov	som	är	
förknippade	med	motivation	 och	 självkänsla.	 Uppmärksamhet	 ska	 även	 fästas	 vid	 skillnaderna	mellan	
flickor	 och	 pojkar	 och	 elevernas	 individuella	 skillnader	 i	 utveckling	 och	 bakgrund.	Differentieringen	 är	
viktig	för	att	väcka	och	upprätthålla	elevernas	studiemotivation.	Genom	att	differentiera	undervisningen	
kan	eleverna	ges	lämpliga	utmaningar	och	erfarenheter	av	att	lyckas	samt	möjligheter	att	utvecklas	och	
lära	sig	utifrån	sina	egna	styrkor.	Det	är	då	viktigt	att	utnyttja	de	olika	kunskaper	och	intresseområden	
som	eleverna	i	samma	undervisningsgrupp	har.	

	

Vad	förutsätter	differentieringen	av	läraren?	

Differentieringen	förutsätter	att	läraren	har	insikter	i	processer	i	anslutning	till	växande	och	lärande,	att	
läraren	aktivt	följer	upp	arbetet	och	atmosfären	i	undervisningsgruppen	och	elevernas	utveckling	samt	
utvärderar	 lärandet.	 Samarbetet	 mellan	 lärarna,	 samt	 samarbetet	 med	 vårdnadshavarna,	 den	 övriga	
personalen	och	olika	sakkunniga	stödjer	differentieringen.	

	

Differentieringens	dimensioner.	

De	 tre	 viktigaste	 dimensionerna	 i	 differentieringen	 är	 variationen	 i	 studiernas	 omfattning,	 djup	 och	
tempo.	Differentieringen	kan	gälla	bland	annat	undervisningens	 innehåll,	undervisningsmaterialen	och	
de	metoder	som	används,	arbetssätten	samt	antalet	skol-	och	hemuppgifter	och	den	tid	som	anslås	för	
dem.	Inlärningsmiljön	och	arbetssätten	kan	anpassas	till	exempel	så	att	eleverna	erbjuds	möjligheter	till	
delaktighet,	 att	 de	 erbjuds	 valmöjligheter,	 att	 användningen	 av	 utrymmen	 anpassas	 och	 att	 eleverna	
grupperas	flexibelt.	Även	tillfällen	till	lärande	som	sker	utanför	skolan	utnyttjas.	Eleven	ska	handledas	att	
lära	 sig	på	det	 sätt	 som	passar	honom	eller	henne	bäst.	 Elevernas	 intressen	beaktas	 i	 undervisningen	
genom	 att	 de	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 ska	 läras	 in	 kopplas	 till	 sådana	 erfarenheter	 och	
verksamhetsmodeller	som	är	betydelsefulla	för	eleverna.	Eleverna	kan	behöva	olika	möjligheter	att	visa	
sitt	 kunnande	 och	 sina	 framsteg	 och	 är	 alltid	 betjänta	 av	 individuell	 respons.	 Då	 undervisningen	
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genomförs	 i	 en	 sammansatt	 klass	 eller	 tillsammans	 med	 en	 förskolegrupp,	 ska	 elevernas	 ålder	 och	
utvecklingsskeden	 samt	 målen	 för	 årskurserna	 och	 de	 drag	 som	 utmärker	 dem	 beaktas.
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Differentiering	av	undervisningen	–	strategier	till	den	deltagande	pedagogiken	

	

	

                Strategi Beskrivning av 
verksamheten 

Exempel 

 

Ändra på 
inlärningsomgivningen 

 

Anpassa verksamhetens 
tempo  

 

• Framskrid snabbare/långsammare  
• Tillåt pauser i arbetet 
• Låt eleverna bekanta sig med den inlärda 

saken i förväg/ ge möjlighet att gå tillbaka till 
det redan inlärda  
 

 

Förändra 
inlärningsomgivningen 

 

• Gör en sittordning som stöder klassens arbete 
• Använd utrymmet kreativt – på golvet, ute, 

under trädet, i biblioteket osv. 
 

 

Ändra på 
inlärningsomgivningens 
struktur 

 

 

Variera grupperna 
genom flexibla 
grupperingar  

 

liten / stor/ heterogen / homogen / individuellt 
arbete/ pararbete / grupparbete osv. 

• Grupper enligt inlärningsstadium 
• Grupper enligt intresse: samma intressen / 

olika intressen 
• Variera och flexa grupperna kontinuerligt 
•  

 

Variera 
inlärningsmetoden 

 

Lärarledd undervisning /  Undervisning som tar i 
beaktande elevens intresseområden  

 

 

 

Upprätthåll och stärk 
motivationen 

 

• Verbal och non-verbal motivering  
• Positiv attityd / uppmuntran 
• Ge alternativ 
• Stöd eleven till  eget initiativ 
• Använd elevens starka sidor och 

intresseområden 
• Motivera med verksamhet som eleven tycker 

om 
• Ställ ut elevernas arbeten 

 

 

Variera hur du tar upp 
reglerna 

 

• Differentiera reglerna vid behov / använd både 
skrivna och oskrivna reger 

• Undvik ”onödiga” regler 
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Lär ut och stöd 
självständigt arbete 

 

• Använd dagliga tidtabeller 
• Använd en kalender / skolbok för att anteckna 

veckans arbete. Eleven har en individuell 
kalender  

• Försäkra dig om att eleven förstått 
instruktionerna 

• Lär ut studieteknik 
• Ge tidsramarna för när arbetet skall vara 

färdigt 
• Repetera och öva färdigheter i verkliga 

situationer 
 

 

 

Variera 
veksamhetsformerna 
för hur du tar upp 
stoffet i läroplanen 

 

Ta hänsyn till olika 
begåvningsområden 
hos eleverna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planera uppgifter och verksamheter som stimulerar 
olika begåvningsområden 

 

 

 

Differentiering 

- omfattning 

- djup 

- tempo 

 

• Använd olika kunskapsintagningsmetoder 
(bilder, observering etc.) 

• Använd olika kommunikationsmetoder (bilder, 
tecken) 

• Använd olika kanaler i undervisningen (syn, 
hörsel, känsel) 

• Skala av / utvidga innehållet 
• Använd varierande metoder för att inta 

information och utvärdera undervisningen 
(böcker, dator, planscher etc.) 

• Variera språknivån och försäkra dig om att 
eleverna förstår orden 

• Anknyt till inlärningen till den verkliga vardagen 
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Variera undervisningen 

 

• Instuderingsfrågor 
• Använd minnesregler och minnesstrategier 
• Ge omedelbar feedback 
• Variera regelbundet undervisningsstilen och 

inlärningsstilarna (visuell, auditiv, taktil, 
kinestetisk) 

 

 

 

 

 

 

Variera 
utvärderingsmetoderna 

 

 

 

 

Använd olika prov 

 

• Muntliga eller skrifliga prov 
• Läs provet för eleven och försäkra dig om att 

eleven förstått uppgifterna 
• Låt eleverna ha med läroboken i provet 
• Låt eleverna göra provfrågorna och av vilka 

läraren väljer frågor till provet 
• Låt eleverna utvärdera varandras svar 
• Låt eleven först göra provet vanligt och sedan 

komplettera muntligt 
• Låt eleven göra provet tillsammans med 

skolgångsbiträdet eller hos specialläraren 
 

 

 

 

Använd olika uppgifter 

 

• Ge instruktionerna steg för steg 
(skriftligt/muntligt/visuellt med bilder) 

• Strukturera på tavlan 
• Variera svårighetsgraden 
• Variera omfattningen 
• Minska på pappersuppgifter 
• Använd datorn som hjälp i undervisningen 
• Redigera övningarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd den sociala 
växelverkan 

 

Uppmuntra till att 
eleverna hjälper och 
handleder varandra 

 

• Handled i kamratskap (hurudan är en god 
kamrat?), att dela med sig och att komma 
överens. 
 

 

 

 

Skapa verksamheter 
som kräver växelverkan 

 

• Grupparbeten med individuellt/delat ansvar 
(samarbetsinlärning) 

• Skapa arbetsmetoder där man använder sig 
av samarbetsinlärning (att kontrollera 
uppgifterna tillsammans med ett par, 
problemlösning) 

• Växelverkan i gruppen 
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Planera 
verksamhetsmodeller 
som stöder 
samhörigheten och 
delade erfarenheter 

 

 

• Utfärder, temadagar 
• Fester, gruppens egna “specialevenemang” 
• Skapa möjligheter  och uppmuntra till att 

utveckla en godkännande atmosfär i 
klassrummet 
 

 

Lär ut social 
kommunikation 

 

 

 

 

 

 

Exempel på vett och etikett; hur skall man uttrycka 
känslor och ta andra i beaktande, Kiva-skola 
programmet 

 

 

Bearbetad och anpassad av Pia Vataja utgående från artikeln: Falvay, M., Givner, C., & Kimm, C. (1997) What Do I Do Monday Morning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Differentiering	i	undervisningen	
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Differentiering	i	modersmålet	

Hurdana	differentieringsbehov	har	eleverna	i	modersmålet?	

 
- Skriver långsamt 
- Svårigheter att påbörja skrivandet 
- Svårigheter att producera text 
- Otydlig handstil, svårt med finmotoriken 
- Svårt med rättstavning 
- Gestaltningssvårigheter (bokstävernas placering på raderna, öga-hand koordination) 
- Att förstå uppgifterna 
- Koncentration och uppmärksamhet 
- Grammatik 
- Lässnabbhet och läsflyt 
- Olika läsnivåer (Åk 1 problem med bokstav- bokstavsljud, läsinlärningen, de elever som 

läser flytande) 
- Läsförståelse 
- Läsintresse 
- Förmåga att upphitta fakta 
- Svenska som andraspråk 
- Deltagandet i grupparbeten 
- Social förmåga 
- Livlighet 
- Läs- och skrivsvårigheter  ( t.ex. dubbelkonsonanter) 
- Omfattande språkliga svårigheter 
- Blyghet (t.ex. då man skall uppträda) 
- Tillräckligt svåra uppgifter för språkligt begåvade elever 
- Elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD, Asperger ) 
- Benämningssvårigheter 
- Svårigheter att förstå det talade språket 
- Långsamhet 
- Tvåspråkighet 



	

		 500	

 
 
 
På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 
  

- Betygsvitsord 
- Häften, arbetsböcker, uppsatser, hemuppgifter 
- Prov, test 
- Muntlig bedömning 
- Genom att följa med eleven, lyssna till eleven, uppmärksamma eleven 
- Att bekanta sig med utredningar 
- Samarbete med klass-, ämnes- och specialläraren samt skolgångsbiträdet  
- Flexibel användning av skolans resurs 
- Genom utprövning av olika undervisningsmetoder och genom att uppmärksamma hur 

de för inlärningen vidare eller varför man inte når de önskade resultaten 
- Genom att intervjua eleverna (hur lär de sig bäst, är uppgiftsnivån lämplig, är 

läxmängden lämplig) 
- Elevernas självutvärdering 
- Samarbete med vårdnadshavarna 
- Högläsningsövningar med eleven och t.ex. en kvart om dagen 
- Diktamen 
- Individuella övningspass i läsning och skrivning 

 
 

Exempel på differentieringens mål i modersmålet: 
 

- eleverna erbjuds läsupplevelser på sin egen nivå 
- läxor enligt egen nivå 
- tillräckligt med utmaningar 
- grammatik, ordklasser  
- förbättring av handstilen 
- olika uppgifter, eleven väljer den som är lämpligast för henne 
- bokstavskännedom, meningsuppbyggnad, ord 
- flytande läsning 
- läsförståelse 

  
 
Exempel på differentieringsmetoder: 
 
Läsning och skrivning 

- olika läsmaterial enligt kunskapsnivå 
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- flexibel gruppindelning i läsning 
- Spel-Ett läsinlärningsspelet (gratis tillgänglig på nätet) 
- dialoger och drama i undervisningen 
- övningar som kräver aktivitet (T.ex. spel som bingo) 
- övningar i läsförståelse 
- kontinuerlig stödundervisning varje vecka 
- att öva hemma på bokstäverna, övningshäfte hem (bokstävernas höjd blir rätt) 
- läskort (en kvart om dagen) 
- öva diktamen hemma och visa att du övat för läraren varje dag 
- samarbete med hemmet 

 
Arbetsro 

- de oroliga barnen jobbar i en mindre grupp 
- struktur i klassen 
- sittplats 
- positiv feedback med  J och klistermärken 
- Kiva-skola programmet 
- att jobba i kortare pass, pulpetbok, rithäfte etc. 
- sociala berättelser 
- trafikljus (kort med rött-gult-grönt) 

 
 

 
 

Differentiering	i	matematik	

Hurudana	differentieringsbehov	har	eleverna	i	matematik?	

 
- Arbetsro och lugn i undervisningssituationen 
- Stöd och uppmuntran 
- Material 
- Läxor 
- Tilläggsuppgifter (problemlösning och mera krävande uppgifter) 
- Läxhjälp i läxklubben 
- Multiplikationstabellerna 
- Tioparen 
- Tiotalsövergång 
- Snabba huvudräkningar 
- Förstärk talområdet 0-20 t.ex. genom Traggeltestet (finns gratis tillängligt på nätet) 
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- Minne (nya begrepp och strategier) 
- Koncentration, uppmärksamhet, uthållighet 
- Behov av att röra på sig 
- Begåvade elever (att uppehålla intresset) 
- Talföljderna 
- Svag läsförmåga (textuppgifter) 
- Huvudräkningar 
- Exekutiva funktioner 
- Snabbhet/långsamhet 
- Förebyggande differentiering (självförtroende) 
- Motivation 
- Luckor i matematikfärdigheterna (”fallit ur kälken”) 
- Behov av upprepning 
- Behovet av mångsidiga undervisningsmetoder 
- Valbara uppgifter 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- överföringsmöten med elevens tidigare lärare 
- utlåtanden, diagnoser 
- vardagsobservationer (t.ex. hur klarar eleven av att följa med undervisningen på 

tavlan, hur räknar eleven och vilka hjälpmedel använder han, hur mycket hinner han 
räkna under lektionen) 

- test, prov, MAKEKO 
- inlärningsstilar 
- elevens starka sidor, svagheter, mål 
- intressen 
- utvecklingssamtal (eleven med)  
- kontakt med föräldrarna 
- diskussion med eleven 
- att följa med elevens arbetssätt under lektionen 
- ”Förklara hur du räknade och kom till det här svaret” 
- skolberedskapstest 
- användning av konkret material 
- huvudräknings- och multiplikationstest 
- kommunikation med eleven (t.ex. vad har man nytta av i matematikinlärningen) 
- konsultation av specialläraren 
- andra ämneslärare (utbyte av erfarenheter) 
- Specialläraren som kompanjonlärare 
- läxkontroll 
- spel och lekar 
- Varför är det svårt att koncentrera sig och komma vidare med uppgifterna? 
- utprövning av olika arbetssätt 
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Exempel på differentieringens mål i matematik: 
- multiplikationstabellerna 
- koncentration/självständigt arbete under lektionen och i provsituationen 
- sambandet med addition och multiplikation 
- känslan av att lyckas med uppgifterna i matematik och uppgifter enligt lämplig nivå 
- mera utmaningar för begåvade elever 
- att väcka motivationen hos de elever som har det svårt med inlärningen 
- arbetsro 
- många sinnen i bruk 
- alla har möjlighet att gå vidare i egen takt 
- att välja det som verkligen är viktigt 

  
 

Exempel på differentieringsmetoder: 
Multiplikationstabellerna: 

- att rabbla upp svaren  
- minnesregler 
- att jobba i par 
- multiplikationstabellerna med tärningar och spel 
- dataspelet Mattekungen 
- minneslappar runt i klassen med svåra multiplikationer 

 

 

Differentiering i språk 
Hurudana differentieringsbehov har eleverna i språk? 

- Mekanisk läsning 
- Läs- och skrivsvårigheter 
- Uppmärksamhet 
- Långsamhet 
- Begåvade elever med språkinlärningen 
- Inlärningssvårigheter 
- Självständighet i arbetet 
- Sociala färdigheter 
- Arbetssätt 
- Utförande av läxor 
- Att komma ihåg saker 
- Noggrannhet 
- Sökande av uppmärksamhet 
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- Motivation 
- Självkänsla 
- Val och användning av material 
- Svårigheter med samarbete med andra elever 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- Utredningar och utlåtanden 
- Samarbete med klass- och ämneslärare samt vårdnadshavarna (yrkesövergripande 

samarbete) 
- Diskussioner med eleven (vad är svårt? vad skulle underlätta inlärningen?) 
- Olika utvärderingsmetoder (provresultat, feltyper) 
- Utredning av inlärningsstilarna 

 
- Skriftliga arbeten 
- Hemläxor 
- Tidigare lärare 
- Plan för elevens lärande och individuella planer 

Försök med olika uppgifter och grupperingar 
  

 
 

Exempel på differentieringens mål i språkundervisningen: 
- begåvade elever får möjlighet att studera i egen takt 
- alla elever får möjlighet att studera enligt sin nivå 
- bättre koncentration 
- få eleverna att jobba bättre 
- att lära sig t.ex.  perfekt  

 
Exempel på differentieringsmetoder: 

- muntlig genomgång med boken uppe 
- anteckningar i häftet (läraren talar och skriver inte samtidigt) 
- flexibla grupperingar i två olika utrymmen med annan lärare (t.ex. resurslärare, 

teamlärare eller speciallärare) 
- de svagare eleverna utför endast grunduppgifterna 
- de svagare eleverna jobbar parvis med de duktigare 
- studieteknik 
- minnesregler 
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Differentiering i realämnen 
Hurudana differentieringsbehov har eleverna i realämnen? 
 

