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INLEDNING 
 

Läroplansprocessen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun har i enlighet med de nationella 
läroplansgrunderna utgått från delaktighet. Målet är att både elever, undervisningspersonal, elevernas vård-
nadshavare och förtroendevalda får möjlighet att inverka på läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen 
utarbetas i samarbete med grundtrygghetsväsendet och externa samarbetsparter.   
 
Läroplansprocessen inleddes våren 2015 genom att utarbeta utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan 

(KuntaKesu). Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan, som godkändes av bildningsnämnden i decem-

ber 2015, är ett centralt dokument som styr både småbarnspedagogiken och den grundläggande utbild-

ningen. Med hjälp av dokumentet styr nämnden utarbetandet och förverkligandet av läroplanerna. Dessu-

tom binder dokumentet kommunens strategi och värderingar till den kommunspecifika läroplanen. 

 

Med hjälp av utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan skapade nämnden riktlinjer för utarbetandet och 

utvecklandet av läroplanen. Bildningsnämnden fastställde som ett centralt mål i planen att skapa en enhetlig 

stig för växande och lärande från småbarnspedagogiken via förskoleundervisningen till den grundläggande 

utbildningen. Bildningsavdelningens olika funktioner ses som centrala stödtjänster för växande och lärande, 

och de ska i fortsättningen utvecklas särskilt ur barn och ungas perspektiv.  
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Bild: Sjundeås stig för växande och lärande 

 

 

I enlighet med denna linjedragning har de kommunspecifika läroplanerna för både förskoleundervisningen 

och den grundläggande utbildningen uppgjorts som ett samarbete mellan småbarnspedagogiken och den 

grundläggande utbildningen. Målet har varit att skapa en läroplanshelhet som omfattar både förskoleunder-

visningen och den grundläggande utbildningen. Sjundeå är tydligt en tvåspråkig kommun. För att säkerställa 

den språkliga jämställdheten har läroplanen uppgjorts i tätt samarbete mellan de båda språkgrupperna. 

Läroplansprocessen leddes av en styrgrupp som bestod av chefen för småbarnsfostran, rektorn i Aleksis Kiven 
koulu, förvaltningsplaneraren och bildningschefen som gruppordförande.  
 
En omfattande LP2016-arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta den allmänna delen. Gruppen bestod av sko-
lornas ledningsgrupper och representanter för småbarnspedagogiken (chefen för småbarnsfostran, dag-
hemsföreståndarna, förskolelärarna och den ambulerande specialbarnträdgårdsläraren). Arbetsgruppen 
samlades från och med september 2015 en gång i månaden för att behandla kapitlen läroplansgrunderna 
och deltog även i en utbildning som Utbildningsstyrelsen ordnade.  
 
För LP2106-arbetsgruppen ordnades också egna utbildningar i samband med LP2106-dagarna. Då behandla-
des bl.a. de centrala målen för den nya läroplanen, ändringar i verksamhetskulturen, elevernas delaktighet, 
användning av informations- och kommunikationsteknologi samt undervisning i en sammansatt klass.  
 
Både förskolelärarna och lärarna inom den grundläggande utbildningen erbjöds möjlighet att delta Utbild-
ningsstyrelsens utbildningar om förändringar i läroplanen.  
 
Läroplanen är lika till innehållet för den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Utar-

betandet av läroplanen har ökat kännedom om och samarbete mellan språkgrupperna. Förskolelärarna och 

lärarna inom den grundläggande utbildningen har genom läroplansarbetet fått möjlighet att diskutera och 

utbyta tankar i frågor som berör fostran och pedagogik. Arbetet skapade en gemensam uppfattning om vad 



8 
 

som upplevs som bra växande och lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 

i Sjundeå.  

 

Bild: Samarbetsprocessen i uppgörandet av Sjundeås kommunspecifika läroplan för förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen.  
 
Grunderna i läroplanen betonar mångvetenskapliga lärområden, som överskrider läroämnesgränserna och 
bildar helheter som omfattar delar av olika konst- och vetenskapliga inriktningar. I enlighet med innehållet i 
grunderna ville man med läroplansarbetet stöda samarbetet mellan olika lärargrupper och läroämnen genom 
att bilda 8 arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift var att utarbeta de kommunspecifika delarna av läropla-
nerna med beaktande av de innehållsmässiga, pedagogiska och verksamhetsmässiga möjligheterna inom 
varje läroämneshelhet för att förverkliga helhetsskapande undervisning och skapa sektorövergripande inlär-
ningshelheter. Arbetsgrupperna bildades enligt följande: 
 

• Förskole- och nybörjarundervisning  

• Matematisk-naturvetenskapliga ämnen (MA, FY, KE, BI, GE, MK)  

• Humanistiska ämnen (HI, SL, RE, RO, LK, EH)  

• Språk (AI, SV, FI, EN, TY, FR, S2)  

• Konst- och färdighetsämnen (MU, BK, GY, SL, HU)  

• Särskilt stöd  

• Elevvård  

• Mångvetenskapliga lärområden (Sjundeå-timmar)  
 
Läroämnesgrupperna bestod av både ämnes- och klasslärare. Till gruppen särskilt stöd hörde representanter 

för speciallärare inom både småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I utarbetandet av 
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delen om elevvård deltog utöver representanter för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbild-

ningen även representanter för grundtrygghetsväsendet.  