- Arbetsro i klassen ( koncentration) 
- Tillräckligt med utmaningar 
- Att komma igång med arbetet på lektionerna 
- Att förstå uppgifterna 
- Slarv 
- Frånvaro (luckor i inlärningen) 
- Livlighet 
- Läs- och skrivsvårigheter (långsamhet i läsning och svårigheter med läsförståelse) 
- Språkliga problem 
- Svårigheter med gestaltning (kartböcker, väderstreck, avstånd, skalan på kartan) 
- Uppmärksamhet 
- Motivation 
- Uppförande 
- Utvärdering 
- Hemläxor, uppgifter 
- Svårigheter att förstå begrepp 
- Svårigheter att greppa helheter 
- Att alla har intressanta uppgifter 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- Samarbete mellan klassläraren/ämnesläraren och specialläraren 
- Utredning av inlärningsstilarna 
- Att bekanta dig med utredningarna om eleven 
- Iakttagelse av eleven på lektionen 
- Utredning av elevens läs- och skrivförmåga (läsförståelse) 
- Förfrågningar om elevens inlärning av eleven själv (självutvärdering, inlärningsstilar, 

att förbereda sig för prov) 
- Diskussioner med eleven och dess vårdnadshavare 
- Produkter (prov, arbetsböcker, kartövningar) 
- Vad är det frågan om, inlärning eller motivation? 
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- Att bekanta dig med planen för elevens lärande och/eller den individuella planen 
- Utprövning av olika undervisningsmetoder 
- Samarbete med skolgångsbiträdet 
- Iakttagande av elevens arbete under lektionerna extra noggrant 
- Stödundervisning eller undervisning i mindre grupp (man blir mera bekant med eleven) 
- Nivåprov  som grund för flexibel gruppering 
- Utredning av bakgrundskunskap (t.ex. mobbning, hemförhållanden) 
- Sociogram 

 

 
Exempel på differentieringens mål i realämnen: 

- jämlikhet 
- minimeringen av läs- och skrivsvårigheternas påverkan 
- klargöra för centrala begrepp 
- motivation 
- användning av elevens inlärningsstil 
- att klara sig i provet 
- att stärka självkänslan 
 

Exempel på differentieringsmetoder: 
- användning av elevens inlärningsstil 
- att klara sig i provet 
- att stärka självkänslan 
- ljudböcker 
- att läsa uppgifterna för eleven 
- att komplettera uppgifterna genom att förklara och rita 
- mind map 
- pararbete där de duktiga jobbar tillsammans med de svaga 
- visuellt stöd 
- klara anteckningar 
- muntlig genomgång 
- frågande undervisning 
- repetitionsuppgifter (olika nivåer) 
- klara uppgifter direkt från texten 
- differentiering i provsituationen (boken som hjälp, att skriva med olika pennor) 
- flexibel gruppering om man har möjlighet till två vuxna i klassen 
- att utföra uppgifterna stegvis, läraren handleder 
- förebyggande stödundervisning (genomgång av begreppen på förhand, läsförståelse, 

studieteknik, bilder som stöd) 
- strukturering av lektionen på tavlan 
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Allan	Allmän	

 

  

Orsaker till att Allan är i behov av allmänt stöd: 

- frånvaro på grund av sjukdom 
- problem hemma 
- kunskapsluckor som beror på inlärningen 

STÖDFORM: Stödundervisning 

Tillfälligt stöd 

Processen: 

- diskussion med kolleger, har andra märkt behovet? 
- föräldrarna kontaktas om behovet av stödundervisning 
- klass- eller ämnesläraren sköter stödundervisningen 
- stödundervisning periodvis 

Andra stödformer för Allan: 

- differentiering av undervisningen 
- repetition av ämnesstoffet i klassen 
- pararbete, en duktigare elev jobbar med en svagare elev 
- man lämnar bort en del av uppgifterna i boken 

Om det allmänna stödet inte räcker för Allan görs en pedagogisk bedömning och plan 
för elevens lärande. 
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Ida	Intensifierad	

	

 
 

Ida har fått allmänt stöd (berätta hurudant), med stödet räcker inte och stödet måste 
bli mera regelbundet och sålunda intensifierat. 

Processen:   

- Ämnesläraren/Klassläraren tar upp saken på elevvårdsmötet och ärendet 
protokollförs  

- Föräldrarna kontaktas 
- Ämnesläraren/Klassläraren gör en pedagogisk bedömning på ett färdigt 

formulär 
- Elevvårdsgruppen gör ett beslut om intensifierat stöd 
- Utgående från den pedagogiska bedömningen gör ämnesläraren/klassläraren en 

plan för elevens lärande 

Stödformer:  

- Stödundervisning om det finns behov (Klass-/ämnesläraren) 
- Specialundervisning på deltid (Specialläraren) 
- Elevvårdsstöd 
- Biträdestjänster 
- Fortsättningsvis differentiering av undervisningen 

Ida följer fortsättningsvis de allmänna målen. Om och när stoffet skalas, måste de 
allmänna målen uppfyllas.  
Eleven behöver inte ha en diagnos för att få intensifierat stöd. 

Om intensifierat stöd inte räcker görs en pedagogisk utredning och individuell plan. 
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Sören Särskild 
 

 
 

Sören har fått allmänt och intensifierat stöd (berätta hurudant), med stödet räcker inte att 
uppnå målen för den allmänna lärokursen med godkänt resultat i läroämnet. Ett beslut om 
särskilt stöd måste göras för Sören.   

Processen:   

- Ämnesläraren/Klassläraren tar upp saken på elevvårdsmötet och ärendet protokollförs  
- Föräldrarna kontaktas 
- Ämnesläraren/Klassläraren gör en pedagogisk utredning tillsammans med 

specialläraren på ett färdigt formulär 
- Elevvårdsgruppen gör en rekommendation om påbörjandet av särskilt stöd  
- Ett administrativt beslut om särskilt stöd fattas 
- Utgående från den pedagogiska utredning, som kan kompletteras med en psykologisk, 

medicinsk eller social utredning, gör ämnesläraren/ klassläraren en plan för elevens 
lärande tillsammans med specialläraren  

- Lärokursen i ett läroämne kan inte individualiseras utan ett beslut om särskilt 
stöd. 

Stödformer:  

- Stödundervisning om det finns behov (Klass-/ämnesläraren) 
- Specialundervisning på deltid (Specialläraren) 
- Specialundervisning 
- Individualisering av lärokursen med individuella mål 
- Elevvårdsstöd 
- Biträdestjänster 
- Fortsättningsvis differentiering av undervisningen 

 

Sören har ett beslut om särskilt stöd.	 Undervisningen ordnas med beaktande av Sörens 
förutsättningar och den kan bygga på olika långa lärokurser. Individualisering av lärokursen i 
ett läroämne innebär att målnivån bestäms i enlighet med Sörens förutsättningar. Målen ska 
ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. De eventuella konsekvenser som de individualiserade 
lärokurserna kan ha för fortsatta studier ska göras klart för Sören och vårdnadshavaren.  
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I beslutet om särskilt stöd bestäms om individualisering av lärokursen. För varje läroämne 
avgörs separat om Sören kan studera ett läroämne enligt den allmänna lärokursen eller om 
lärokursen ska individualiseras. Om det senare finns behov av att utöka eller minska antalet 
läroämnen i vilka Sören studerar enligt individualiserad lärokurs, ska en ny pedagogisk 
utredning göras och utgående från den ett nytt beslut om särskilt stöd fattas.  
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Specialundervisning 

	
Åk		1-4	

Det	 allmänna	 stödet	 i	 åk	 1-5	 sköts	 av	 klasslärarna.	 Stödundervisning	 ges	 vid	 behov	 av	 klassläraren.	

Vårdnadshavarna	 meddelas	 alltid	 om	 behovet	 av	 stödundervisning.	 Det	 allmänna	 stödet	 innebär	 mera	

tillfälligt	 stöd.	 Allmänt	 stöd	 ges	 också	 i	 form	 av	 differentiering	 av	 undervisningen	 samt	 genom	 flexibla	

grupperingar.		

	

Då	det	blir	 fråga	om	mera	 intensifierat	stöd	kommer	specialundervisning	med	 i	bilden.	Årskurserna	1	–	5	

har	tillgång	till	specialundervisning	på	deltid.	På	specialundervisningstimmarna	tränas	bl.	a.	artikulation	(r-	

och	 s-problematik),	 läsning	och	 skrivning	 samt	matematik.	 Speciallärna	 jobbar	 som	kliniklärare	 samt	 som	

kompanjonlärare	i	klassen.	

	

I	 början	 av	 hösten	 jobbar	 specialläraren	 mycket	 med	 de	 nya	 ettorna	 för	 att	 kartlägga	 och	 bilda	 sig	 en	

uppfattning	om	dem.	På	våren	gör	specialläraren	 läs-	och	skrivtest	samt	matematiktest	 i	samtliga	klasser.	

Specialläraren	 ger	 också	 pedagogisk	 handledning	 till	 klasslärarna	 samt	 ansvarar	 tillsammans	 med	

klasslärarna	om	att	det	görs	upp	pedagogiska	bedömningar	och	utredningar	 för	elever	som	är	 i	behov	av	

dem	 samt	 planer	 för	 elevens	 lärande	 och	 individuella	 planer.	 Specialläraren	 handleder	 skolgångsbiträdet	

tillsammans	med	klasslärarna.	

	

I	början	av	höstterminen	har	skolan	ett	möte	gällande	det	pedagogiska	stödet.	Som	stöd	för	detta	arbete	

används	en	blankett,	beskrivning	av	eleven	för	den	pedagogiska	stödgruppen,	som	ifylls	av	klassläraren	på	

förhand.	Mötet	protokollförs.	

	

Specialläraren	deltar	vid	behov	i	utvecklingssamtalen	och	föräldrasamtalen	tillsammans	med	klassläraren.	I	

vissa	fall	då	man	funderar	på	nya	pedagogiska	lösningar	kan	en	kartläggning	av	redan	använda	stödformer	

göras	 i	 form	 av	 en	 blankett	 som	 ifylls	 tillsammans	 med	 klassläraren,	 specialläraren,	 eleven	 och	

vårdnadshavarna.	

	
Åk	5	–	9	
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Specialundervisningen	på	deltid	tas	hand	om	av	en	speciallärare.	Skolan	har	alltid	tagit	hand	om	alla	elever	

inom	 den	 allmänna	 undervisningen.	 Lösningar	 hittas	 genom	 assistenttjänster,	 anpassning	 av	 enstaka	

lärokurser,	specialundervisning	och	stöd	i	mindre	grupper	eller	individuellt	.		

	

Speciallärarens	 arbete	 består	 mycket	 av	 att	 se	 till	 att	 eleverna	 får	 den	 hjälp	 de	 behöver,	 att	 delta	 i	

föräldrasamtal	 och	 föräldrasamarbete,	 att	 vara	 kompanjonlärare,	 att	 ansvara	 för	 undervisningen	 i	 en	

mindre	 grupp	 eller	 individuellt	 då	 eleven	 inte	 lyckas	 tillgodogöra	 sig	 undervisningen	 i	 klass.	 Arbetet	

omfattar	även	många	samtal	om	olika	undervisningsarrangemang	med	ämneslärare	och	klassföreståndare	

samt	yrkesövergripande	samarbete.	Specialläraren	förbereder	eventuella	psykologutredningar	samt	andra	

utredningar.	 	Arbetets	 innehåll	beror	helt	på	elevens	behov	och	kan	variera	allt	mellan	övningar	 i	 sociala	

färdigheter	och	motivation	och	träning	av	minnesteknik	till	läsförståelse	i	ett	specifikt	ämne.	Målsättningen	

är	 att	 arbeta	 med	 och	 hitta	 lösningar	 till	 det	 som	 sätter	 stopp	 för	 elevens	 vidare	 utveckling.	

Klassföreståndarna	är	en	viktig	länk	i	arbetet.	Gott	samarbete	kring	elevens	skolsituation,	undervisningens	

innehåll,	prov	och	prestationer	med	alla	ämneslärare	är	en	förutsättning	för	speciallärarens	arbete.		

	

Specialläraren	 sammanställer	 tillsammans	 med	 klassföreståndaren	 planer	 för	 elevens	 lärande	 och	

handleder	aktivt	och	 sprider	 information	om	olika	medel	att	 stödja	elevers	 lärande.	 Specialläraren	 testar	

elevers	 läs-,	 skriv	och	 läsförståelseförmåga	och	 färdigheter	 i	matematik	 antingen	 i	 hela	 klasser	eller	med	

enstaka	elever	vid	behov.			

	

Tester	och	kartläggningar	som	används	i	årskurserna	1-9	(standardiserade)	

• MAKEKO	–	en	kartläggning	av	de	matematiska	färdigheterna	för	åk	1-9	

• DLS	–	en	kartläggning	av	läs-	och	ordförståelse,	läshastighet	och	rättstavning	för	åk	1-6	

• LS	–	en	kartläggning	av	läs-	och	ordförståelse,	läshastighet	och	rättstavning	för	åk	7-IIIG		

• Ida	&	Filip	–	en	kartläggning	av	läsförståelse	för	åk	5		

• Läskedjor:	Teckenkedjor	–	Ordkedjor	–	Meningskedjor		

• Rmat,	matematiktest		

• Lus,	lästest	

• Duvan	

• Staffans	material	
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Syftet	med	specialpedagogiska	tester	och	utredningar	är	att	få	kunskap	om	elevens	

è färdighetsnivå	

è inlärningsstil	

è behov	av	adekvat	hjälp	

Specialundervisning	i	gymnasiet	
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BILAGA	8:	KRISPLAN	

	
	

	
	
	

Krisplan	för	Svenska	samskolan	i	
Tammerfors	

	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Krisplanen	är	uppdaterad	7.4.2016	
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Ansvarsperson	för	planens	uppdaterande:	Rektor	Ronny	Holmqvist	
	
Finns	tillgänglig	på	lärarrummens	anslagstavlor,	skolans	server	(INFO	–	KRISPLAN),	i	kansliet.	
	
Viktiga	telefonnummer:	
	
ALLMÄNT	NÖDNUMMER:	112	
	
Giftinformationscentralen:	09	471977	
Acuta,	första	hjälpen	vid	TAYS	(telefonväxel):	03	311611	
Brådskande	tandvård:	03	56570023		
	

	
Vilken	hälsostation	eller	tandklinik	eleverna	hör	till	går	enligt	hemadress.	Personalen	på	
hälsostationerna	vet	vart	var	och	en	hör.	
	 	
Taxi:	01004131	
Gårdskarl	Tony	Toukoniitty:	050	3231222	
	
Gatuadress	till	skolan:	
Koulukatu	14,	33200	Tampere	
Skolkansliet	tel.	050	4327189	
Barndaghemmets/förskolans	kansli	tel.	050	3593234	
	
KRISGRUPPEN	VID	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	
	
Till	gruppen	hör:		
	

1. Rektor	Ronny	Holmqvist	tel.	050	5499449	
2. Vicerektor	Henrik	Aaltonen	tel.	050	5358813	
3. Föreståndare	Maria	Välimäki	tel.	040	5889884	
4. Kurator	Tuulikki	Lehtonen	tel.	040	0464672	
5. Speciallärare	Pia	Vataja	tel.	050	5257265	
6. Speciallärare	Maija	Siikasmaa	tel.	050	3275797	
7. Skolhälsovårdare	Anu	Montonen	 tel.	040	8062188	
8. Präst	Kim	Rantala	 tel.	050	4648460	
9. Lärarrepresentant	Joonas	Kotkamaa	tel.	040	5138458	
10. Lärarrepresentant	Eva-Maria	Hagfors-Vuorinen	tel.	040	5240707	
	

	
Vid	behov	inkallas	expert	

	
	
Krisplan	för	oväntade	situationer	
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Målsättningen	med	krisplanen	är	att	hjälpa	barn	i	förskolan,	skolelever,	personal	och	föräldrar	i	
krishantering.	Alla	som	arbetar	i	skolan	ska	känna	till	planen,	vad	den	innehåller,	var	den	finns	och	
hur	den	ska	användas.	Planen	uppdateras	varje	läsår,	så	att	kontaktuppgifter	och	namnlistor	på	
barn,	elever,	deras	vårdnadshavare	och	personalen	är	aktuella.	
	
	
Krisgrupp	
	
Krisgruppens	uppgifter:	
	

- krisgruppen	sammankallas	årligen	och	uppdaterar	krisplanen	
- förankra	krisplanen	hos	all	personal	
- stöda	lärare	som	har	barn/elever	som	befinner	sig	i	kris	
- utbildning/fortbildning	i	krishantering	

	
	
Handlingsplan	i	krissituationer	
	
Olyckans	art,	omfattning,	tid	och	plats	avgör	hur	planen	ska	följas.	Planen	får	ses	som	ett	
utgångsläge.		
	
Under	ett	vanligt	läsår	kan	följande	situationer	uppstå:		
	

• ett	barn,	en	elev,	en	lärare	eller	någon	annan	i	personalen	avlider	eller	skadas		
	

• misshandel	eller	våldtäkt		
	

• dödsfall	eller	skada	i	samband	med	skolutflykt	eller	klassresa		
	

• brand,	explosion,	hot,	förstörelse	eller	vandalisering	i	skolan	mm.		
	

• föräldrar	eller	syskon	till	förskolebarn	och/eller	elever	avlider		
	

• allvarliga	olyckor	utanför	skolan		
	

• allmänna	kriser	och	katastrofer	i	världen		
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Åtgärder		
	

• Första	hjälp	av	skolans	personal		
• Ambulans	och	polis	kontaktas		
• Skolans	rektor/föreståndare	och	

kansli	kontaktas		
• Lärare/annan	personal	stannar	hos	

förskolebarnen/eleverna		
• Rektor	samlar	krisgruppen		
• Krisgruppen	startar	arbetet	enligt	

handlingsplanen		
• Vid	brand	samlas	vi	klassrumsvis	på	

gården	
	

• Krisgruppen	informerar	andra	
lärare		

• Krisgruppen	kontaktar	
gruppens/klassen	och	andra	
barn/elever	och	informerar	om	
händelsen,	erbjuder	dem	stöd	samt	
låter	dem	samlas	i	vissa	lokaler	i	
skolan,	där	någon	från	krisgruppen	
finns	med		
	

• Ingen	får	gå	hem	utan	
vårdnadshavarens	samtycke.		
	

	
• Vid	dödsfall:	flaggan	på	halv	stång.		
• Klargöra	när	krisgruppens	arbete	

tar	slut		
• Stöd	till	involverade	lärare		
• Genomgång	av	dagens	händelse		
• Minnesstund	i	aulan		
• Klassrumssamtal		
• Enskilda	och	gruppsamtal	för	

särskilt	involverade	barn/elever		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

OMEDELBART	

INOM	DE	NÄRMASTE	TIMMARNA	

INOM	DE	NÄRMASTE	DAGARNA	
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Handlingsplan	vid	olycka	

	

Om	en	allvarlig	olycka	har	inträffat	ge	första	hjälp	och	ring	efter	en	ambulans	112.	

	

Vid	mindre	olycksfall	ges	första	hjälpen	i	skolan.	Om	du	skickar	ett	barn/en	elev	till	hälsovårdaren	ska	du	

om	möjligt	kontrollera	att	hen	är	på	plats.		

Skolhälsovårdare	Anu	Montonen	

Mottagningstider:		Kl.	8-16	på	måndagar,	onsdagar	och	fredagar	(under	jämna	veckor)	

Tel.	040-800	75	71	

E-post:	anu.montonen@tampere.fi		

	

Agera	så	här	vid	olycksfall	som	berör	barn/elever:		

1. Vid	olycksfall	kontakta	i	första	hand	skolhälsovårdaren	om	hon	är	på	plats.	

2. Vid	behov	kontakta	vårdnadshavaren.		

3. För	läkarvård	anlitas	Koskiklinikka	eller	Acuta	(även	tandolyckor).		

4. Skolans	ekonom	i	kansliet	svarar	på	frågor	om	ersättningar	och	försäkringsärenden.		

	

Listor	på	föräldrars	kontaktuppgifter	finns	i	Wilma	och	i	kansliet.	

Vem	som	ska	vara	ledsagare,	om	det	inte	är	vårdnadshavaren,	beror	på	hur	brådskande	fallet	är	och	

vilken	personal	som	vid	tillfället	är	i	skolan.	

	

Dokumentation	

Obs!	Vid	ett	olycksfall	skriv	alltid	upp	följande	(blankett:	Incidentrapport):	

• namn,	klockslag	och	datum	när	det	hände	

• var	det	hände	och	vem	som	var	inblandad	eller	vittne	till	olyckan		
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• vilken	kroppsdel	som	skadades,	t.ex.	den	högra	eller	den	vänstra	armen	

	

Dessa	uppgifter	ges	till	skolans	kansli.	Behövs	för	olycksfallsanmälan	till	försäkringsbolaget.	

	

Informationsgången	

De	vuxna	meddelar	i	första	hand	rektorn	om	det	skedda	som	i	sin	tur	sammankallar	krisgruppen.	Vid	behov	

bestämmer	de	tillsammans	om	vidare	åtgärder.	

Vid	 olycksfall,	 sjukdomsattack	 eller	 dödsfall	 i	 skolan	 är	 den	 vuxne	 som	 är	 närvarande	 förpliktigad	 att	 ge	

första	hjälpen,	kalla	på	ambulans	eller	polis	samt	meddela	rektorn	vad	som	har	hänt.	Rektorn	eller	annan	

utsedd	person	ansvarar	för	kontakten	till	den	drabbades	anhöriga	samt	till	massmedier.	

I	 rektorns	 frånvaro	 tar	 vicerektorn	 rektorns	 roll	 och	 i	 deras	 frånvaro	 den	 vikarierande	 rektorn	 (har	

antecknats	i	Wilma).	Kansliet	har	information	om	var	rektorn	är	och	vem	som	vikarierar	rektorn.		

Checklista	

• Vem	är	drabbad?	
• Vad	har	hänt?	
• Hur	har	det	skett?	
• Vem	ska	informeras?	
• Vad	har	vårdnadshavare/anhöriga	gett	samtycke	till	att	vi	berättar?	
• När	informeras	barnen/eleverna?	
• Vilka	klasser	behöver	krishjälp?	
• Vilken	info	ska	gå	ut?		
• Behövs	det	telefonkontakt?	
• Vilken	information	har	gått	ut?	
• Vem	arrangerar	minnesstunden?	(sorgelådan	finns	utanför	kansliet)		
• Hur	sker	uppföljningen?		
• Ska	det	arrangeras	föräldramöten?	
• Behövs	det	hembesök?	
• Ska	meddelande	skickas	hem?		

	
Anvisningar	och	definitioner		
	

Chock	och	kriser:	se	bilaga	

Vid	tandolyckor	

Ring	Acuta	och	fråga	om	en	tid.	Tandskador	kräver	oftast	vård	samma	dag.		 	

Ögonskador	

Primära	
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Om	någon	får	främmande	ämnen	i	ögonen	ska	ögat	sköljas	länge	med	ljummet	vatten	(10–20	minuter).	Om	

man	misstänker	att	ögongloben	tagit	skada	krävs	ofta	vård	snabbt.	Barnet	ska	hållas	liggande	med	ögonen	

täckta,	eventuellt	ska	man	beställa	ambulanstransport	

Dödsfall	

Barn,	elev	eller	personal	

• Vid	andrahandsuppgifter,	kontrollera	alltid	sanningshalten!	

• Kontrollera	om	barnet/eleven	har	syskon	i	skolan	eller	i	dagis		

• Bestäm	vem	som	ska	ha	kontakt	med	hemmet.	All	information	som	ges	till	barn,	elever	och	personal	

ska	ske	med	respekt	för	familjens	önskemål	

• Klassföreståndare	och	övrig	personal	tillkallas.	Överenskommelse	om	vilken	info	som	ges	ut	

• Information	till	den	berörda	klassen	ges	av	klassföreståndaren	

• Klassföreståndaren	ska	helst	inte	lämnas	ensam	utan	ha	en	kollega	med	sig.	Informationen	ska	vara	så	

öppen	och	konkret	som	möjligt	och	eleverna	behöver	få	prata	om	sina	känslor	och	tankar	

• Glöm	inte	bästa	vännen		

• Beslut	om	eventuell	information	till	hemmen	

• Planera	minnesstund	

• Planera	övriga	ritualer	t.ex.	att	pryda	skolbänken	(med	blommor,	ljus,	foto),	skriva	dikter	minnesord	

o.dyl.	

• Beslut	om	vem	som	deltar	i	begravningen	i	samråd	med	de	anhöriga	

• Om	ett	barn	eller	en	elev	dör	under	ett	lov,	ska	rektorn	och	krisgruppen	förbereda	skolstarten	under	

lovet.	Arrangemangen	i	skolan	planeras	till	den	första	dagen	

• Våga	också	avsluta	den	synliga	sorgen	och	återgå	till	rutiner	

	

	

	

Anhörig	till	barn/elev	

• Skicka	aldrig	hem	barnet	eller	eleven	ensam,	följ	gärna	med	hem	

• Ge	barnet/eleven	möjlighet	att	ringa	hem	eller	till	någon	anhörig	

• Berätta	redan	i	skolan	vad	som	har	hänt	

• Om	du	får	veta	att	ett	barns	eller	en	elevs	anhörig	dött	kontakta	eleven	och	diskutera	i	lugn	och	ro	hur	

saken	ska	behandlas	på	skolan	

• Försök	att	få	barnet	eleven	tillbaka	till	förskolan	eller	skolan	rätt	snart	–	rutiner	är	viktiga	
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Exempel	på	modellbrev:	bilaga	

Allvarliga	olyckor	utanför	skolan	

Information	till	personalen	

• Så	snart	skolan	har	fått	kännedom	om	att	en	olycka	har	skett	meddelas	rektorn	som	i	sin	tur	

sammankallar	skolans	krisgrupp.	Krisgruppen	beslutar	om	vidare	åtgärder.	

• Om	hela	personalen	sammankallas	informerar	rektorn	om	det	skedda.	Ifall	en	olycka	har	skett	utanför	

skolan	fattar	rektorn	beslut	om	någon	ska	ge	sig	i	väg	till	olycksplatsen.	

	

Information	till	barn,	elever	och	föräldrar	

• Klassföreståndaren	samt	en	annan	vuxen	(om	möjligt)	samlar	sin	klass	för	vidare	information.	De	tar	

upp	närvaro	och	noterar	hur	barnen/eleverna	mår	samt	lämnar	uppgifter	till	krisgruppen.	

• Barnen/eleverna	ges	möjlighet	att	tala	om	sina	tankar	och	känslor	med	någon	ur	krisgruppen.	

• Oroliga	föräldrar	ska	ringa	till	en	av	krisgruppen	utsedd	person.	

• Föräldrar	som	kommer	till	skolan	hänvisas	till	ett	klassrum	där	någon	som	utsetts	av	krisgruppen	

besvarar	föräldrarnas	frågor.	

• Vid	behov	ordnas	det	ett	föräldramöte	under	någon	av	de	närmaste	dagarna.	

	

Övrigt	

Barnens	eller	elevernas	frånvaro	noteras	extra	noggrant	i	Wilma	dagarna	efter	en	olycka.	Under	lektionstid	

diskuteras	olyckan	i	klass.	De	lärare	som	önskar	vänder	sig	till	någon	från	krisgruppen	för	att	själv	få	stöd	

samt	om	möjligt	vara	två	vuxna	tillsammans	med	klassen.	Barnen/eleverna	ska	få	korrekta	upplysningar	om	

vad	som	har	hänt.	

Allmänna	kriser	och	katastrofer	i	världen	

Information	i	skolan	

• Rektorn	sammankallar	krisgruppen	som	kommer	överens	om	huruvida	man	bör	vidta	åtgärder.		

• Lärarna	informeras	hur	man	ska	förhålla	sig	till	det	inträffade.	

• Bra	att	komma	ihåg	att	rykten	oftast	är	värre	än	verkligheten.	

 

Information	till	klasserna	
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• Den	undervisande	läraren	diskuterar	det	inträffade	i	sina	klasser.		

• Läraren	ställer	frågor	och	leder	samtalen	men	dominerar	dem	inte.		

• Läraren	kan	också	säga	att	han	inte	vet,	inte	förstår	och	känner	sig	ledsen	på	samma	sätt	som	

barnen/eleverna.		

• Ett	sätt	att	bearbeta	det	skedda	är	att	arbeta	med	bild,	uppsats,	drama	osv	

	

Information	till	föräldrar	

Vid	behov	informerar	rektorn	alla	vårdnadshavare	om	vilka	åtgärder	skolan	vidtagit.	

Rutiner	

Rutiner	gör	det	overkliga	verkligt	och	reducerar	fantasier.	En	minnesstund	är	ett	tillfälle	att	manifestera	och	

uttrycka	gruppens	sorg.	Barnen/eleverna	samlas	för	att	minnas.	I	skolan	(utanför	kansliet	i	Samskolan)	finns	

det	i	sorgelådan	samlat	en	vit	duk,	ljus,	ljusstake,	tändstickor,	blomvas,	fotoram,	lämplig	musik	och	dikter.	

Planera	övriga	 ritualer	 t.ex.	att	pryda	pulpeten	 (med	blommor,	 ljus,	 foto)	 skriva	dikter	minnesord	o.dyl.	 I	

klassrummet	 kan	 det	 t.ex.	 finnas	 blommor	 och	 ljus.	 Man	 kan	 ha	 en	 tyst	 minut.	 Flaggan	 ska	 vara	 på	

halvstång.		

Tyst	minut	

• Krisgruppen	följer	de	hänvisningar	som	ges	om	en	eventuell	nationell	tyst	minut.		

• Tyst	minut	pålyses	av	rektorn	t.ex.	på	följande	sätt:	”Med	anledning	av	händelsen	som	inträffade	den	xx	

pålyser	jag	en	tyst	minut.	Under	den	tysta	minuten	ska	alla	stå	upp	och	vi	tänker	på	dem	som	drabbats	

och	nu	har	stor	sorg.	Den	tysta	minuten	börjar	nu…	Den	tysta	minuten	är	över	nu.”	

 

	

Minnesbord	

• Om	krisgruppen	så	beslutar	kan	man	iordningsställa	ett	bord	med	vit	duk,	levande	ljus,	penna	och	

minnesbok.		

• Bordet	placeras	i	korridoren	utanför	lärarrummet.		

• Rektorn	skriver	första	meningen,	t.ex.	”Vi	i	Svenska	samskolan	tänker	på	er	i	den	stora	sorg	som	

drabbat	er”.		

• Barnen/eleverna	informeras	om	minnesbordet	och	om	att	de	där	har	möjlighet	att	uttrycka	sin	sorg	

genom	att	skriva	sitt	namn	eller	någon	hälsning.		
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• Barnen/eleverna	informeras	om	hur	länge	boken	kommer	att	finnas	framme	och	att	den	kommer	att	

skickas	till	de	drabbade	(om	de	drabbade	är	elever	skickas	boken	till	skolan,	om	det	är	en	nation	till	den	

nationens	ambassad	i	Finland).			

• Skolkuratorn	eller	någon	annan	finns	tillgänglig	för	samtal	under	de	närmaste	dagarna.	

	

Samtal	i	klass	

Efter	en	svår	händelse	är	det	bra	att	genomföra	ett	strukturerat	grupp-,	klassrumssamtal.	Samtalet	hålls	av	

två	 personer	 som	 är	 kända	 för	 barnen/eleverna.	 Reservera	 ordentligt	 med	 tid	 och	 gör	 upp	 en	 plan	 för	

samtalet.		

	

Inledning	

Redogör	för	de	regler	som	gäller	under	samtalet.	Ingen	måste	säga	någonting	högt	i	klassen.	Den	som	vill	får	

sitta	tyst.	Var	och	en	talar	för	sig	själv,	ingen	talar	för	någon	annan.	Efteråt	ska	man	inte	berätta	för	andra	

vad	som	sagts	under	samtalet.	Ingen	får	kritiseras	för	hur	hen	reagerat.	

Det	är	bra	att	säga	att	döden	väcker	många	olika	känslor	men	genom	att	tala	om	det	fastän	det	”gör	ont”	

hjälper	det	en	att	förstå	det	som	har	hänt.	

Fakta	

De	vuxna	presenterar	den	information	som	finns	att	få	om	det	som	hänt.	Var	och	en	får	berätta	om	hur	hen	

fick	 höra	 om	 det	 som	 har	 hänt.	 De	 vuxna	 kan	 rätta	 till	 felaktigheter	 och	missförstånd.	Man	 kan	 ta	 upp	

tidningsurklipp	om	sådana	 finns	att	 tillgå	eftersom	det	 som	står	 i	 tidningarna	 inte	alltid	 stämmer	överens	

med	vad	barnen/eleverna	hört	och	sett.	

Reaktioner	

Diskutera	 de	 tankar	 som	 har	 uppstått,	 fråga	 t.ex.	 vad	 som	 var	 värst	 för	 barnet/eleven.	 Det	 är	 viktigt	 att	

namnge	alla	sina	sinnesintryck.	Uppmuntra	barnen/eleverna	att	berätta	om	sina	drömmar	och	rädslor.	Man	

kan	också	 låta	barnen/eleverna	rita	eller	skriva	dikter.	Uppmuntra	eleverna	till	att	bearbeta	sorgen	på	ett	

sätt	som	passar	dem.		

Information	

Poängtera	 det	 normala	 i	 barnens/elevernas	 sätt	 att	 reagera	 och	 ta	 vara	 på	 det	 som	 kommit	 fram	 under	

samtalet.	Informera	att	det	är	normalt	att	känna	fruktan,	ångest,	ilska,	hämnd,	skam	och	skuld.	Ge	råd	om	

hur	barnen/eleverna	själva	kan	gå	vidare	t.ex.	genom	att	prata	med	föräldrar	eller	skriva	dagbok.	Man	kan	
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också	 gå	 till	 kyrkogården	 eller	 skaffa	 fram	mer	 information	 om	 det	 som	 har	 hänt.	 Bra	 att	 känna	 till	 att	

barnens/elevernas	koncentrationsförmåga	eller	minne	kan	påverkas	och	att	det	kan	fortsätta	i	veckor	eller	

månader.		