KAPITEL 1 DEN LOKALA LÄROPLANENS BETYDELSE OCH UPPGÖRANDET AV DEN 

1.1 Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen 
 

Styrsystemet för den grundläggande utbildningen ska garantera jämlikhet och kvalitet i utbildningen 

samt skapa goda förutsättningar för elevernas växande, utveckling och lärande. Styrsystemets normdel 

består av lagen och förordningen om grundläggande utbildning, statsrådets förordningar, grunderna för 

läroplanen samt den lokala läroplanen och läsårsplanerna som baserar sig på den. Syftet med revide-

ringen av styrsystemet är att undervisningen bättre ska kunna ta hänsyn till förändringarna i omvärlden 

och att stärka skolans uppdrag att bygga en hållbar framtid.  

 

Grunderna för läroplanen bygger på lagen och förordningen om grundläggande utbildning och på stats-

rådets förordning som fastställer målen och timfördelningen1. Grunderna för läroplanen är en nationell 

föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen enligt vilken den lokala läroplanen görs upp2. Syftet med 

grunderna för läroplanen är att stödja och styra undervisningen och skolarbetet samt främja en enhetlig 

grundläggande utbildning på lika villkor.  

 

Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och 

innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhets-

kulturen. Därför innehåller grunderna för läroplanen utöver föreskrifter om mål och innehåll även text 

som belyser dessa. Grunderna för läroplanen innehåller också, till de delar det behövs, hänvisningar till 

den lagstiftning som grunderna baserar sig på. 

 

Den lokala läroplanen är en viktig del av styrsystemet. Den beskriver och styr genomförandet av såväl 

nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en ge-

mensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Den är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg 

som styr utbildningsanordnarens verksamhet och skolornas arbete. Läroplanen förenar skolornas verk-

samhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och 

lärande.  

1.2 Principer för uppgörandet av den lokala läroplanen  
 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att göra upp en lokal läroplan och utveckla den3. I läroplanen be-

stäms om det fostrande arbetet, undervisningen, bedömningen av lärande och om hur stöd, handled-

ning och elevvård, samarbete mellan hem och skola samt övrig verksamhet ska ordnas och förverkligas. 

Där kompletteras och prioriteras ur ett lokalt perspektiv de mål, riktlinjer och centrala innehåll samt 

övriga frågor som gäller undervisningen som fastställs i grunderna för läroplanen. Utbildningsanordna-

ren ska utarbeta läroplanen med beaktande av elevernas behov, lokala särdrag samt resultat från ut-

vecklingsarbete och intern utvärdering.   

                                                           
1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998), Förordning om grundläggande utbildning (852/1998), Statsrådets för-
ordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den 
grundläggande utbildningen (422/2012 och 378/2014) och Statsrådets förordning om ändring av förordningen om 
grundläggande utbildning (423/2012) 
2 Lag om grundläggande utbildning 14 § 2 mom. och Statsrådets förordning (422/2012) 13 § 
3 Lag om grundläggande utbildning 15 § 1 mom.  
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Läroplanen ska främja en fortlöpande utveckling av undervisningens kvalitet och stärka utbildningens 

kontinuitet. Den ska skapa en god grund för övergången från förskoleundervisningen till den grundläg-

gande utbildningen och från den grundläggande utbildningen till följande utbildningsstadium. Läropla-

nen ska utarbetas med hänsyn till övriga lokala planer, såsom  

• eventuell plan för småbarnspedagogik  

• förskoleundervisningens läroplan  

• eventuell plan för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen  

• eventuell plan för morgon- och eftermiddagsverksamheten 

• välfärdsplan för barn och unga enligt barnskyddslagen4 

• likabehandlingsplan enligt lagen om likabehandling5 

• eventuell plan för hållbar utveckling, kulturell fostran och övriga planer och beslut som utbildnings-

anordnaren fattat i synnerhet angående utbildning, barn, ungdomar och familjer. 

 

Utbildningsanordnaren ska godkänna läroplanen separat för undervisning på svenska, finska eller sa-

miska samt vid behov för undervisning på något annat språk6. Utbildningsanordnaren kan utarbeta en 

gemensam lokal läroplan för alla sina skolor eller en plan som innehåller både utbildningsanordnarens 

gemensamma delar och delar som är gemensamma för flera skolor och/eller skolspecifika delar. Utbild-

ningsanordnaren fattar själv beslut om hur läroplanen utarbetas. Utbildningsanordnare kan också 

komma överens om gränsöverskridande samarbete och gemensamma regionala riktlinjer för läropla-

nerna. 

 

När läroplanen uppgörs beaktas att undervisningen kan vara huvudsakligen indelad i läroämnen eller 

förverkligas genom helhetsskapande undervisning. Om undervisningen är helhetsskapande kan också 

årskurshelheterna i läroplanen vara helhetsskapande.  