Avslutning	

Sammanfatta	diskussionen	och	planera	vad	som	ska	hända	efteråt.	Uppmana	barnen/eleverna	att	vid	behov	

tala	med	någon	från	krisgruppen	eller	med	en	annan	lärare	som	de	har	förtroende	för.	

Tänkvärt	

• Rykten	är	oftast	värre	än	verkligheten	

• Alla	som	berörs	av	krisen	ska	få	information			

• Ta	hänsyn	till	barnens/elevernas	ålder	och	åsikter	

• Skicka	inte	hem	eleverna	tidigare	pga.	ett	dödsfall		

• Rutiner	är	bra	

• Den	som	hjälper	behöver	kanske	också	själv	hjälp	

• Tveka	inte	med	att	tillkalla	professionell	hjälp	utifrån	(krisarbetare)	

	

	

Planen	bör	uppdateras	vid	början	av	varje	läsår.		

Handlingsplanen	vid	krissituationer	ska	finnas	i	varje	undervisningsutrymme	i	förskolan	och	skolan,	

i	lärarrummen,	på	skolans	hemsida,	biblioteket,	i	kanslierna,	hos	kuratorn	och	hos	hälsovårdaren.	

	

	

	

Bilagor	(chock,	epilepsi	m.fl.)	

	

CHOCKTILLSTÅNDETS	OLIKA	FASER:	

Chockfasen	

Chockfasen	kan	vara	allt	från	ett	ögonblick	upp	till	några	dygn.	Den	är	en	garanti	för	att	vår	förmåga	att	
fungera	 ska	 bibehållas.	 Reaktionerna	 kan	 vara	 allt	 från	 ett	 lugnt	 yttre	 till	 förvirring,	 förtvivlan	 eller	
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hysteriska	 reaktioner.	 Även	 kroppsliga	 symptom	 kan	 förekomma	 (t.ex.	 yrsel,	 illamående,	 darrningar,	
hjärtklappning	och	apati).	

	

Reaktionsfasen	

Reaktionsfasen	kan	pågå	upp	till	ett	par	månader	eller	längre.	Individen	kan	inte	mera	förneka	det	som	
har	 hänt	 utan	 ett	 inre	 försvarssystem	 mobiliseras.	 Fasen	 kan	 kännetecknas	 av	 känslokyla,	 ångest,	
sårbarhet,	 sorg,	 depression,	 ilska,	 aggressivitet,	 isolering,	 skuld,	 skam	 och	 självförebråelse.	 Även	
kroppsliga	symptom	kan	förekomma.	

	

Bearbetningsfasen	

Bearbetningsfasen	 kan	 pågå	 upp	 till	 ett	 år	 eller	 längre	 efter	 det	 inträffade.	 Individen	 går	 igenom	
traumat	och	de	känslor	som	är	förknippade	med	det.	Man	avstår	från	det	som	har	varit	och	ger	sorgen	
utrymme.	Man	 börjar	 blicka	 framåt.	Man	 kan	 plågas	 av	 rastlöshet	 och	 är	 lättirriterad.	 De	mänskliga	
relationerna	sätts	på	prov.	

	

Nyorienteringsfasen	

Den	 drabbade	 börjar	 långsamt	 acceptera	 det	 som	 har	 hänt	 och	 ser	möjligheter	 i	 det	 fortsatta	 livet.	
Ungdomar	 klarar	 för	 det	mesta	 av	 att	 vända	 sina	 upplevelser	 till	 något	 positivt	 i	 sitt	 liv.	 En	 del	 kan	
dessvärre	bli	deprimerade	och	börja	bejaka	en	destruktiv	 livsstil	 för	att	på	så	sätt	bedöva	ångest	och	
minnen.	 Nyorienteringsfasen	 har	 ingen	 avslutning,	 utan	 pågår	 egentligen	 resten	 av	 livet	 och	 den	
inbjuder	till	att	stärka	självkänslan	och	se	livet	med	nya	ögon.	

	

Sorgereaktioner	

Vanliga	 reaktioner	 vid	 sorg	 är	 exempelvis	 ångest,	 sömnrubbningar,	 ledsenhet,	 vrede,	 skuldkänslor,	
somatiska	 reaktioner	 och	 minnen	 av	 sådant	 som	 hänt	 som	 ständigt	 dyker	 upp.	 De	 flesta	 av	 dessa	
känslor	och	reaktioner	är	legitima	om	de	inte	drar	ut	på	tiden	alltför	länge.	Sorg	tar	tid,	måste	få	ta	tid	
och	måttet	på	sorg	är	den	sörjandes	eget.	

	 	 	 	

INFORMATION	OM	EPILEPSI	

Typer	av	anfall		

Tidigare gick epilepsianfall under beteckningen "Grand-mal anfall", men numera kallas det för 
ett tonisk-kloniskt anfall. Dessa anfall hör till gruppen "generaliserade anfall". Anfallen innebär 
ryckningar, stelhet och medvetslöshet och upplevs ofta mycket dramatiskt av omgivningen. 
Epileptiska anfall kan se helt olika ut hos olika personer. Dessutom kan samma person ha flera 
olika typer av anfall.  
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Vid	anfall:		

1. Ta det lugnt. Personen har inte ont, lider inte och är inte i livsfara. Anfallet går över av sig 
självt efter 2–3 minuter.  

2. Försök att lägga personen så bekvämt som möjligt, helst i framstupa sidoläge. Lossa på plagg 
som sitter stramt om halsen och midjan, till exempel slips och skärp.  

3. Skydda huvudet mot stötar medan kramperna pågår, lägg något mjukt under.  

4. Sätt ingenting mellan tänderna – det kan ge tandskador.  

5. Försök inte hejda kramperna eller göra upplivningsförsök. Anfallet går över och andningen 
blir normal inom några minuter.  

6. Försök inte ge personen något att dricka, eftersom hen inte kan svälja.  

7. När kramperna har upphört, om inte personen redan ligger i framstupa sidoläge, lägg 
personen på sidan med huvudet lågt, så att saliv och slem kan rinna ur munnen.  

8. Läkarassistans eller transport till sjukhus är bara nödvändigt om personen skadat sig eller om 
anfallet är långvarigt, och om det kommer flera anfall efter varandra, utan att personen vaknar 
dessemellan.  

9. Stanna kvar hos personen tills medvetandet återvänt och hen kan klara sig själv.  

10. Skydda personen mot närgången nyfikenhet. 

	

Information	om	astma	och	allergier	

Vid	astmaanfall:		

 
Hjälp till genom att uppträda lugnt och metodiskt. Hjälp astmatikern att använda sin medicin. 

Lätta på åtsittande kläder. Om besvären ej går över, personen är svår att få kontakt med, sitter 

framåtlutad och har mycket svårt att andas, ring ambulans. Där har man medicin som snabbt 

häver anfallet. Ring akutmottagningen eller 112 om du är osäker. Se alltid till att personen har 

fria luftvägar. Om astmatikern vill dricka något, ge personen vatten. 

 

Svår allergi 
 
Symptom och reaktioner 

Flera typer av allergener så som damm och pollen är luftburna partiklar och orsakar symptom i 

områden som är i kontakt med luften, så som ögon, näsa och lungor. Exempel på sådana 
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reaktioner är hösnuva, svullna och röda ögon och andningsbesvär. Typiska reaktioner för 

matallergi är magbesvär, så som magont, kräkningar och diarré. Det finns många fler typer av 

reaktioner, det är också viktigt att komma ihåg att olika människor reagerar på olika sätt. Det är 

till exempel ovanligt att man får andningsbesvär, men det händer.  

Gör så här vid allergiska reaktioner 

• Den	viktigaste	åtgärden	är	att	 ta	bort	det	ämne,	allergenen,	 som	den	sjuke	exponeras	 för	och	är	

allergisk	mot.		

• Se	till	att	undvika	det	som	framkallar	de	allergiska	reaktionerna.		

• Var	 noga	med	 att	minimera	 exponeringen,	 om	du	 trots	 allt	 utsätts	 för	 allergenen.	 Tvätta	 huden,	

skölj	ögonen	och	vistas	inte	på	den	plats	som	utlöser	reaktionerna.		

• Om	du	 vet	 att	 du	 är	 allergisk	mot	 något	 är	 det	 bäst	 att	 ha	 allergimedicin	 i	 beredskap.	 Det	 finns	

antihistamintabletter	 att	 köpa	 på	 apoteket.	 Hudbesvär	 kan	 behandlas	 med	 kortisonsalva.	 Vid	

mycket	svår	allergi	kan	läkaren	förskriva	en	adrenalinpenna.	Med	pennan	kan	man	i	nödsituationer	

injicera	läkemedlet	direkt	i	underhuden	genom	kläderna.		

• Ring	 omgående	 nödnumret	 112	 vid	 svåra	 allergiska	 reaktioner.	 Håll	 den	 sjuke	 under	 uppsikt	 tills	

professionell	hjälp	anländer	till	platsen.	Ring	112	på	nytt	om	tillståndet	förändras	tydligt.		

Anafylaktisk	chock	

Det är den kraftigaste typen av allergi reaktion, och kan ha en dödlig utgång om den inte 

behandlas snabbt och rätt. Vid en anafylaktisk chock påverkas flera organ i kroppen, blodkärlen 

utvidgas och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller eftersom blodkärlen är 

utvidgade. Yrsel, svimning och chock kan följa och patienten förlorar medvetandet. En reaktion 

som denna kan komma inom ett par minuter men också så sent som flera timmar efter att man 

utsatts för det allergen man inte tål.  

För att behandla en anafylaktisk chock ger man adrenalin vilket många allergiker har i from av 

en spruta typ Anapen.     

Information om diabetes 
 
Första hjälpen 

Om sockerhalten i blodet är för lågt får hjärnan inte tillräckligt med näring och man blir till sist 

medvetslös, drabbas av chock. Vid diabetes är det en insulinchock. Insulinchock kan bara 
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tillstöta om en diabetiker går på insulinbehandling eller tar tabletter som stimulerar 

insulininsöndringen i bukspottkörteln. 

Oftast uppträder en rad varningstecken, insulinkänningar, innan en insulinchock tillstöter. 

Insulinkänningarna betyder att diabetikerna snabbt ska äta eller dricka något för att förhindra ett 

blodsockerfall. Blodsockerraset kan bero på att en utebliven eller försenad måltid (om dosen 

basalinsulin är stor), för stor insulindos eller för ansträngande motion (diabetikern har inte 

garderat sig med lagom mycket mat eller reducerad insulindos) eller på alkoholkonsumtion. 

Man talar om för lågt blodsocker när blodsockret sjunker under 4 millimol per liter.  

Vanligen rättar diabetikern själv till situationen men ibland kan det behövas utomstående hjälp. 

Många diabetiker bär ett armband eller ett hänge som visar att de är diabetiker. Dessutom har de 

kortet ”Jag är diabetiker” i portmonnän. Diabetesförbundet tillhandahåller ett kostnadsfritt 

faktablad om första hjälpen.  

Insulinkänningar  

 

Symtomen på fallande blodsocker är individuella, men vanligen förekommer  

• matthet  

• svettningar  

• darrningar  

• blekhet  

• onormalt beteende: irritabilitet, orolighet  

• otydligt tal  

• dimsyn och dubbelseende  

• raglande gång.  

Akuthjälp vid insulinkänningar  
 
Ge diabetikern något att äta eller dricka som innehåller socker om blodsockret sjunkit för lågt 
men hen är vid medvetande. Någon av följande portioner får blodsockerfallet att snabbt stanna 
upp:  

• 4–8 bitar vanligt socker eller fruktsocker (Siripiri®, Dexal®)  
• ett glas juice eller läsk sötad med socker  
• en frukt  
• en glassbägare eller en glasspinne  
• godis  
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• en matsked honung, 1–2 matskedar russin.  

Invänta reaktionen i 10–15 minuter. Om maten eller drycken inte hjälper har diabetikern 
drabbats av insulinchock.  

 
Akuthjälp vid insulinchock  

• Ring ambulans.  

• Vänd den medvetslöse på sidan och se till andningsvägarna är fria. Försök pensla 

slemhinnorna på insidan av kinderna med sirap eller honung.  

• En glukagonspruta, Glucagen®, är den bästa akuthjälpen. Glucagen® är ett 

 receptbelagt hormonpreparat som finns på apoteket. Det är bra om nära och kära till 

 diabetiker lär sig injicera glukagon.  

• Den drabbade kommer vanligen till sig inom 10–20 minuter efter injektionen. Då 

 behöver personen ytterligare något att äta och dricka som innehåller socker. 

• Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Risken för kvävning är stor.   

Syraförgiftning (koma)  

 

Syraförgiftning (ketoacidos) utvecklas mycket långsammare än en insulinchock och är betydligt 

ovanligare. Situationen är det motsatta: vid insulinchock är blodsockret för lågt, vid 

syraförgiftning är blodsockret mycket högt.  

Om en typ 1-diaebtiker är utan insulin i mer än ett dygn fortsätter blodsockret att stiga och det 

läcker ut socker och ketoner (syror) i urinen. Insulinbristen resulterar först i syraförgiftning och 

till sist är medvetslöshet, koma, ett faktum. Typiska symtom är syraförgiftning är trötthet, 

illamående, buksmärta, rödaktig hud, acetonlukt vid utandning, djup och kippande andning, i 

extrema fall sömnighet och medvetanderubbningar och till sist medvetslöshet, koma, som är ett 

livshotande tillstånd och alltid kräver akut sjukhusvård. Rean en misstanke om syraförgiftning 

är orsak nog att ta kontakt med sjukhus eller hälsovårdscentral. 

Också vid typ 2-diabetes kan blodsockret någon gång skjuta ordentligt i höjden, men det läcker 

ut bara socker, inte syror, i urinen. Den drabbades tillstånd försämras snabbt och det är bäst att 

uppsöka sjukhusvård så snabbt som möjligt.  
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Syraförgiftning tillstöter inte om en diabetiker tar hand om egenvården på rätt sätt. På sjukdagar 

är det viktigt att göra täta kontroller av blodsockret och syror i urinen. Justera egenvården efter 

resultaten. Numera förekommer syraförgiftning och koma mycket sällan. 

 

 

Bilaga  

	

Modellbrev	

Brev	1	

Skolan	har	idag	mottagit	ett	sorgebud.	Ett	barn/en	elev	i	vår	skola	har	plötsligt	omkommit.	Vi	har	i	dag	
informerat	barnen/eleverna	om	det	skedda	och	under	lektioner	och	raster	diskuterat	det	inträffade	med	
barnen/eleverna.	 Klasskamrater	 och	 lärare	 känner	 en	 stor	 sorg	 och	 det	 är	 viktigt	 att	 prata	 om	 det	
inträffade	och	minnas	en	god	vän.	

	

Det	 är	 viktigt	 att	 alla	 får	möjlighet	 att	 uttrycka	 vad	 de	 känner	 om	 de	 önskar	 detta.	 En	minnesstund	
kommer	att	ordnas	i	skolan	i	morgon.	Vi	tycker	det	är	viktigt	att	ni	där	hemma	vet	vad	som	har	hänt.	En	
sådan	här	händelse	väcker	många	olika	reaktioner,	tankar	och	känslor	som	det	är	viktigt	att	prata	om.	I	
morgon	kommer	det	att	 finnas	tillfälle	för	de	barn/elever	som	känner	sig	starkt	berörda	att	diskutera	
med	 någon	 ur	 skolans	 elevvårdsgrupp.	Önskar	 någon	 i	 er	 familj	 kontakt	med	 någon	 i	 förskolan	 eller	
skolan	så	är	ni	naturligtvis	välkomna	att	kontakta	oss.	

	

Krisgruppen	vid	Svenska	samskolan	i	Tammerfors		

	

Brev	2	

Till	(skriv	in	barnets/elevens	namn)	

Du	 har	 mottagit	 ett	 sorgebud.	 Alla	 reagerar	 individuellt	 på	 en	 sådan	 situation.	 Att	 komma	 över	 en	
sådan	 här	 händelse	 kan	 ta	 förvånansvärt	 lång	 tid.	 Vanliga	 känslor	 kan	 vara	 oro,	 gråt,	 kroppsligt	
illamående	 och	 ängslan.	 Det	 är	 också	 möjligt	 att	 du	 upplever	 skuldkänslor	 och	 ilska.	 I	 sådana	 här	
situationer	är	det	vanligt	med	känslor	som	verkar	irrationella	och	främmande	för	en	själv.	Det	är	viktigt	
att	du	pratar	om	de	känslor	du	har,	både	hemma	och	med	dina	vänner.	Det	är	en	vanlig	upplevelse	att	
man	känner	ett	behov	av	att	tala	om	händelsen	eller	sina	känslor	om	och	om	igen.	I	skolan	kan	du	söka	
stöd	av	kuratorn	eller	någon	vuxen	som	du	har	speciellt	förtroende	för.		
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SKOLANS	TRIVSEL-	OCH	ORDNINGSREGLER	
 

Ordningsreglerna följs i skolan och på gården under skoltid samt under alla av skolan ordnade 

tillställningar. Ordningsreglerna gäller också utanför skolan under de i läsårsplanen nämnda 

händelserna som t.ex. lägerskolor, teaterbesök, idrottstävlingar. 

 

Ordningsreglerna skall enligt lagen om grundläggande utbildning 29 § främja den interna ordningen 

i skolan, ostörda studier samt tryggheten i skolsamfundet. 

 

I skolan följer man också utöver skolans ordningsregler Ordningslagen (27.6.2003/612), 

Skadeståndslagen (31.5.1974/412) och Lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

(603/1976). Skolan har även en räddningsplan, en krisplan, en antirusmedelsplan samt en 

antimobbningsplan. De förvaras i rektorns rum samt i lärarrummen och sätts även ut på skolans 

hemsida. 

Disciplinära åtgärder  
Samtal med eleven 
 
Ordning  
 

• jag håller mig inom skolområdet såvida jag inte har tillstånd att avlägsna mig  
 

• jag parkerar min cykel eller moped på anvisad plats och kör inte på skolgården  
 

• jag lämnar andras egendom i fred  
 

• jag deltar i skollunchen och uppför mig lugnt och artigt i matsalen och har ett gott 
bordsskick  

 
• jag förvarar ytterkläder på anvisad plats, tar av mig huvudbonad inomhus  

 
• jag håller skolområdet snyggt och kastar skräp i papperskorgen  

 
• jag använder inte tobak, alkohol eller droger under skoltid eller i skolsammanhang  

 
• jag använder skolans datorer på ett förnuftigt sätt  

 
 

åk 1-4  
 

• jag tar inte med godis eller tuggummi till skolan förutom överenskommet på förhand  
 
• jag går ut på rast i tid och kommer också in i tid, borstar av sand och snö  
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• ställer uteskor snyggt utanför klassrummet före lektionen och byter till inneskor  
 

• jag GÅR lugnt i kön till maten  
 

• jag håller mobiltelefonen på ljudlös i väskan hela skoldagen och har inga elektroniska spel 
med till skolan  

 

 

åk 5-9  
 

• jag håller mobiltelefonen på ljudlös och annan personlig elektronik avstängd och bortsatt 
under lektionerna  

 
• jag varken äter eller dricker under lektionstid  
 
• jag tar inte med läske- och energidrycker eller saft till skolan  

 
• jag låter bli att kasta snöboll eller annat osakligt  
 

 

Trygghet och trivsel  
 

• jag behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad 
 
• jag uppför mig artigt, vänligt, visar hänsyn och respekt för andra och hälsar på alla  
 
• jag mobbar och skadar ingen och om jag märker mobbning så berättar jag det omedelbart för 

någon vuxen 
 

• jag tar ansvar för egen, andras och skolans egendom och håller snyggt omkring mig  
 
• jag lämnar föremål som kan förorsaka fara hemma  
 
• jag använder ett vårdat skolspråk  

 
• jag rör mig lugnt utan oväsen inomhus  

 
• jag följer datasalens regler då jag jobbar med datorer 
 
• jag släcker lampor, stänger fönster osv. när jag lämnar ett rum sist för dagen  
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Arbetsro under lektionstid  
 

• jag håller tider och bidrar till ett gott arbetsklimat  
 
• tar med allt mitt studiematerial till lektionerna  
 
• gör mina hemuppgifter  
 
• utför de uppgifter jag blir tilldelad och låter bli att fuska  
 

 

Övervakning av ordningsreglerna och påföljder  
 

• alla vuxna i skolsamfundet övervakar att ordningsreglerna följs  
 
• om man bryter mot ordningsreglerna är påföljderna i enlighet med lagen om grundläggande 

utbildning:  
 
  tillsägelse 
  anmärkning (= streck) 
  tagande i förvar 
  utvisning och anmärkning 
  disciplinärt samtal 
  skriftligt meddelande hem 
  kvarsittning efter tre anmärkningar 
  skriftlig varning 
  avstängning för högst tre månader 
 
 

Förseelser som genast leder till 45 minuters kvarsittning  + samtal hem: 
• skolk 
• fult språk + fult beteende (mot elever, lärare eller andra vuxna) 
• om man kommer mer än 15 minuter försenad 
• vandalism 
• aggressivt beteende mot andra elever, någon lärare eller andra vuxna 
• om man klottar och förstör i matsalen (leker med maten, stör andra...) 
• om man rör sig utanför skolområdet 

om man beställer pizza/ kebab/ annan mat eller dryck till skolan	
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SAMARBETE	HEM	OCH	SKOLA	

Vad	säger	lagen	och	läroplanen	om	samarbete	mellan	hem	och	skola?	

Enligt	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 ska	 undervisningen	 genomföras	 i	 samarbete	 med	 hemmen13.	

Genom	samarbetet	 stöds	undervisningen	och	 fostran	 så	 att	 varje	 elev	 får	undervisning,	 handledning	och	

stöd	enligt	sin	utvecklingsnivå	och	sina	behov.	Samarbetet	främjar	elevernas	sunda	växande	och	utveckling.	

Vårdnadshavarnas	delaktighet	och	deras	möjlighet	att	vara	med	i	skolarbetet	och	utveckla	det	är	en	central	

del	av	skolans	verksamhetskultur.	Hemmets	och	skolans	fostringssamarbete	ökar	elevens,	klassens	och	hela	

skolans	välbefinnande	och	trygghet.		

Vårdnadshavaren	 har	 det	 primära	 ansvaret	 för	 sitt	 barns	 fostran.	 Vårdnadshavaren	 ska	 också	 se	 till	 att	

läroplikten	 fullgörs.	 Enligt	 lagen	om	grundläggande	utbildning	 kan	 läroplikten	 fullgöras	 genom	att	 eleven	

deltar	 i	 undervisning	 eller	 på	 annat	 sätt	 inhämtar	 de	 kunskaper	 som	 motsvarar	 den	 grundläggande	

utbildningens	lärokurs.	14	Skolan	ska	stödja	hemmens	fostrande	uppgift	och	svara	för	elevens	undervisning	

och	fostran	i	skolan.		

Utbildningsanordnaren	ansvarar	för	att	utveckla	förutsättningarna	för	samarbete	mellan	hem	och	skola.	

Utgångspunkter	 för	 samarbetet	 är	 förtroende,	 jämlikhet	 och	 ömsesidig	 respekt.	 I	 samarbetet	 ska	

familjernas	mångfald	samt	behov	av	information	och	stöd	beaktas.	För	ett	lyckat	samarbete	förutsätts	att	

skolans	personal	är	aktiv	och	har	personlig	kontakt	med	vårdnadshavarna	och	att	kommunikationen	i	övrigt	

är	mångsidig.	Samarbetet	mellan	hem	och	skola	ska	ske	såväl	på	kollektiv	nivå	som	på	individnivå.		

För	 att	 kunna	 uppfylla	 sin	 fostrande	uppgift,	måste	 vårdnadshavarna	 få	 information	 om	hur	 deras	 barns	

lärande	och	växande	framskrider	och	om	eventuell	 frånvaro15.	Centrala	 frågor	som	gäller	undervisningen,	

till	 exempel	 läroplanen,	 målen	 för	 lärandet,	 lärmiljöer	 och	 arbetssätt,	 stöd	 för	 lärandet	 och	 elevvård,	

bedömning	och	betyg	 samt	om	val	 i	 samband	med	studierna	och	om	olika	evenemang	under	 läsåret	 ska	

diskuteras	med	vårdnadshavarna.	Det	är	viktigt	med	uppmuntrande	meddelanden	som	beskriver	elevens	

lärande	och	utveckling	i	positiva	ordalag.	När	vårdnadshavarna	regelbundet	får	information,	kan	de	för	sin	

del	 stödja	 sina	barn	 i	 deras	 lärande	och	 skolgång.	 Särskilt	 viktigt	 är	 samarbetet	 vid	 övergångarna	mellan	

skolstadierna	 och	 vid	 planering	 och	 genomförande	 av	 stöd	 för	 lärande	 och	 skolgång.	 Utöver	 personliga	

möten	och	gruppmöten	ska	även	informations-	och	kommunikationsteknik	utnyttjas	i	samarbetet.		

																																																													
13	Lag	om	grundläggande	utbildning	3	§	3	mom.	
14	Lag	om	grundläggande	utbildning	26	§	1	mom.	(477/2003)	

15	Lag	om	grundläggande	utbildning	26	§	2	mom.	(477/2003)	
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Vårdnadshavarna	 ska	 ges	möjligheter	 att	 tillsammans	med	 skolans	 personal	 och	 elever	 bekanta	 sig	med	

skolans	vardag	och	att	delta	i	planeringen,	utvärderingen	och	utvecklingen	av	målen	för	skolans	verksamhet	

och	 fostrande	 arbete.	 En	 gemensam	 diskussion	 om	 värderingar	 lägger	 grund	 för	 ett	 gemensamt	

fostringsarbete.	Samarbetet	mellan	hem	och	skola	främjar	också	kontakten	vårdnadshavarna	emellan	och	

lägger	 grund	 för	 föräldraföreningsverksamhet.	 Nätverk	 bland	 föräldrarna	 och	 gemensamma	 aktiviteter	

stärker	gemenskapen	och	stödjer	lärarnas	och	skolans	arbete.		

	

Hur	sköts	samarbete	mellan	Hem	och	Skola	i	Svenska	samskolan?	

I	Svenska	samskolan	sköts	samarbete	mellan	hem	och	skola	genom	att	ordna	regelbundna	föräldramöten	

och	 utvecklingssamtal.	 Wilma	 funktionen	 fungerar	 också	 som	 en	 länk	 mellan	 föräldrarna	 och	 skolan.	

Samskolan	har	också	en	 föräldraförening	Hem	och	Skola	 i	 Tammerfors	 som	 fungerar	 som	en	 länk	mellan	

hemmen	och	skolan.	
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BILAGA	9:	ANTIMOBBNINGSPLAN	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Antimobbningsplan	vid	Svenska	
samskolan	i	Tammerfors	

	

	

I	Svenska	samskolan	arbetar	vi	fr.o.m.	hösten	2009	enligt	KiVa	Skola-programmet,	som	är	en	modell	och	ett	
arbetssätt	för	att	minska	och	förebygga	mobbning.	

	

Programmet	består	av	två	delar:	

	

- de	allmänna	åtgärderna,	som	huvudsakligen	är	mobbningsförebyggande	och	som	riktar	sig	till	alla	
elever	och	vuxna	i	skolan	

	

- de	specifika	åtgärderna,	som	vidtas	då	mobbning	upptäcks	och	riktar	sig	speciellt	till	mobbarna	och	
de	mobbade	i	syfte	att	få	slut	på	mobbningen		

	

Målet	med	förebyggande	arbete	är	att:	

	

- värna	om	barnets	fysiska,	psykiska	och	sociala	välbefinnande	
- gynna	och	öka	barnets	trivsel,	utveckling	och	inlärning	i	skolan		
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- värna,	bevaka	och	skydda	gemenskapen	mellan	elever	och	lärare	samt	föräldrarna.	
	

Vad	är	mobbning?	

	

Det	 är	 mobbning	 när	 en	 eller	 flera	 personer	 upprepade	 gånger	 och	 över	 en	 längre	 tid	 blir	 utsatta	 för	
obehagliga	handlingar/trakasserier	från	en	eller	flera	personer	antingen	direkt	genom	öppna	angrepp	eller	
indirekt	genom	social	isolering	eller	utfrysning.		

	

Det	 är	 mobbning	 när	 dessa	 obehagliga	 handlingar	 upprepar	 sig	 minst	 2-3	 gånger	 i	 månaden,	 när	 de	 är	
avsiktliga	och	riktas	mot	en	relativt	 försvarslös	person.	Mobbning	är	 i	mycket	 fråga	om	en	attityd	till	den	
mobbade.	Det	 är	 alltså	 fråga	 om	 systematiska	 trakasserier.	 Det	 är	 just	 upprepningen	 som	 är	 den	 viktiga	
faktorn.	Enstaka	påhopp	är	inte	mobbning.	

	

Mobbning	 är	 inte	 konflikter	 och	 enstaka	 gräl	 eller	 slagsmål.	 Konflikter	 och	 oenighet	 förekommer	 i	 all	
verksamhet	som	människor	deltar	i.	

	

Mobbning är svår att upptäcka. Det kan vara svårt att skilja mobbning från så kallade vanliga konflikter och 
bråk. Ofta säger eleverna att det bara är på skoj och den mobbade håller med. 

	

Det	finns	olika	slags	mobbning	t.ex:	

	

- Verbal	mobbning	är	alltid	direkt	mobbning	t.ex.	att	härma,	håna,	hota	verbalt,	ge	öknamn,	sprida	
rykten,	 skicka	 fientliga	 sms,	 skicka	 hånfulla	 eller	 chockerande	 meddelanden	 på	 sociala	 medier,	
redigera	och	sprida	fotografier	på	sociala	medier	såsom	Instagram,	WhatsApp	eller	Facebook.	

	

- Fysisk	mobbning	är	alltid	direkt	mobbning	t.ex.	att	slå,	sparka,	knuffa,	nypa,	hålla	fast	någon	mot	
hans/hennes	vilja,	förstöra	egendom,	gå	i	andras	pulpeter	och	väskor,	trakassera,	tafsa.		

	

	

- Psykisk	mobbning	är	alltid	indirekt	mobbning,	t.ex.	att	ignorera,	utesluta,	grimasera	och	himla	med	
ögonen,	utpressa,	såra,	vända	ryggen	till,	byta	plats	t.ex.	i	matsalen	och	visa	aktivt	att	man	inte	vill	
sitta	bredvid.	

	

- Social	mobbning	 är	 att	 isolera	och	utfrysa	 från	 gemenskapen.	 Tar	barnets	 sociala	bakgrund	 som	
grund	för	utfrysning	eller	isolering.	
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- Elektronisk	mobbning	sker	genom	att	kränkande	text	och	bilder	via	sociala	medier.	
	

- Sexuella	trakasserier.	
	

	

Hur	arbetar	vi	i	skolan	för	att	stoppa	mobbningen?	

	

I	 klasserna	 kartläggs	 kamratrelationerna	 t.ex.	 genom	 frågeformulär	 som	 kan	 ge	 information	 om	
någon	elev	känner	sig	utsatt	eller	utanför.	Utgående	ifrån	informationen	samt	vid	behov	planerar	
klassläraren	samt	elevvårdspersonalen	åtgärder.	
	

	

Allmänna	åtgärder:	

	

Samtliga	 i	 skolan	 d.v.s.	 elever,	 lärare,	 övrig	 skolpersonal	 och	 vårdnadshavare	 är	 skyldiga	 att	
informera	rektor	vid	misstanke	om	mobbning.	Rektor	ansvarar	för	att	mobbningsfall	åtgärdas.	Vid	
misstänkt	 eller	 konstaterat	 mobbningsfall	 sammankallar	 rektorn	 ett	 antimobbningsteam	 som	
består	av	klasslärare	och/eller	klassföreståndare	och	skolkuratorn.	
	
Mobbningsteamet	 tar	 itu	med	 akuta	mobbningsfall.	 Ingen	 annan	 i	 skolan	 än	 teamet	bör	 behandla	 akuta	
mobbningsfall.	Alla	 i	 skolan	måste	vara	 informerade	om	teamet	och	dess	 funktion,	delge	upplysningar	åt	
teamet	om	misstänkt	mobbning	och	arbeta	förebyggande.	

	
Teamet	bestämmer	över	informationsgången	till	berörda	lärare,	föräldrar	och	inblandade	elever.	

	

Elev-	och	studerandevårdsärenden	sköts	inte	via	e-post	eller	meddelanden	i	Wilma	utan	genom	möten	och	
telefonsamtal.	

	

Skolan	har	gemensamma	trivsel-	och	ordningsregler	som	följs	av	alla,	både	elever	och	vuxna.	Vi	har	även	
vänelever	som	ser	 till	att	 inga	elever	blir	utstötta	eller	utfrysta.	Under	 rasterna	har	vi	alltid	vuxna	ute	på	
gården	som	övervakar.	Alla	deltar	i	det	förebyggande	arbetet	i	skolan.		

	

Specifika	åtgärder:	
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Om	mobbning	förekommer	efter	att	man	har	tagit	allmänna	åtgärder	arbetar	vi	enligt	följande	åtgärder:	

	

1 	 Den	vuxna	som	först	får	kännedom	om	en	misstanke	om	mobbning,	tar	reda	på	om	det	är	fråga	om	
mobbning	 eller	 ej.	 (sållningsblanketten	 ifylls).	 Om	 det	 inte	 är	 mobbning	 ska	
klassläraren/klassföreståndaren	utreda	ärendet	och	vid	behov	ta	kontakt	med	vårdnadshavarna.	

	

2 	 Om	det	är	fråga	om	mobbning	hänvisas	ärendet	till	klassläraren/klassföreståndaren,	kuratorn	och	
rektorn.	De	vuxna	diskuterar	först	med	den	mobbade	eleven	(protokollförs).	

	

3 	 Omedelbart	 efter	 diskussionen	 med	 den	 mobbade	 eleven	 diskuterar	 de	 vuxna	 enskilt	 med	 de	
elever	som	har	deltagit	 i	mobbningen,	helst	under	samma	dag	och	efter	varandra	 (protokollförs).	
Avsikten	är	att	nå	en	överenskommelse.	

	

4 	 Enligt	programmet	tar	man	kontakt	med	vårdnadshavarna	efter	att	utredningsdiskussionerna	förts.	
	

5 	 De	 vuxna	 för	 sedan	 en	 gruppdiskussion	 med	 de	 elever	 som	 har	 deltagit	 i	 mobbningen.	 De	
inblandade	går	gemensamt	igenom	överenskommelserna	(protokollförs).	