 

Elevernas alla individuella planer ska utarbetas utgående från den gemensamma läroplanen7. I läsårs-

planen ska preciseras hur läroplanen kommer att genomföras i den enskilda skolan under läsåret. För-

ordningen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att informera eleverna och 

deras vårdnadshavare om centrala frågor som fastställs i läsårsplanen.8  

 

Samarbete kring läroplanen och läsårsplanen bidrar till att alla parter förbinder sig till de gemensamma 

målen och ökar enhetligheten i undervisningen och det fostrande arbetet. Utbildningsanordnaren ska 

se till att personalen inom undervisningsväsendet har möjlighet att delta i samarbetet samt främja sam-

arbetet både mellan läroämnena och mellan aktörer inom olika sektorer. Det ska finnas möjlighet att 

delta oberoende av hur planerna utarbetas. Eleverna ska enligt lagen ges möjlighet att delta i beredan-

det av läroplanen och de planer som anknyter till den9. Det är viktigt att också vårdnadshavarna har 

möjlighet att delta i läroplansarbetet, utarbetandet av läsårsplan och i planeringen av skolans verksam-

het, i synnerhet gällande målen för fostran, verksamhetskulturen och samarbetet mellan hem och skola. 

                                                           
4 Barnskyddslagen (417/2007) 12 § och Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 12 § 
5 Lagen om likabehandling (21/2004) 4 § 
6 Lag om grundläggande utbildning 15 § 1 mom.  
7 Lag om grundläggande utbildning 16 a §, 17 § och 17 a § (642/2010) 
8 Förordning om grundläggande utbildning 9 §  
9 Lag om grundläggande utbildning 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
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Det är särskilt viktigt att eleverna och vårdnadshavarna kan delta i arbetet på ett meningsfullt och 

mångsidigt sätt. Elevernas utvecklingsstadium ska beaktas då man planerar deras delaktighet. 

Samarbete med aktörer utanför skolan berikar skolarbetet och knyter det till det omgivande samhället. 

Till de delar läroplanen berör elevvård och samarbete mellan hem och skola förpliktar lagen om grund-

läggande utbildning utbildningsanordnaren att utarbeta läroplanen i samarbete med de myndigheter 

som ansvarar för social- och hälsovården i kommunen10. Det behövs även samarbete med övriga förvalt-

ningar för att kunna garantera alla elevers skolgång, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Samarbete 

med andra organisationer och olika experter förbättrar ytterligare kvaliteten på planerna och skolarbe-

tet.  

En elev har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att varje skoldag få undervisning enligt läro-

planen11. Utbildningsanordnaren ska se till att denna rättighet uppfylls och alla som arbetar med ele-

verna ska verkställa den läroplan som utbildningsanordnaren godkänt och följa övriga normer som re-

glerar arbetet.  

Sjundeå kommuns läroplaner för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
skapar en grund för barnets enhetliga växt- och lärostig från småbarnspedagogiken via förskoleun-
dervisningen till slutet av den grundläggande utbildningen varifrån eleven övergår till studier i andra 
stadiet. 
 
Sjundeå kommuns läroplaner för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen föl-
jer den nationella läroplanens struktur och ordning. De är lika till innehållet för den finskspråkiga 
och den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Sjundeå kommuns riktlinjer och precise-
ringar har lagts till i de nationella grunderna i blåa lådor. 
 
Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen tillämpar läroplanen för årskurserna 1-6. Ele-
verna fortsätter sina studier i enlighet med Sjundeå kommuns bildningsnämnds riktlinjer antingen 
i Lojo i Källhagens skola eller i Kyrkslätt i Winellska skolan och då iakttas i studierna läroplanen i 
respektive kommun. 
  
Läroplanerna består av två delar:  
• I de gemensamma delarna för förskoleundervisningen och den grundläggande ut-
bildningen fastställs för vilka delar läroplanen uppgörs enhetsspecifikt.  
• De enhetsspecifika läroplanerna antecknas i verksamhetsplanen som varje enhet 
uppgör varje läsår.  
 
Bildningsnämnden godkänner läroplanens gemensamma del. Nämndens sektioner godkänner de 
egna förskolenheternas och skolornas verksamhetsplaner varje läsår.  
 
I uppgörande av läroplanerna har följande lokala planer utnyttjats:  

• Sjundeå kommuns strategi  

• Sjundeå kommuns välfärdsplan  

• Elevvårdsplan  

• Sjundeå kommuns principer för ordnande av eftermiddagsverksamhet  

• Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogiken  

• KuntaKesu  

• Sjundeå kommuns integrationsplan  
 

                                                           
10 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 
11 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
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Eleverna deltar i uppgörande av läroplanen både på kommunens och skolans nivå. Föräldrarna 
deltar i läroplansarbetet. Läroplansdelarna som berör elevvård samt samarbetet mellan hemmet 
och skolan uppgörs i samarbete med kommunens grundtrygghetväsende. 

 

1.3 Utvärdering och utveckling av den lokala läroplanen 
 

Utbildningsanordnaren ska utvärdera sin utbildning och utbildningens effekt och delta i extern utvärde-

ring av sin verksamhet. Syftet med utvärderingen är att utveckla utbildningen och förbättra förutsätt-

ningarna för lärande.12 Uppföljning, regelbunden utvärdering och utveckling av den lokala läroplanen 

och läsårsplanen är en del av denna utvärderingsskyldighet. 

I utbildningsanordnarens och skolornas interna utvärderingar kan resultaten från nationella utvärde-

ringar och utvecklingsprojekt och de nationella kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen 

användas13. Samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och andra aktörer främjar öppen och konstruk-

tiv självvärdering.  

Ändringar i läroplansgrunderna förutsätter att motsvarande ändringar görs i den lokala läroplanen och 

omsätts i praktiken. Utbildningsanordnaren kan granska sin läroplan och förbättra dess kvalitet och 

ändamålsenlighet utifrån lokala behov och genom att utnyttja resultaten från utvecklingsarbete.  

Sjundeå kommuns läroplaner för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
skapar en enhetlig helhet. Läroplanen är en process som lever i tiden och som utvecklas och kom-
pletteras vid behov. Enligt bildningsnämndens riktlinjer bedöms planernas lämplighet varje läsår i 
enlighet med principen för kontinuerlig bedömning och genom utnyttjande av kvalitetskriterierna 
för den grundläggande utbildningen. Eleverna och vårdnadshavarna erbjuds möjlighet att delta i 
bedömningen av verksamheten och därigenom i utvecklande av verksamheten. 
 
Utgående från bedömningsresultaten fastställer bildningsnämnden i utbildningsanordnarens lokala 
utvecklingsplan, dvs. i KuntaKesu, de centrala utvecklingsobjekten som berör småbarnspedagogi-
ken och den grundläggande utbildningen. Syftet med bedömande och utvecklande av verksam-
heten är att i enlighet med grunderna för läroplanen försäkra att eleverna inom förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå får högklassiga förutsättningar för att växa, 
utvecklas, lära sig och lyckas tillsammans med andra. 
 

                                                           
12 Lag om grundläggande utbildning 21 § 1 och 2 mom. (1296/2013) 
13 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, undervisnings- och kulturministeriet 2012: 29 
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1.4 Uppgörandet av den lokala läroplanen och centrala beslut gällande  

undervisningen 
 

Den lokala läroplanen, de läsårsplaner som förtydligar denna och övriga planer ska uppgöras med beak-

tande av ovan beskrivna mål och principer på det sätt som utbildningsanordnaren beslutar. Utbildnings-

anordnaren kan besluta om att till skolorna delegera beslut som ingår i läroplanen och om uppgörandet 

av en skolspecifik läroplan.  

 

I detta underkapitel anges de frågor som ska avgöras lokalt och beskrivas i läroplanen, som inte tas upp 

i andra kapitel.  I varje huvudkapitel i grunderna för läroplanen anges närmare vilka frågor som ska av-

göras och beskrivas i ifrågavarande kapitel i den lokala läroplanen.  
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1.4.1. Timfördelningen i den grundläggande utbildningen 
Inom den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun tillämpas fr.o.m. 1.8.2019 den av bildningsnämnden (BILDN 
12.06.2019 § 48) godkända timfördelningen i undervisningen som framskrider enligt årskurs.  Timfördelningen angående 
A2-språk tas i användning från början av läsåret 2020-21. Under läsåret 2019-2020 inleds undervisning av A2-språket i års-
kurs 4. 

Timfördelningen i den grundläggande utbildningen i Sjundeå från och med 1.8.2019  

           

Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot. 

Modersmål och litteratur 7 7 5 5 4 4 3 4 3 42 

A1-språk 1 1 2 2 3 2 2 2 3 18 

B1-språk 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 

Matematik 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 

Omgivningslära 2 2 2 2 3 3       14 

Biologi och geografi             2 3 2 7 

Fysik och kemi             2 3 2 7 

Hälsokunskap             0,5 1,5 1 3 

Religion / Livsåskåndningskunskap 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

Historia och samhällslära 0 0 0 0 2 3 2 2 3 12 

Musik 1 1 2 2 1 1 2 0 0 10 

Bildkonst 1 1 2 2 2 1 2 0 0 11 

Handarbete 2 2 1 2 2 2 3 0 0 14 

Gymnastik och idrott 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 

Huslig ekonomi 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Valfria konst- och färdighetsämnen 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä (Siuntio)                   0 

Elevhandledning 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 2 

Valfria ämnen 0 0 0 1 1 1 0 4 3 10 

Eleven minimiantaltimmar (SR) 20 20 22 23 25 26 29 30 30 225 

Sjundeå-timmar ** 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Elevens minimiantaltimmar (Sjundeå) 21 21 23 24 26 27 30 30 30 232 

A2-språk***     2 2 2 2 2 2 2 14 

B2-språk ****               2 2 4 

Max. Antal timmar totalt (Sjundeå) 21 21 25 26 28 27 31 31 30 240 
           

* Undervisning av valfria konst- och färdighetsämnen har placerats i ifrågavarande ämnen i årskurserna 3-7 

** Med Sjundeå-timmarna avses mångvetenskapliga lärområden mellan ämnen vars innehåll   
definieras i de skolvisa arbetsplanerna.          

*** Timmarna för valfritt A2-språk läggs till elevens minimitimantal i årskurserna 3-5 (Sjundeå).  
**** Timmarna för valfria ämnen i årskurs 8-9 innehåller timmarna för valfritt B2-språk   
           

 
Årskursintegrerade studier  
Timfördelningen som används i årskursintegrerade studier fastställs studiehelhetsspecifikt. Studiehelheterna ska i varje 
ämne utformas utgående från de årskurshelheter som bildas mellan etappmålen i statsrådets förordning om timfördel-
ningen, ändå så att även i de årskursintegrerade studierna iakttas den kommunspecifika timfördelningen. 
I årskursintegrerade studier uppgörs för eleven en personlig plan för elevens lärande i samarbete med elevens vårdnads-
havare. Förverkligande av den följs regelbundet.  
 