	

6 	 En	uppföljningsdiskussion	förs	med	den	mobbade	eleven	efter	1-2	veckor	(protokollförs).	
	

7 	 En	gemensam	uppföljningsdiskussion	med	den	mobbade	eleven	och	mobbarna	(protokollförs).	
	

8 	 Om	 mobbningen	 inte	 upphör	 gör	 elevvårdsgruppen	 en	 bedömning	 om	 fortsatta	 åtgärder	 t	 ex	
kontakter	med	socialmyndigheten	eller	polis.	

	

Föräldrarna/vårdnadshavarna	är	ansvariga	 i	det	 förebyggande	arbetet	genom	att	diskutera	hemma	med	
sitt	barn	om	mobbning.	Det	är	viktigt	att	all	mobbning	tas	på	allvar,	att	vårdnadshavarna	samarbetar	med	
skolan	och	varandra	och	litar	på	skolans	förmåga	att	utreda	fallet,	att	de	informerar	skolan	på	en	gång,	om	
man	få	veta	att	någon	blir	mobbad.	Hemma	ska	man	diskutera	om	mobbning,	även	om	barnet	varken	blir	
mobbad	 eller	mobbar	 andra.	Man	 ska	 även	 uppmana	 barnet	 att	 inte	 delta	 i	mobbningen,	 att	 stöda	 den	
mobbade	eleven	och	att	berätta	om	mobbningen	för	en	vuxen.	Föräldrarna	har	även	upplysts	om	Handbok	
för	 föräldrar	 som	 finns	 på	 www.kivaskola.fi	 ->	 Föräldrar.	 Länken	 till	 KiVa	 Skola	 programmet	 finns	 på	
Svenska	samskolans	hemsida.	

	

I	KiVa-teamet	för	vår	skola	ingår:	

	



	

		 543	

Ronny	 Holmqvist,	 rektor	 och	 de	 berörda	 elevernas	 klasslärare	 och	 klassföreståndare	 samt	
skolgångsbiträdena.	

	

	

”Tillsammans	sätter	vi	stopp	för	mobbningen!”	
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BILAGA	10:	ELEVHÄLSOPLAN	
	

	

	
	
	
	
	
	
Elevhälsoplanen	vid	Svenska	samskolan	i	

Tammerfors		
2016	-	2017	
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ELEVHÄLSA,	 VÄLBEFINNANDE	 OCH	 FRÄMJANDE	 AV	 TRYGGHET	 OCH	 SÄKERHET	 I	 SVENSKA	
SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	
 
	

Varje		läroanstalt		har		en		elevhälsoplan.		I		planen	beskrivs		hur		elevhälsoverksamheten	
genomförs,		utvärderas		och		utvecklas.			

	

Planen		är		uppgjord		enligt		de		direktiv		som		finns		i		Lag		om		elev-		och		studerandevård,	
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287#Pidm1945248	

	

I		Svenska	samskolans		läroplan	finns		de		allmänna		principerna		för	elevhälsoarbetet			

beskrivet.	Dokumentet		finns		på		nätet.	

	

Med	 elevhälsa	 avses	 främjande	 och	 upprätthållande	 av	 elevens	 goda	 lärande,	 goda	 fysiska	 och	

psykiska	hälsa	och	sociala	välbefinnande	samt	verksamhet	som	ökar	förutsättningarna	för	dessa.	

Målet	 är	 att	 skapa	 en	 sund,	 trygg	 och	 säker	 inlärnings-	 och	 uppväxtmiljö,	 att	 värna	 om	 den	

mentala	hälsan	samt	förebygga	utslagning	och	främja	välbefinnandet	i	skolgemenskapen.	

	

Elevhälsa	omfattar	 elevvård	 i	 enlighet	med	denna	 läroplan	 samt	 sådana	elevvårdstjänster	 som	 i	

lagen	 om	 elev-	 och	 studerandevård	 avses	med	 skolhälsovård	 och	 i	 barnskyddslagen	 avses	med	

stöd	för	skolgången.	

	

Elevhälsa		

• hör	till	alla	som	arbetar	i	skolan	samt	till	de	myndigheter	som	ansvarar	för	elevhälsotjänster,	

• genomförs	i	samarbete	med	eleven	och	vårdnadshavaren,	

• innebär	både	kollektivt	och	individuellt	stöd,	

• ska	ordnas	genom	yrkesövergripande	samarbete	mellan	bildningsväsendet	och	stadens	social-	och	

hälsovårdsväsende	

	

Elevhälsans	uppgift	är	att	
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• som	en	del	av	verksamhetskulturen	i	skolan	utveckla	en	inlärningsmiljö	som	stödjer	välbefinnandet	

och	stärker	skolgemenskapen	

• främja	en	positiv	interaktion	och	en	atmosfär	av	omsorg,	

• vid	behov	ingripa	i	problemsituationer	

• utveckla,	följa	upp	och	utvärdera	välbefinnandet	i	hela	skolgemenskapen,		

• följa	 upp	 varje	 elevs	 helhetsmässiga	 välbefinnande	 och	 vid	 behov	 i	 samarbete	 med	

vårdnadshavaren	stödja	eleven	och	ingripa	i	eventuella	förändringar	i	välbefinnandet,	

• sörja	 för	 att	 behov	 i	 anslutning	 till	 elevens	 individuella	 växande,	 utveckling	 och	 hälsa	 beaktas	 i	

skolans	vardag.	

	

Rektor	har	ett	helhetsansvar	för	elevhälsan	i	skolan.		

	

1.	ORGANISERING	AV	ELEVHÄLSAN	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS		

Elevhälsoarbetet	genomförs	på	två	nivåer:	

Inom	en	styrgrupp	för	elevhälsa,	vars	uppgift	är:		

• att	planera,	styra	och	utvärdera	elevhälsan	i	skolan	

• att	 främja	 det	 förebyggande	 arbetet	 inom	 elevvården,	 då	 lärande,	 välmående,	 hälsa,	 social	

ansvarskänsla,	interaktion,	delaktighet,	säkerhet	och	tillgänglighet	är	i	fokus	

	

Rektor	 leder	arbetet.	Alla	som	arbetar	 i	 skolan	och	som	svarar	 för	elevhälsotjänsterna	har	ansvar	

för	det	förebyggande	arbetet.	

Styrgruppen	 för	 elevhälsa	 ansvarar	 för	 uppgörandet	 av	 en	 elevhälsoplan	 där	 följande	 uppgifter	

uppdateras:	

	

• Det	totala	behovet	av	elevhälsa	i	skolan	samt	tillgängliga	elevhälsotjänster	

• Förfaringssätt	 inom	 den	 gemensamma	 elevvården	 (planerna	 som	 förutsatts	 i	 grunderna	 för	

läroplanen)	

• Ordnandet	av	den	individuella	elevvården	

• Samarbetet	inom	elevvården	med	eleverna	och	deras	vårdnadshavare	
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• Genomförande	och	uppföljning	av	elevhälsoplanen		

	

	

Inom	individuell	elevvård,	som	omfattar	skolhälsovårdstjänster,	psykolog-	och	kuratorstjänster	som	

ges	eleven	samt	yrkesövergripande	elevvård	som	gäller	en	enskild	elev.	

	

• Målsättningen	är	att	 följa	och	främja	elevens	helhetsmässiga	utveckling,	hälsa,	välmående	och	

lärande.		

• Den	individuella	elevvården	bygger	alltid	på	elevens	och	vid	behov	vårdnadshavarens	samtycke.	

• Eleven,	 för	 vilken	 man	 har	 oro	 hänvisas	 till	 elevvårdstjänsterna	 –	 enskilt	 samtal	 t.ex.	 med	

skolkuratorn.		

Vårdnadshavaren	 ges	 information	 om	 att	 eleven	 hänvisats	 till	 elevvårdstjänster.	 Eleven	 kan	

vägra	anlita	elevvårdtjänster.		

Vid	 behov	 sammansätts	 en	 expertgrupp	 i	 enlighet	 med	 elevens/vårdnadshavarens	 samtycke.	

Expertgruppen	 kan	 bestå	 av	 lärare,	 skolhälsovårdare,	 skolpsykolog-	 och	 kurator.	 Gruppen	

dokumenterar	 sitt	 arbete,	 vilket	 förs	 till	 elevregister.	Med	elevens/vårdnadshavarens	 specifika	

skriftliga	 samtycke	 kan	 även	 andra	 behövliga	 personer/yrkesgrupper	 delta.	 Nödvändig	

information	om	ordnandet	av	elevvård	kan	överföras	till	ansvarig	myndighet.			 	
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2.	STYRGRUPPEN	FÖR	ELEVHÄLSA	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

	

Elevvårdsarbetet	i	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	koordineras	och	utvecklas	i	styrgruppen	för	elevhälsa,	

som		

	

• sammankallas	av	rektor	

• ansvarar	för	planering,	utveckling,	styrning	och	utvärdering	av	elevhälsoplanen	

• som	leder	och	ansvarar	för	det	gemensamma	elevvårdsarbetet	i	skolan		

• till	 sin	 sammansättning	 består	 gruppen	 av	 rektor,	 kurator,	 speciallärare,	 skolhälsovårdare,	

elev/studiehandledare	och	representant	för	lärarkåren.	Gruppens	sammansättning	bestäms	årligen	

i	skolans	läsårsplan.	

		

Styrgruppen	 deltar	 inte	 i	 elevvårdsarbetet	 med	 enskilda	 elever.	 Gruppen	 följer	 upp	 hälsa	 och	

välbefinnande	 hos	 skolans	 elever	 inom	 ramen	 för	 undersökningen	 Skolhälsa	 som	 genomförs	 av	

Institutet	för	hälsa	och	välfärd	samt	andra	nationella	undersökningar.		

	

Samtliga	som	arbetar	i	skolan	oavsett	primär	uppgift	har	ett	kollegialt	elevvårdsansvar	och	är	i	första	hand	

själva	 skyldiga	 att	 uppmärksamma	 behovet	 av	 gemensam	 respektive	 individuell	 elevvård	 hos	 elever	 och	

föra	ärendet	vidare	till	skolans	elevvårdsgrupp	eller	till	behörig	personal.	För	elever	i	behov	av	intensifierat	

eller	särskilt	stöd	samt	för	elever	inom	flexibel	grundläggande	utbildning	fästs	uppmärksamhet	vid	behovet	

av	elevvårdstjänster	då	planen	för	elevens	lärande	eller	den	individuella	planen	för	hur	undervisningen	ska	

ordnas	görs	upp.	

	

Rektor	 ansvarar	 för	 att	 eleverna,	 vårdnadshavarna,	 personalen	 och	 samarbetsparterna	 informeras	 om	

beskrivningen	 av	 elevvårdsarbetet	 i	 den	 lokala	 läroplanen	 och	 tillämpning	 i	 skolan.	 Vårdnadshavarna	

informeras	om	hur	ett	elevvårdsärende,	som	gäller	den	enskilda	eleven,	inleds	och	bereds.	
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Elevvårdspersonalen	 är	 aktivt	 med	 i	 de	 olika	 övergångsskedena	 i	 utbildningen,	 dvs.	 från	 förskolan	 till	

nybörjarundervisningen,	övergångar	inom	den	grundläggande	utbildningen	samt	från	grundskolan	till	andra	

stadiets	utbildning.		

	

Kontakten	 mellan	 hem	 och	 skola	 sköts	 genom	 föräldramöten,	 årliga	 utvärderingssamtal,	 mellan-	 och	

läsårsbetyg	 samt	 Wilma.	 Detta	 möjliggör	 daglig	 uppföljning	 av	 framsteg	 i	 studier	 samt	 närvaro.	

Vårdnadshavarna	kontaktas	alltid	då	personal	upplever	oro	 för	en	elevs	hälsa	eller	välmående	och	därför	

hänvisat	eleven	till	elevvårdstjänster.	Vårdnadshavarna	kontaktas	alltid	personligen	då	en	elev	varit	olovligt	

frånvarande,	 tilldelas	 disciplinärt	 straff	 eller	 förvägras	 undervisning.	 I	 sådana	 situationer	 underrättas	

skolkuratorn	för	en	bedömning	av	behovet	av	elevvårdsinsatser.	Elevhälsans	organisation,	verksamhet	och	

struktur	presenteras	på	föräldramöten.	Information	finns	på	skolans	hemsida.		
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3.	FÖREBYGGANDE	ELEVHÄLSOARBETE	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

	

Tema-
dagar

Hem
och
Skola

KIVA

Vän-
elever Elevkår

Klass-
prat

Verktygs-
backen

Förebyggande elevvårdsarbete

Hand-
ledning

	

	
Enligt	 lagen	 och	 läroplanen	 för	 den	 grundläggande	 utbildningen	 och	 gymnasiet	 ansvarar	 styrgruppen	 för	

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	för	den	allmänna	planeringen,	utvecklingen,	styrningen	och	utvärderingen	

av	 skolans	 elevhälsa.	 Nedan	 presenteras	 åtgärder	 för	 det	 förebyggande	 arbetet	 för	 elevhälsan	 i	 Svenska	

samskolan	i	Tammerfors.		

 

KiVa	skola	programmet	
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KiVa	skola	programmet	är	en	modell	för	att	minska	mobbning	i	skolan.	Programmet	riktar	sig	till	alla	elever	

och	 är	 huvudsakligen	 mobbningsförebyggande.	 De	 specifika	 åtgärderna	 vidtas	 då	 mobbningen	 upptäcks	

och	riktar	sig	till	mobbarna	och	de	mobbade,	i	syfte	att	få	slut	på	mobbningen.		

Om	ett	mobbningsfall	ska	utredas	har	skolan	en	antimobbningsplan.		

För	 föräldrarna	 finns	 föräldrahandboken	 på	 nätet	 (www.kivakoulu.fi).	 På	 skolans	 föräldramöten	 kan	

föräldrarna	informeras	om	KiVa	programmet	(presentationsgrafik	finns	på	nätet;	www.kivakoulu.fi).		

	

Hem	och	Skola	

Enligt	 lagen	 om	 grundläggande	 utbildning	 ska	 undervisningen	 genomföras	 i	 samarbete	 med	 hemmen.	

Genom	samarbetet	 stöds	undervisningen	och	 fostran	 så	 att	 varje	 elev	 får	undervisning,	 handledning	och	

stöd	enligt	sin	utvecklingsnivå	och	sina	behov.	Samarbetet	främjar	elevernas	sunda	växande	och	utveckling.	

Vårdnadshavarnas	delaktighet	och	deras	möjlighet	att	vara	med	i	skolarbetet	och	utveckla	det	är	en	central	

del	av	skolans	verksamhetskultur.	Hemmets	och	skolans	fostringssamarbete	ökar	elevens,	klassens	och	hela	

skolans	välbefinnande	och	trygghet.	

	Utbildningsanordnaren	 ansvarar	 för	 att	 utveckla	 förutsättningarna	 för	 samarbete	mellan	 hem	och	 skola.	

Utgångspunkter	 för	 samarbetet	 är	 förtroende,	 jämlikhet	 och	 ömsesidig	 respekt.	 I	 samarbetet	 ska	

familjernas	mångfald	samt	behov	av	information	och	stöd	beaktas.	För	ett	lyckat	samarbete	förutsätts	att	

skolans	personal	är	aktiv	och	har	personlig	kontakt	med	vårdnadshavarna	och	att	kommunikationen	i	övrigt	

är	mångsidig.	Samarbetet	mellan	hem	och	skola	ska	ske	såväl	på	kollektiv	nivå	som	på	individnivå.		

I	Svenska	samskolan	 i	Tammerfors	sköts	samarbetet	mellan	hem	och	skola	genom	att	 regelbundet	ordna	

föräldramöten	och	utvecklingssamtal.	Wilma	är	en	 länk	mellan	 föräldrarna	och	 skolan.	 Samskolan	har	en	

föräldraförening	Hem	och	Skola	i	Tammerfors	som	fungerar	som	en	länk	mellan	hemmen	och	skolan.	

	
Föreningen	Hem	och	Skola	i	Tammerfors		
	

• Samarbetet	mellan	hem	och	skola	är	enkelt	med	låg	tröskel.	

• Vi	vill	uppmuntra	hemmen	till	att	engagera	sig.		

• Alla	behövs	i	den	hektiska	vardagen.	
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Exempel	på	aktiviteter	som	Hem	och	skola	arrangerar:	

Ø Kaffekonsert	tillsammans	med	skolans	musiklärare	

Ø Grötfrukost	på	Hem	och	Skola	dagen	

Ø Föräldrakväll	med	tema	

Ø Basar	

Ø Olika	evenemang	

Ø Ekonomiskt	stöd	till	klassresor,	böcker	till	skolans	bibliotek,	uteredskap	och	stipendier		

	

Hem	och	skola	informerar	om	sin	verksamhet	via	väskpost,	Wilma	och	TA.	

Handledning	

Enligt	 läroplanen	 har	 varje	 elev	 rätt	 till	 undervisning,	 handledning,	 elevvård	 och	 stöd	 samt	 till	 en	 trygg	

lärmiljö16.	 Utbildningsanordnaren	 ansvarar	 för	 att	 elevernas	 rättigheter	 tillgodoses	 och	 skapar	

förutsättningar	för	skolarbete	som	främjar	detta.	Skolans	ledning	har	det	praktiska	ansvaret	för	lösningar	i	

anslutning	till	undervisningen,	handledningen,	elevvården	och	stödarrangemangen	i	skolan,	i	alla	årskurser	

och	 i	alla	 läroämnen.	Det	 inkluderar	också	att	 förebygga	problem	och	att	 identifiera	och	eliminera	hinder	

för	växande	och	lärande	i	skolan.		