Förskolorna och skolorna uppgör en beskrivning om förverkligande av årskursintegrerade studier i deras verksamhetspla-
ner. 
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1.4.2 Språkprogrammet inom Sjundeå kommuns grundläggande utbildning 
 

Svenskspråkig grundläggande utbildning:  
A1-språk: finska  
A2-språk: engelska  
B1-språk: engelska för de elever som inte studerade engelska som A2-språk.  
 
Finskspråkig grundläggande utbildning:  
A1-språk: engelska  
A2-språk: svenska  
B1-språk: svenska  
B2-språk: de undervisade språken fastställs i Aleksis Kiven koulus verksamhetsplan som uppgörs 
varje läsår. 

 

Utbildningsanordnaren ska besluta om lösningar och förfaringssätt i anslutning till uppgörandet av den 

lokala läroplanen: 

- om den läroplan som utarbetas ska vara gemensam för skolorna, helt eller delvis skolspecifik, reg-

ional eller om man löser det på annat sätt 

- för vilka undervisningsspråk läroplanen utarbetas och godkänns (svenska, finska, samiska och vid 

behov för något annat undervisningsspråk) 

- läroplanens struktur, i vilken ordning behandlas frågorna och i vilken form publiceras läroplanen  

- hur personalen och eleverna och deras vårdnadshavare är delaktiga när läroplanen utarbetas, ut-

värderas och utvecklas och hur vårdnadshavarnas olika möjligheter att delta beaktas  

- hur samarbetet med förskoleundervisningen och övrig småbarnspedagogik samt med läroanstalter 

som representerar utbildning som följer efter den grundläggande utbildningen ordnas då läropla-

nen utarbetas 

- vilka andra aktörer som deltar då läroplanen utarbetas och förverkligas och hur samarbetet ordnas 

- hur lokala särdrag och behov, information från utvärderingar och utvecklingsarbete samt mål för 
utveckling och övriga lokala planer beaktas då läroplanen utarbetas 

- om den skolspecifika jämställhetsplanen i enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män ska ingå i läroplanen eller om den ska utarbetas som en fristående plan 

o enligt lagen ska en jämställdhetsplan utarbetas årligen i samarbete med personalen och 
eleverna; i stället för en årlig genomgång kan planen utarbetas för högst tre år i sänder. 

 

Utbildningsanordnaren ska i läroplanen besluta och beskriva följande om uppgörandet och utvecklingen 

av läroplanen: 

- hur samarbetet med social- och hälsovårdsmyndigheterna ordnas när man gör upp de avsnitt som 

behandlar elevvård och samarbete mellan hem och skola 

- hur man följer upp att läroplanen genomförs och hur läroplanen utvärderas och utvecklas 

- vilka är de lokala planer och program som kompletterar och förverkligar läroplanen (till exempel 

plan för morgon- och eftermiddagsverksamhet, program för hållbar utveckling, jämställdhetsplan, 

plan för kulturell fostran, informationsstrategi). 
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Utbildningsanordnaren ska i läroplanen besluta och beskriva följande om hur undervisningen ska ordnas: 

- hur man främjar enhetligheten i den grundläggande utbildningen och samarbetet i övergångsske-

dena (inom den grundläggande utbildningen, med förskoleundervisningen och övrig småbarnspe-

dagogik och med läroanstalter som representerar utbildning som följer efter den grundläggande 

utbildningen) 

- om undervisningen eller en del av den ordnas i sammansatt klass (se även underkapitel 5.4 och 5.6) 

- om undervisningen eller en del av den ordnas som undervisning enligt årskurs eller som årskursin-

tegrerade studier eller som studier enligt elevers eget studieprogram (se även underkapitel 5.4 och 

5.6) 

- om undervisningen ordnas huvudsakligen indelad i läroämnen eller helt eller delvis som helhets-

skapande undervisning; vilka är huvuddragen för hur eventuell helhetsskapande undervisning ord-

nas 

- hur undervisningstimmarna fördelas per årskurs mellan gemensamma läroämnen, de valfria tim-

marna i konst- och färdighetsämnen och valfria ämnen i enlighet med statsrådets förordning (lokal 

timfördelning)14 

- utbildningsanordnarens språkprogram, på vilken årskurs undervisningen i de olika språken inleds 

(se även avsnitten om det andra inhemska språket och främmande språk samt kapitel 12) 

- vilka valfria ämnen som erbjuds eleverna och på vilka årskurser de undervisas (se även kapitel 12) 

- eventuell intensifierad undervisning och hur den genomförs; hur intensifieringen syns i timfördel-

ningen och i undervisningens mål och innehåll (se även kapitel 12) 

- hur elevhandledningen ordnas 

o i handledningsplanen ska beskrivas elevhandledningens struktur, förfaringssätt, arbets- och 

ansvarsfördelning, arbete i sektorsövergripande nätverk, samarbete mellan hemmet och 

skolan i frågor som gäller handledning, samarbete med arbetslivet samt arrangemang för 

arbetsorientering (se även den uppgiftsbeskrivning för elevhandledningen som ingår i års-

kurshelheterna).    