Varje	 lärare	 har	 ansvar	 för	 verksamheten,	 lärandet	 och	 välbefinnandet	 i	 sin	 undervisningsgrupp.	 Läraren	

ska	påverka	dessa	genom	sina	pedagogiska	lösningar	och	sitt	sätt	att	handleda.	Till	lärarens	uppgift	hör	att	

följa	med	och	främja	elevernas	lärande,	arbete	och	välbefinnande,	att	värdesätta	och	rättvist	bemöta	varje	

elev,	att	upptäcka	eventuella	svårigheter	i	god	tid	samt	att	handleda	och	stödja	eleverna.	Läraren	ser	till	att	

elevernas	 rätt	 till	 handledning	 samt	 stöd	 för	 lärande	 och	 elevvård	 tillgodoses.	 Det	 förutsätter	

kommunikation	med	eleverna	och	vårdnadshavarna,	samarbete	mellan	lärarna	och	i	synnerhet	samarbete	

med	elevvårdspersonalen.		

Mera	om	handledning	 i	Svenska	samskolan	 i	Tammerfors	beskrivs	 i	ett	separat	dokument	som	behandlar	

handledning	i	Svenska	samskolan	i	Tammerfors	(Bilaga	2).	

	

Elevkåren	

Enligt	lagen	har	skolan	en	elevkår	som	består	av	skolans	elever.	Elevkåren	och	dess	organ	har	som	uppgift	

att	främja	samarbetet	mellan	eleverna	och	öka	elevernas	påverkningsmöjligheter	och	delaktighet.	

																																																													
16	Lag	om	grundläggande	utbildning	30	§	1	mom.	och	Lag	om	grundläggande	utbildning	29	§	1	mom.	(1267/2013)	
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Elevkåren	 ska	 sporra	 eleverna	 att	 framföra	 sina	 åsikter,	 vara	 aktiva	 och	 påverka	 egna	 och	 gemensamma	

ärenden.	 Elevkåren,	 liksom	 andra	 strukturer	 och	 verksamhetssätt	 som	 stödjer	 delaktighet	 i	 skolan	 och	

kommunen,	erbjuder	möjligheter	att	träna	demokrati	i	praktiken.		

	

Alla	 skolans	 elever	 hör	 till	 elevkåren.	 Alla	 har	möjlighet	 att	 påverka	 verksamheten	 i	 skolan.	Målet	 är	 att	

eleverna	skall	genom	EKS	få	sin	röst	hörd	i	ärenden	de	anser	vara	viktiga	för	dem.	

Elevkåren	 kan	 ordna	 gemensamma	 aktiviteter.	 Syftet	 är	 att	 skapa	 trivsel	 och	 deltagande	 genom	 olika	

evenemang.	Varje	elev	skall	känna	sig	delaktig	i	skolans	vardag.		

	

Varje	 klass,	 åk	 1-9	 och	 gymnasiet,	 väljer	 två-tre	 representanter	 till	 elevkårsstyrelsen.	 I	 skolan	 finns	 två	

elevkårsstyrelser;	lilla	elevkåren	för	åk	1-5	och	EKS	för	åk	6-9	samt	gymnasiet.	Elevkårsstyrelserna	består	av	

en	ordförande,	vice-ordförande,	sekreterare,	kassör	(åk	6-9	och	gymnasiet)	samt	övriga	representanter	från	

varje	årskurs.	Styrelsen	sammanträder	1-2	gånger/månad.	

	

Uppdraget	för	representanter	i	elevkårsstyrelserna	är:	

• att	delta	i	de	möten	som	ordnas	regelbundet,	

• att	aktivt	lyssna	på	sina	klasskamraters	åsikter	gällande	skolan	och	framföra	dem	i	styrelsemöten,	

• att	förbereda,	meddela	och	behandla	ärenden	före	möten	i	klassen	samt	under	möten,	

• att	involvera	klasskamrater	i	de	ärenden	och	beslut	som	behandlas	under	möten,	

• att	elevrepresentanter	från	EKS	deltar	vid	behov	i	skolans	personalmöten.	

	

Ansvarige	EKS-läraren	deltar	i	möten.	Även	rektorn	kan	kallas	och	får	delta	i	EKS-möten.		

	

Exempel	på	aktiviteter	som	elevkårsstyrelsen	ordnar:	

• temadagar	och	temaveckor	

• rastlekar			

• morgonsamlingar	

• idrottsdagar,	t.ex	den	traditionella	volleybollturneringen	mellan	årskurserna	
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• diskussionstillfällen	om	gemensamma	ärenden	

• jippon	som	stärker	skolandan	

	

Ämnesövergripande	temahelheter	

Ämnesövergripande	 temahelheter	 ordnas	 i	 mån	 av	 möjlighet	 under	 skolåret,	 minst	 en	 övergripande	

temahelhet	 per	 läsår.	 Temahelheterna	 varierar.	Målet	med	 ämnesövergripande	 temahelheter	 är	 att	 alla	

elever	 i	 skolan	 är	 delaktiga.	 Detta	 ska	 ske	 i	 mån	 av	 möjlighet	 över	 årskursgränserna.	 Målet	 för	

temahelheterna	är	att	förstärka	skolgemenskapen	och	öka	samhörigheten	bland	eleverna.	Temahelheterna	

planeras	tillsammans	med	eleverna.			

	

Vänelever	

Eleverna	 stöder	 varandra	 genom	 att	 diskutera	 och	 ordna	 gemensam	 verksamhet.	 Målet	 är	 att	 skapa	

kamratrelationer	samt	ett	tryggt	och	trevligt	klimat	i	skolan.	

Eleverna	i	åk	4	är	vänelever	till	de	nya	ettorna.	Eleverna	i	åk	4	hjälper	de	nya	eleverna	bl.a.	i	matsalen	och	

håller	sällskap	på	rasterna.		

	

Exempel	på	aktiviteter	för	vänelever	i	de	lägre	klasserna:	

• läsa	för	vänelever	

• rita		

• spela	bordsspel		

• pulkåkning	

• knythjälp	vid	skridskoåkning	

• skriva	kort/brev	

	

Exempel	på	aktiviteter	för	vänelever	i	de	högre	klasserna:	

• visa	runt	i	de	olika	ämnesrummen		

• berätta	om	vad	som	är	annorlunda,	t.ex.	korta	och	långa	raster	

• vänelever	kan	stöda	de	som	behöver	lite	extra	hjälp	vid	en	ny	start	
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Verktygsbacken	

I	Handboken	för	handlösa	som	du	hittar	på	servern	hittar	du	bl.a.	

• blanketter	för	självutvärdering	

• blanketter	för	samtal	

• en	sammanställningsblankett	för	behovet	av	det	pedagogiska	stödet		

	

Klassprat	

Med	klassprat	avses	informella	pratstunder	mellan	elever	och	lärare	där	eleven	blir	en	medpart	istället	för	
motpart.	Målet	är	att	öka	demokrati,	jämlikhet,	trivsel,	välbefinnande	och	delaktighet	i	skolan.	 	
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4.	INDIVIDUELL	ELEVVÅRD	

	

Med	 individuell	 elevvård	 avses	 skolhälsovårdarnas,	 skolkuratorernas	 och	 skolpsykologernas	

tjänster	 för	 enskilda	 elever.	 De	 omfattande	 hälsoundersökningarna	 och	 andra	 återkommande	

kontroller	 är	 en	 del	 av	 den	 individuella	 elevvården.	 Individuell	 elevvård	 förutsätter	 elevens	 och	

vårdnadshavarens	samtycke.		

	

Elevens	 egen	 åsikt	 i	 planeringen	 och	 genomförandet	 av	 den	 individuella	 elevvården	 i	 Svenska	

samskolan	 i	 Tammerfors	 utgör	 grunden	 för	 elevvårdsarbetet	 med	 beaktande	 av	 elevens	 ålder,	

utvecklingsnivå	och	personliga	förutsättningar.	Det	är	viktigt	att	eleven	känner	förtroende	för	den	

grupp	som	samlas	kring	hens	ärende.	Eleven	godkänner	sammansättningen	av	expertgruppen.		

	

Med	 specifikt	 skriftligt	 samtycke	 kan	eleven	 vägra	 att	 anlita	 elevvårdstjänster.	Vårdnadshavaren	

informeras	 om	 att	 eleven	 hänvisats	 till	 elevvårdstjänster.	 Vårdnadshavaren	 kan	 inte	 hindra	 att	

eleven	 anlitar	 elevvårdstjänster	 eller	 att	 en	 expertgrupp	 samlas	 tillsammans	 med	 eleven	 om	

eleven	själv	önskar	det.	

	

Då	 en	 expertgrupp	 samlas	 tillsammans	 med	 eleven	 och	 hens	 vårdnadshavare	 eller	 annan	

närstående,	 utser	 gruppen	 inom	 sig	 en	 ansvarig	 som	 dokumenterar	 behandlingen	 av	 elevens	

ärende.	

	

Dokumentationen	ska	innehålla:	

• elevens person- och kontaktuppgifter 

• behandlingsdatum i expertgruppen 

• vem som inlett ärendet 

• mötesdeltagare 

• ärendet  

• beslut om fortsatta åtgärder med motivering  

• vem som deltagit i behandlingen av ärendet (namn + titel) 
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• om uppgifter överlämnas då bör det framgå vilka uppgifter om eleven som lämnats, 

till vem de lämnats, med vems samtycke och på vilka grunder  

• vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna 

 

Dokumentationen görs så att sekretessbestämmelserna följs. 

	

	

Förfaringssätt	vid	oro	för	enskild	elev:	

Då	 en	 lärare,	 en	 skolgångshandledare	 eller	 övrig	 personal	 upplever	 oro	 för	 en	 elevs	 välmående	

talar	hen	direkt	med	eleven	eller	kontaktar	elevens	klasslärare/-föreståndare	att	tala	med	eleven.		

Om	vårdnadshavaren	eller	någon	av	skolkamraterna	känner	oro	för	en	elev	kontaktar	hen	elevens	

klasslärare/-föreståndare,	skolhälsovårdare	eller	skolkurator.	

I	 samtal	 med	 eleven	 hänvisar	 läraren/skolgångshandledaren/klassläraren/-föreståndaren	 eleven	

till	skolhälsovårdare	eller	skolkurator.		

• Den	 vuxna	 och	 eleven	 kommer	 överens	 om	 att	 tillsammans	 besöka	

skolhälsovårdare	eller	skolkurator.	

• Den	vuxna	 informerar	eleven	om	att	hen	kommer	att	 informera	 skolhälsovårdare	

eller	skolkurator	om	att	den	vuxna	hänvisat	eleven	till	elevvårdstjänster.	

• Den	 vuxna	 informerar	 elevens	 vårdnadshavare	 om	 att	 hen	 hänvisat	 eleven	 till	

elevvårdtjänster.	

• I	dokumentationen	skall	det	stå	att	eleven	hänvisats	till	skolans	elevvårdstjänster.	

• Eleven	kan	vägra	att	besöka	skolhälsovårdare,	kurator	eller	psykolog.	

• Elevens	vårdnadshavare	kan	inte	hindra	att	eleven	utnyttjar	elevvårdstjänster.	

• Om	eleven	vägrar	att	besöka	någon	av	elevvårdstjänsterna	dokumenteras	detta.	

												

Eleven	besöker	skolhälsovårdare,	 skolkurator	eller	psykolog.	 I	 samtalet	med	eleven	bedömer	

skolhälsovårdare,	 skolkurator	 eller	 psykolog	 behovet	 av	 elevvårdstjänster	 utöver	 det	 egna	

ansvarsområdet	och	initierar	i	samråd	med	eleven	och	vårdnadshavaren	om	att	sammankalla	

en	expertgrupp	till	stöd	för	elevens	välmående.	
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• 		Skolhälsovårdare,	 skolkurator	 eller	 psykolog	 dokumenterar	 elevens	 besök	 i	 sin	

egen	journal.		

• 			Eleven	 kan	 vägra	 att	 en	 expertgrupp	 sammankallas	 vilket	 vårdnadshavaren	

däremot	inte	kan	hindra.	

• 			Skolhälsovårdare,	skolkurator	eller	psykolog	dokumenterar	om		

eleven	vägrat	besöka		

	

Med	elevens	och	vid	behov	vårdnadshavarens	samtycke	för	val	av	medlemmar	sammankallas	

en	expertgrupp.	Med	elevens	och	hans	eller	hennes	representants	specifika	skriftliga	samtycke	

kan	 även	 behövliga	 samarbetspartners	 eller	 elevens	 närstående	 delta.	 Expertgruppen	 utser	

inom	sig	en	ansvarsperson	som	dokumenterar	gruppens	elevvårdsarbete.	

											

	

Krävande	 elevvårdsärenden	 behandlas	 på	 större	 nätverksmöten	 där	 förutom	 vårdnadshavarna	 i	

mån	av	möjlighet	eleven,	skolpersonal	och	elevvården	även	socialarbetare	och	vårdande	 instans	

deltar.	

	
5.	DET	YRKESÖVERGRIPANDE	SAMARBETET	I	SVENSKA	SAMSKOLAN	I	TAMMERFORS	

	

De	olika	yrkesgruppernas	ansvarsområden	är:	

	

• Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	inom	elevvården	i	årskurserna	1-9	

	

• Klassläraren/klassföreståndaren	fungerar	som	en	länk	mellan	klassen	och	lärarkollegiet	och	

sköter	frågor	som	gäller	klassens	elever	och	elevernas	vårdnadshavare.	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	klassens	elever	är:	
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• att	 regelbundet	 diskutera	 med	 sin	 klass	 om	 frågor	 i	 anslutning	 till	 skolvardagen	 och	

informera	eleverna	om	sådant	som	diskuterats	på	lärarmötet	eller	som	rektor	beslutat	om	

• att	hålla	klassföreståndarkvart	eller	klassföreståndartimme	efter	behov	eller	enligt	skolans	

rutin	

• att	känna	till	elevernas	eventuella	svårigheter	förknippade	med	skolgången		

• att	följa	upp	elevernas	frånvaro	och	utreda	eventuella	oklarheter	

• att	följa	med	elevernas	studieframgång		

• att	vid	behov	utdela	och	följa	upp	bestraffningar	

• att	 ansvara	 för	 kontakten	 till	 vårdnadshavaren	 då	 en	 elev	 är	 i	 behov	 av	 allmänt	 eller	

intensifierat	stöd	eller	elevvårdstjänster	

• att	 ansvara	 över	 arbetet	 tillsammans	med	 specialläraren	 kring	 elever	 i	 behov	 av	 särskilt	

stöd		

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	med	hemmet	är:		

	

• informera	 eleverna	 och	 vårdnadshavarna	 om	 läsordningar,	 skolans	 ordningsregler	 och	

aktuella	frågor	

• upprätthålla	kontakten	till	elevernas	vårdnadshavare	och	regelbundet	ordna	föräldramöten	

• föra	 regelbundet	 utvecklings-	 och	 utvärderingssamtal	 med	 varje	 elev	 och	 hens	

vårdnadshavare		

	

	

Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	administrativa	uppgifter	är	att	

	

• ansvara	 för	 att	 planen	 för	 elevens	 lärande	 och	 den	 individuella	 planen	 för	 hur	

undervisningen	ska	ordnas	skrivs	in	i	Wilma	då	en	sådan	görs	upp	

• ansvara	 tillsammans	 med	 specialläraren	 uppgörandet	 av	 pedagogiska	 bedömningar	 och	

utredningar	

• uppdatera	elevuppgifterna	till	kansliet	
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Klasslärarens/klassföreståndarens	uppgifter	i	anslutning	till	samarbete	är	att	

	

• samarbeta	med	skolhälsovården	kring	den	omfattande	hälsoundersökningen	i	årskurserna	

1,	5	och	8	

• samarbeta	 med	 speciallärare,	 elevhandledare,	 skolkurator	 och	 övrig	 elevvårdspersonal	

kring	elevens	studieframgång	och	utveckling	

	

Skolkuratorns	uppgifter	inom	elevvården	

Kurator	är	en	del	av	skolans	elevvård	och	arbetar	med	psykisk	ohälsa	samt	social	problematik	 i	vardagen,	

tjej-	och	killgrupper	och	medling	i	konflikter.	Kuratorn	är	i	skolan	för	att	värna	om	elevernas	perspektiv	och	

ha	 eleven	 i	 fokus.	 Kurator	 håller	 stödsamtal	 och	 sköter	 skolans	 kontakter	 med	 vårdnadshavare	 och	

eventuella	andra	myndigheter	och	vårdinstanser.	

Kurators	 arbete	 handlar	 mycket	 om	 att	 vara	 observant	 på	 hur	 eleverna	 känner	 sig	 i	 skolmiljön	 och	 att	

uppmärksamma	om	någon	mår	dåligt.	Det	gäller	att	 tidigt	 fånga	upp	elever	som	av	olika	anledningar	har	

det	 jobbigt	 –	 och	 se	 till	 att	 de	 får	 rätt	 stöd,	 hur	 man	 bäst	 ska	 bemöta	 eleverna,	 hur	 man	 ser,	 når	 och	

inkluderar	alla	i	gemenskapen.	