 

KAPITEL 2 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SOM GRUND FÖR ALLMÄN-
BILDNING 
 

Den grundläggande utbildningen ska lägga grunden för elevernas allmänbildning. Kommunen är skyldig 

att ordna grundläggande utbildning för de barn i läropliktsåldern som bor inom kommunens område15. 

Förpliktelserna som styr den grundläggande utbildningen grundar sig på grundlagen, lagen och förord-

ningarna om grundläggande utbildning, statsrådets förordning och grunderna för läroplanen. Också för-

pliktelser som grundar sig på annan lagstiftning och internationella avtal som Finland förbundit sig att 

följa ska beaktas då undervisningen ordnas. Den grundläggande utbildningen bygger på en gemensam 

värdegrund och syn på lärande.  

                                                           
14 Statsrådets förordning (422/2012) 
15 Lag om grundläggande utbildning 4 § 1 mom.  



17 
 

2.1 Förpliktelser som styr undervisningen 

Den grundläggande utbildningen ska följa de enhetliga nationella grunderna för läroplanen enligt lagen 

om grundläggande utbildning. Utbildningen ska ordnas utgående från elevernas ålder och förutsätt-

ningar och främja en sund uppväxt och utveckling. Utbildningen ska genomföras i samarbete med hem-

men.16  

Eleverna har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt elevhandledning och tillräckligt stöd för lä-

rande och skolgång genast när behov uppstår17. Undervisningsgrupperna ska sammansättas så att målen 

i läroplanen kan nås i undervisningen18. Eleverna har rätt till avgiftsfri undervisning, avgiftsfria läroböcker 

och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial. Eleverna har dessutom rätt att avgiftsfritt få 

den elevvård som förutsätts för att de ska kunna delta i undervisningen samt studiesociala förmåner och 

tjänster enligt lagen.19 Elevvården regleras av lagen om elev- och studerandevård20. Den som deltar i 

utbildning har rätt till en trygg studiemiljö21. Eleven ska varje skoldag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid 

som är ändamålsenligt ordnad. Måltidssituationen ska vara övervakad.22 

Enligt Finlands grundlag och lagen om likabehandling får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på 

grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, sex-

uell läggning, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som gäller hens person.23 Jämställd-

hetslagen förpliktar alla läroanstalter att se till att alla har lika möjligheter till utbildning, oberoende av 

kön. Undervisningen och lärostoffet ska stödja syftet med jämställdhetslagen24.  

Undervisningen ska dessutom ordnas med beaktande av bestämmelser om undervisningspersonalens 

antal och behörighet och föreskrifter om bl.a. säkerhet och arbetarskydd, användning av personuppgif-

ter, offentlighet och integritetsskydd, upphovsrätt samt bestämmelser om kontroll av brottslig bakgrund 

hos personer som arbetar med barn.  

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en grundläggande historisk och etisk tolkning av be-

tydelsen av mänskliga rättigheter25. Finland har förbundit sig att följa de flesta internationella avtal om 

mänskliga rättigheter som förutsätter att varje barns lärande och välbefinnande ska tryggas. De mest 

centrala är FN:s konvention om barnets rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter det vill säga den s.k. ESK-konventionen, Europakonventionen samt FN:s 

konvention om handikappades rättigheter26. För att trygga samernas rättigheter ska dessutom FN:s de-

klaration om urfolkens rättigheter beaktas27.  

                                                           
16 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 och 3 mom.  
17 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
18 Lag om grundläggande utbildning 30 § 2 mom. 
19 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) 
20 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 
21 Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom. 
22 Lag om grundläggande utbildning 31 § 2 mom. 
23 Finlands grundlag (731/1999) 6 § 2 mom. och Lag om likabehandling 6 § 1 mom.  
24 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 5 § 
25 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948 
26 FN:s konvention om barnets rättigheter FördrS 59–60/1991, ESK-konventionen FördrS 6/1976, Europakonventionen 

FördrS 85–86/1998 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
27 FN:s konvention om urfolkens rättigheter 2007  
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FN:s konvention om barnets rättigheter ger juridisk grund för den grundläggande utbildningen. Enligt 

konventionen är alla som arbetar med eller för barn skyldiga att följa avtalets grundläggande principer, 

som är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnet ska skyddas mot diskriminering, att 

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till skydd, omvårdnad och 

utveckling och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Enligt konventionen 

har varje barn rätt till ett gott liv och till individuell, fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling.  

2.2 Värdegrunden för den grundläggande utbildningen  

Grunderna för läroplanen har utarbetats i enlighet med den värdegrund som beskrivs här. 

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning 

Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett egenvärde. Varje 

barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och 

samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig 

hörd och uppskattad i skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sitt lärande och välbefinnande. 

Lika viktigt är också erfarenheten av delaktighet och av att tillsammans bidra till det gemensamma ar-

betet och välbefinnandet. 

Varje elev har rätt till god undervisning och att lyckas i skolarbetet. I takt med att eleverna lär sig formar 

de sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning samt sin plats i världen. Samtidigt skapar 

eleverna en relation till sig själva, andra människor, samhället, naturen och olika kulturer. Att margina-

liseras från lärande innebär att rätten till bildning inte förverkligas och detta utgör ett hot mot växande 

och utveckling. Den grundläggande utbildningen ska skapa möjligheter för livslångt lärande, som är en 

förutsättning för ett gott liv. 

Betydelsen av värdegrundsarbetet i skolan ökar i en värld, där det multimediala informationsflödet, glo-

bala nätverk, sociala medier och kamratrelationer formar barnens och de ungas värderingar. Värdedis-

kussioner som förs tillsammans med eleverna ger dem förutsättningar att känna igen och definiera vär-

den och värderingar som de konfronteras med samt att kritiskt reflektera kring dem. Eleverna ska få 

stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen 

och det samarbete som bygger på denna bidrar till att trygga elevernas helhetsmässiga välbefinnande. 

Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar, traditioner samt hemmens olika 

syn på fostran med öppenhet och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation.  

Inom Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande utbildning ses eleven som en unik 
individ som har möjlighet att utveckla sitt eget kunnande. Den enhetliga växt- och lärostigen stöder 
elevens individuella tillväxt och utveckling samt erbjuder glädje i lärandet.  

Humanitet, bildning, jämlikhet och demokrati 

Den grundläggande utbildningen ska stödja elevernas utveckling till humana människor som strävar ef-

ter sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred. I denna utveckling är motsättningar mellan strä-

van och rådande verklighet oundvikliga. Bildning innebär bland annat att kunna hantera dessa motsätt-

ningar på ett etiskt och empatiskt sätt och våga försvara det goda. Bildning innebär att både individuellt 

och i grupp kunna fatta beslut utgående från etisk reflektion, en annan människas situation och kunskap. 
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Etiska och estetiska aspekter ger upphov till reflektion över vad som är värdefullt i livet. Bildning syns i 

sättet att förhålla sig till sig själv, till andra människor, till omgivningen och till kunskap samt i sättet och 

viljan att agera. En bildad människa strävar efter att handla rätt och att respektera sig själv, sin omgiv-

ning och andra människor. En bildad människa kan använda information på ett kritiskt sätt. Bildning 

innefattar också strävan till självreglering och ansvar för sin egen utveckling och sitt eget välbefinnande.  

Den grundläggande utbildningen grundar sig på respekt för liv och mänskliga rättigheter och på att man 

försvarar dessa. Den grundläggande utbildningen ska främja välbefinnande, demokrati och aktiv med-

verkan i medborgarsamhället. Jämlikhet och en allmän princip om alla människors lika värde är ett 

centralt mål för den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska främja ekonomisk, social och reg-

ional jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och par-

tipolitiskt obunden. Skolan och undervisningen får inte användas som kanal för kommersiell påverkan.  

Jämlikhet och demokrati stöds inom Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning genom elevernas delaktighet i vardagen. Humanitet och bildning ses som mångsidig kom-
petens, kunskap och färdighet. 

Kulturell mångfald är en rikedom  

Den grundläggande utbildningen bygger på det mångskiftande finländska kulturarvet som har formats 

och kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika kulturer. Undervisningen ska stödja elevernas 

kulturella identiteter och sporra dem att aktivt delta i egna kulturella och sociala gemenskaper och också 

till att de intresserar sig för andra kulturer. Samtidigt ska undervisningen stärka uppskattningen för kre-

ativitet och kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation och på så sätt lägga 

grund för en kulturellt hållbar utveckling. 

Inom den grundläggande utbildningen möts människor med olika kulturell och språklig bakgrund och 

bekantar sig med olika seder och bruk, synsätt och livsåskådningar. Eleverna ska handledas att lära sig 

att se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Att lära sig tillsammans över 

språk-, kultur-, religions- och livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin kommunikation 

och gemenskap. Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett världsmedborgarskap som re-

spekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar.  

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen lär sig eleven förstå Sjundeås bety-
delse som en historisk kommun i vilken tvåspråkigheten och den kulturella mångfalden har alltid 
spelat en betydande roll för identitetsutveckling. 

Nödvändigheten av en hållbar livsstil 

Människan är en del av naturen och helt beroende av livskraftiga ekosystem. Att förstå detta är centralt 

i att växa som människa. Den grundläggande utbildningen ska främja en hållbar livsstil och eko-social 

bildning. Hållbar utveckling och livsstil kan ses ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt per-

spektiv. Den ledande tanken inom eko-social bildning är att skapa en livsstil och kultur som värnar om 

människans okränkbara värde och ekosystemens mångfald och förmåga att förnya sig samt att samtidigt 

bygga en kunskapsbas för en cirkulärekonomi som grundar sig på hållbar användning av naturresurser. 

Eko-social bildning innebär förståelse i synnerhet för allvaret i klimatförändringen och en strävan att 

främja en hållbar livsstil.  
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Människan utvecklar, använder och fattar beslut om teknologi utifrån sina värderingar. Människan bär 

ansvar för att styra teknologin i en riktning som tryggar människans och naturens framtid. Inom den 

grundläggande utbildningen ska man reflektera över konflikter mellan konsumtions- och produktions-

sätt som står i strid med en hållbar framtid. Dessutom ska man tillsammans försöka hitta och tillämpa 

lösningar, som korrigerar en icke-hållbar livsstil.  Den grundläggande utbildningen ska öppna perspektiv 

mot ett globalt ansvar som sträcker sig över generationer. 