Kurator	finns	i	skolan	för	att	skapa	en	så	bra	social	miljö	som	möjligt	för	eleverna	att	studera	och	utvecklas	

i.	 Kurator	 verkar	 för	 att	 skapa	en	 större	medvetenhet	 kring	de	 sociala	 frågorna	 i	 skolan	 i	 allmänhet	 –	på	

såväl	individ-	som	grupp-	och	organisationsnivå.	Precis	som	resten	av	elevvården	arbetar	kurator	utifrån	ett	

skolperspektiv.	Det	betyder	att	fokus	ligger	på	inlärning	och	pedagogisk	problematik.	

Kurator	är	 i	 skolan	och	är	både	synlig	och	tillgänglig.	Genom	att	ha	en	vardaglig	dialog	med	eleverna	kan	

kurator	också	hjälpa	till	att	avdramatisera	problem	med	psykisk	ohälsa.	Det	ska	vara	självklart	att	alla	kan	

behöva	prata	med	någon	vuxen	och	utomstående	ibland.	

Kurator	 är	 den	 del	 av	 elevvård	 som	 i	 problemsituationer	 främst	 sköter	 kontakten	 mellan	 skolan	 och	

vårdnadshavare	och	eventuella	andra	myndigheter	och	vårdinstanser.	Det	är	viktigt	att	elever	och	föräldrar	

är	helt	 införstådda	i	skolans	diskussioner	och	eventuella	åtgärder	–	och	det	är	kuratorns	uppgift	att	se	till	

att	elevernas	och	vårdnadshavares	självbestämmande	och	integritet	respekteras	i	olika	situationer.	
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Kurator	fungerar	ofta	som	medlare.	Vid	en	konflikt	pratar	kuratorn	eller	annan	personal	först	med	var	och	

en	 av	 de	 inblandade	 –	 innan	man	har	 ett	 gemensamt	 samtal	 om	det	 som	hänt	 och	hur	man	 går	 vidare.	

Elevernas	ålder	påverkar	naturligtvis	vilken	konflikthantering	man	arbetar	med.	

Kuratorns	arbete	utgår	till	stor	del	 från	skolans	värdegrund.	Numera	ska	många	värdegrundsfrågor	–	som	

till	 exempel	 jämställdhet	 och	 diskriminering	 –	 ingå	 i	 samtliga	 skolämnen	 istället	 för	 att	 schemaläggas	

separat.	Tanken	är	att	 värdegrunden	är	 så	viktig	att	den	bör	uppmärksammas	ur	alla	perspektiv.	Kurator	

värnar	 skolans	 värdegrund	 genom	 att	medvetandegöra	 både	 elever	 och	 personal	 om	 sociala	 frågor	 och	

perspektiv.	

Skolhälsovårdarens	uppgifter	inom	elevvården	

Skolhälsovårdaren	 planerar	 och	 ansvarar	 för	 skolhälsovården	 i	 respektive	 skola	 i	 samarbete	 med	

skolläkaren.	 Skolhälsovården	 verkar	 i	 nära	 samarbete	 med	 elever,	 vårdnadshavare,	 elevvårdspersonal,	

rektor	och	olika	aktörer	inom	social-	och	hälsovård.	

	

Skolhälsovården	bygger	på	uppföljning	av	den	fysiska,	psykiska,	sociala	och	intellektuella	utvecklingen	och	

hälsotillståndet	 hos	 eleverna.	 Verksamheten	 är	 i	 första	 hand	 förebyggande	 och	 kan	 delas	 in	 på	 följande	

sätt:	

	

• individinriktad	hälso-	och	sjukvård	med	årliga	hälsogranskningar,	som	i	åk	1,	5	och	8	är	omfattande	

och	innefattar	även	undersökning	av	skolläkare	

• miljöinriktad	hälsovård	med	inriktning	på	sanitära	förhållanden	och	arbetshälsa	

• hälsofostran	och	förebyggande	upplysningsverksamhet	både	individuellt	och	i	grupp	

	

Psykologens	uppgifter	inom	elevvården		

Psykologen	arbetar	 inom	elevvården	som	sakkunnig	på	sitt	område	i	samarbete	med	andra	yrkesgrupper.	

Psykologen	 deltar	 i	 mån	 av	 möjlighet	 elevvårdsmötena.	 Psykologen	 deltar	 i	 uppföljningen	 av	 enskilda	

elevers	 psykiska	 mående,	 inlärning	 och	 skolframgång,	 samt	 vid	 behov	 i	 planerandet	 av	 lämpliga	

stödåtgärder.		
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Psykologen	gör	också	undersökningar	för	att	klargöra	svårigheter	med	inlärning	och	skolframgång,	eller	för	

att	få	ökad	förståelse	för	elevens	mentala	hälsa,	oroväckande	eller	avvikande	beteende.	Vid	behov	hänvisar	

psykologen	 vidare	 för	 tilläggsutredningar.	 Psykologen	 kan	 också	 konsultera	 och	 fungera	 rådgivande	 i	

elevvårdsteamet	eller	direkt	till	lärare	och	annan	skolpersonal.		

	

Övriga	instanser	inom	Tammerfors	stad	

	

Ungdomsverksamhetens	uppgift	

	

Till	specialungdomsarbetarnas	och	ungdomsarbetarnas	uppgifter	hör	bl.a.	

• förebyggande	ungdomsarbete	

• uppsökande	och	uppföljande	ungdomsverksamhet	

• att	arrangera	verksamhet	för	speciella	grupper	

• samarbeta	med	skolor,	föreningar	och	organisationer	

	

Målet	 med	 stadens	 ungdomsverksamhet	 är	 att	 stödja	 de	 ungas	 utveckling	 och	 självständighetsprocess,	

samt	att	främja	ett	aktivt	medborgarskap	och	stärka	deras	sociala	identitet.	

	

Barnskyddet		

Barnskydd	är	barn-	och	familjeinriktat	barnskydd.	Barnskyddet	främjar	barnets	gynnsamma	utveckling	och	

välfärd.	Barnskyddet	stödjer	föräldrarna,	vårdnadshavarna	och	andra	personer	som	svarar	för	barnets	vård	

och	fostran	i	fostran	av	och	omsorg	om	barnet.		

Barnskyddet	involveras	i	elevvårdsarbetet	då	oron	över	eleven	sträcker	sig	utöver	själva	skolprestationerna.	

Barnskyddets	personal	 står	 till	 tjänst	med	konsultation.	Skolornas	personal	kan	konsultera	personal	 inom	

barnskyddet	för	att	få	råd	i	enskilda	elevärenden.	Konsultationen	ska	då	ske	utan	att	elevens	namn	nämns.	

I mån av möjlighet gör skolans personal tillsammans med barnets vårdnadshavare en begäran om 

utredning av barnskyddsbehovet. Om detta inte är möjligt så har skolans personal anmälningsplikt 

(BarnskyddsL). I egenskap av tjänstemän är skolans personal skyldiga att utan dröjsmål och utan 

hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i 

kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, 
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omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av 

barnskydd utreds. 

	

Akutgrupp	inom	elevvården		

Då	 skolans	 elevvårdsgrupp	 inte	 längre	 ser	 möjligheter	 att	 inom	 ramen	 för	 sitt	 uppdrag	 klara	 av	 ett	

elevvårdsärende	 eller	 då	 förtroendet	 mellan	 parterna	 saknas,	 förhållandena	 är	 inflammerade	 eller	 då	

problemen	 omfattar	 situationer	 som	 sträcker	 sig	 utöver	 den	 egna	 skolan	 (t.ex.	 droger,	 brottslighet)	 ska	

skolans	 rektor	 eller	 elevvårdspersonal	 be	 om	 hjälp	 av	 Tammerfors	 stads	 akutgrupp	 (nopean	 toiminnan	

ryhmä).	
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En	välfungerande	elevvård	är	en	angelägenhet	för	var	och	en	i	vår	skola!	
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6.	LÄRANDE	OCH	DET	PEDAGOGISKA	STÖDET	

 
Trestegsmodellen 
 

Eleven har rätt till rätt stöd i rätt tid enligt trestegsmodellen. Syftet med de tre stödformerna är att 

stödja eleven i hans eller hennes inlärning i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med 

detta stöd så länge behovet finns. Allmänt stöd är det stöd som eleven i första hand får av sin klass- 

eller ämneslärare. Det allmänna stödet får eleven i första hand i klassen för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen. Stödet ges i första hand som differentiering, stödundervisning och 

specialundervisning på deltid. Om denna stödform inte räcker har eleven rätt till intensifierat stöd. 

Intensifierat stöd har en elev rätt till då han eller hon behöver mera regelbundet stöd eller flera olika 

stödformer samtidigt för att tillgodogöra sig undervisningen. Om eleven trots dessa stödåtgärder 

inte når målen enligt den allmänna lärokursen kan eleven få särskilt stöd. Då uppgörs en individuell 

plan för hur undervisningen skall ordnas. Denna plan uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna. 

 

Se bilagorna från allmänt till intensifierat stöd och från intensifierat till särskilt stöd i slutet av detta 

kapitel. 

 
Stödformerna 
	
Allmänt	stöd	
	

Det	allmänna	 stödet	 ses	 som	en	verksamhetskultur	 i	 skolan,	där	 alla	 lärare	under	 ledning	av	 rektorn	har	

ansvar	för	alla	elever	och	för	att	de	mår	bra.	Tyngdpunkten	ligger	på	förebyggande	arbete	som	präglas	av	

samarbete	 och	 pedagogiska	 diskussioner.	 Stödformer	 som	 kan	 ingå	 i	 det	 allmänna	 stödet	 är	 t.ex.	

differentiering	 av	 undervisning,	 stödundervisning,	 flexibla	 undervisnings-	 och	 provarrangemang,	 flexibla	

grupperingar,	 lämplig	 gruppstorlek,	 elevvårdstjänster,	 elevhandledning,	 gemensamma	 kartläggningar	 och	

test,	 specialundervisning	 på	 deltid,	 hjälpmedel,	 biträdestjänster,	 klubbverksamhet,	

eftermiddagsverksamhet,	skolskjutsar	och	samarbete	med	hemmen.		

Stödundervisningen	 är	 avsedd	 för	 elever	 som	 tillfälligt	 blivit	 efter	 i	 studierna	 eller	 som	 i	 övrigt	 behöver	

kortvarigt	 stöd.	 Behovet	 av	 stöd	 gäller	 ofta	 ett	 visst	 läroämne	 eller	 område.	 Stödundervisningen	 inleds	

innan	elevens	prestationer	 i	 läroämnet	eller	ämnesområdet	bedöms	som	svaga,	och	den	inleds	genast	då	

man	märkt	tecken	på	svårigheter	i	lärandet	för	att	undvika	att	eleven	ska	bli	permanent	efter	i	sina	studier.	

Stödundervisningens	roll	är	att	förebygga	svårigheter.	
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Det	är	oftast	elevens	egen	klasslärare	eller	ämneslärare	som	ger	stödundervisningen.	Stödundervisningen	

ges	 antingen	 under	 lektionstid	 enligt	 elevens	 schema	 eller	 utanför	 lektionstid.	 Initiativet	 till	

stödundervisningen	 kommer	 huvudsakligen	 från	 lärarna.	 Föräldrarna	 informeras	 om	 att	 eleven	 får	

stödundervisning.	

	

Intensifierat	stöd	
	

Till	 det	 intensifierade	 stödet	 hör	 främst	 elever	 som	 behöver	 mera	 regelbundet	 stöd	 eller	 flera	 olika	

stödformer	 samtidigt.	 Innan	 man	 ger	 intensifierat	 stöd,	 skall	 det	 allmänna	 stödet	 ha	 prövats.	 Om	 det	

allmänna	stödet	 inte	 räcker,	 skall	man	göra	upp	en	pedagogisk	bedömning	av	eleven.	 I	Samskolan	är	det	

klassläraren	eller	 klassföreståndaren	 som	ansvarar	 för	 koordineringen	av	den	pedagogiska	bedömningen.	

Bedömningen	görs	i	samarbete	med	andra	lärare	som	undervisar	eleven,	vårdnadshavarna	och	eleven	själv.	

Det	 finns	en	 färdig	blankett	 i	Wilma	 för	den	pedagogiska	bedömningen.	 	Den	pedagogiska	bedömningen	

behandlas	i	elevvårdsgruppen	där	beslutet	om	intensifierat	stöd	fattas.		

För	 en	 elev	 som	 får	 intensifierat	 stöd	 skall	 en	 plan	 för	 elevens	 lärande	 göras	 upp.	 Planen	 görs	 upp	 av	

klassläraren	 eller	 klassföreståndaren	 på	 basis	 av	 elevvårdsgruppens	 beslut.	 Samskolan	 har	 en	 färdig	

blankett	i	Wilma	för	elevens	plan	för	lärandet.	Planen	för	elevens	lärande	är	ett	pedagogiskt	arbetsredskap	

och	kan	inte	överklagas.	

	
	 	 	
Särskilt	stöd	
	
Då	intensifierat	stöd	inte	räcker	till	skall	eleven	få	särskilt	stöd.	Beslutet	om	särskilt	stöd,	föregås	alltid	av	en	

pedagogisk	 utredning.	 I	 Samskolan	 är	 det	 specialläraren	 som	 ansvarar	 för	 koordineringen	 av	 den	

pedagogiska	utredningen	och	den	görs	 i	samarbete	med	alla	 lärare	som	undervisar	eleven	eller	ger	annat	

stöd	eller	annan	vård.	Elevens	vårdnadshavare	skall	alltid	höras,	liksom	eleven	själv	i	mån	av	möjlighet.	Den	

pedagogiska	sakkunskapen	betonas	då	utredningen	görs,	vilket	innebär	att	utlåtanden	av	läkare,	psykolog,	

hälsovårdare	 eller	 socialarbetare	 enbart	 begärs	 vid	 behov.	 En	 färdig	 blankett	 för	 den	 pedagogiska	

utredningen	finns	i	Wilma.	

Den	pedagogiska	utredningen	behandlas	i	elevvårdsgruppen,	som	vid	behov	fattar	ett	beslut	om	att	eleven	

skall	få	särskilt	stöd.	Beslutet	fattas	av	Samskolans	rektor,	eftersom	Samskolan	är	en	privatskola.	I	beslutet	

noteras	 elevens	 huvudsakliga	 undervisningsgrupp,	 eventuella	 tolknings-	 eller	 biträdestjänster	 samt	 om	
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eleven	 har	 individuella	 mål	 i	 något	 eller	 några	 ämnen.	 Beslutet	 om	 särskilt	 stöd	 är	 ett	 tidsbundet	

förvaltningsbeslut	som	kan	överklagas.		

Specialläraren	 ansvar	 för	 uppgörningen	 av	 en	 Individuell	 plan	 (IP)	 för	 de	 elever	 som	 får	 särskilt	 stöd.	 En	

färdig	blankett	för	den	Individuella	planen	(IP)	finns	i	Wilma.	IP:n	är	ett	pedagogiskt	arbetsredskap	som	inte	

kan	överklagas.	Elevvårdsgruppen	följer	med	och	utvärderar	hur	det	särskilda	stödet	förverkligas.	
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11.	TIMFÖRDELNINGEN	

	

Svenska	samskolan	i	Tammerfors	-	LP2016
Åk	1-6	från	och	med	hösten	2016.	Alla	årskuser	enligt	nya	LP	2019

Ämne																							Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt
Modersmålet	och	litteratur 8 8 6 6 5 5 3 3 4 48
A1-språk:	engelska 2 2 2 3 2 2 3 16
A2-språk	:	finska 2 2 2 2 2 2 12
Matematik 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
Omgivningslära 2 2 2 3 3 2 14
Biologi	och	geografi 2 2 3 7
Fysik	och	kemi 2 3 2 7
Hälsokunskap 1 1 1 3
Religion/livsåskådning 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
Historia 1 2 2 2 7
Samhällslära 2 3 5
Musik 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Bildkonst 1 1 1 1 2 2 2 10
Slöjd* 2 2 2 2 2 2 2 14
Idrott 2 2 3 2 2 3 2 3 2 21
Valfria	konst-	och	färdighetsämnen Minus	6	inräknat	i	konst-	och	färdighet	i	åk	3-6 3 2 5
Konst-	och	färdighetsämnen	sammanlagt 0
Huslig	ekonomi 3 3
Elevhandledning 0,5 0,5 1 2
Valfria	ämnen 1 1 1 2 2 2 9
SUMMA	maximi 20 20 24 26 27 27 30,5 29,5 30 234 222
B2-språk	(valfritt) 2 2 4 minimi
*	Konst-	och	färdighetsämnet	slöjd	ska	i	åk	1-6	studeras	lika	delar	teknisk	och	textil	slöjd
Som	A1-språk	erbjuds	engelska
Alla	elever	läser	A2-språk
Valfria	ämnen	i	åk	7	är	tyska,	franska,	spanska	eller	något	konst-	och	färdighetsämne.	I	åk	1-	avgör	utbildningsanordnaren
utgående	från	lokala	förhållanden.	I	SST	satsar	vi	ekxtra	på	modersmål	och	matematik.	Ok?
Det	frivilliga	B2-språket	är	ett	tillvalsämne	i	åk	8-9.	De	språk	som	erbjuds	är	franska,	tyska,	spanska