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå betonas de värden som 
fastställts i kommunen strategi:  
 

• Jämställdhet  

• Säkerhet  

• Ansvar  

• Förnyelse  

• Samarbete  
 
Kommunfullmäktige har dessutom fastställt tolerans som ett värde inom fostrings- och undervis-
ningsverksamheten. 
 
Kulturell mångfald och att alla elever är unika upplevs som rikedom. I all verksamhet betonas håll-
bar livsstil.  
 
Bedömning och uppföljning 
Eleverna och undervisningspersonalen följer med förverkligande av värdegrunden i skolans vardag 
och bedömer den i samband med utvärderingen av läsåret (Lag om grundläggande utbildning 21 
§). Bedömningen och uppföljningen genomförs genom utvecklingssamtal, utvärderingsdiskuss-
ioner och kontinuerlig självbedömning. 
 
Bedömningen och uppföljningen av förverkligande av värdegrunden grundar sig på ett omfat-
tande och fungerande samarbete och interaktion. Vid utvärdering av värdegrunden och utveckling 
av verksamheten utnyttjas kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen.  

 

2.3 Synen på lärande 
 

Grunderna för läroplanen har utarbetats utgående från en syn på lärande där eleven har en aktiv roll. 

Eleven ska lära sig att ställa upp mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. 

Lärandet är en oskiljbar del i den process då individen växer som människa och då man skapar ett gott 

samhällsliv. Att använda språket, kroppen och olika sinnen har stor betydelse för tänkande och lärande. 

Eleven tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter och lär sig samtidigt att reflektera över sitt lärande, 

sina upplevelser och sina känslor. Positiva känslor, glädje över att lära och nyskapande verksamhet främ-

jar lärandet och sporrar eleven att utveckla sin kompetens. 

 

Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och 

sammanhang och i olika lärmiljöer. Lärande innebär individuellt och gemensamt arbete, tankeverksam-

het, planering och utforskning samt mångsidig utvärdering av dessa processer. Därför har elevernas vilja 

och växande förmåga att arbeta och lära sig tillsammans stor betydelse för lärprocessen. Eleverna ska 

också lära sig att beakta följderna av sitt arbete och hur det påverkar andra människor och omgivningen. 
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Gemensamt lärande främjar elevernas problemlösningsförmåga och förmåga att tänka kreativt och kri-

tiskt samt förmågan att förstå olika perspektiv. Det bidrar också till att vidga elevernas intresseområden. 

Lärande är mångfacetterat och knutet till det som eleven ska lära sig, till tid och plats. 

 

Att utveckla färdigheter att lära sig är grunden för målinriktat och livslångt lärande. Därför ska eleven 

uppmuntras att reflektera över sina sätt att lära sig och att använda denna kunskap till att främja sitt 

lärande. En elev som är medveten om och tar ansvar för sin lärprocess lär sig att handla allt mer själv-

ständigt. Under lärprocessen utvecklas elevens förmåga att arbeta och tänka och eleven lär sig att för-

utse och planera olika faser i lärandet. För att eleverna ska kunna lära sig nya begrepp och fördjupa sin 

förståelse för det som de lär sig, ska de handledas att koppla innehållet och de nya begreppen till sina 

tidigare kunskaper. Lärande är en kumulativ process som ofta kräver lång och ihärdig träning.  

 

Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt er-

farenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ. Elevens självbild i kombination med själv-

känslan och tron på sin egen förmåga inverkar på hurdana mål eleven ställer upp för sig. Uppmuntrande 

respons under lärprocessen stärker elevens tro på sina egna möjligheter. Att ge och få mångsidig, positiv 

och realistisk respons är en viktig del i en kommunikation som både stödjer lärandet och vidgar intres-

seområdena. 

 

En elev inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå är en aktiv 
kunskapsbyggare som uppfattar sig själv som en livslång lärande individ. I verksamheten utnyttjas 
kunskaper och färdigheter som inhämtats annanstans. Eleven uppmuntras till att prova och leta 
efter olika lösningar. Misslyckanden och fel ses som möjligheter för nya idéer. 
 

Viktigast är glädjen att lära sig! 
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Uppföljning och utvärdering av förverkligandet av värdegrunden och synen på lärande   
Förverkligandet av värdegrunden och synen på lärande följs upp och utvärderas mångsidigt genom 
att utnyttja den grundläggande utbildningens kvalitetskriteriet. Eleverna och vårdnadshavarna del-
tar i utvärderingen. 

 

2.4 Frågor som avgörs på lokal nivå 
 

Värdediskussionerna utgör grunden både för uppgörandet av läroplanen och för det gemensamma 

undervisnings- och fostringsarbetet. Man beslutar lokalt om hur värdediskussionerna ska förverkligas 

vid uppgörandet av läroplanen och i övrigt regelbundet under skolarbetets gång. Samtidigt besluts också 

om hur man skapar möjligheter för personalen, eleverna och vårdnadshavarna samt andra eventuella 

samarbetspartner att delta i diskussionen. 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva 

- eventuella lokala aspekter eller prioriteringar som kompletterar den grundläggande utbildningens 

värdegrund och syn på lärande och hur dessa kommer till uttryck (till övriga delar kan den text som 

finns i grunderna för läroplanen gällande värdegrunden och synen på lärande användas som sådan) 

- hur man följer upp och utvärderar att värdegrunden och synen på lärande förverkligas.  

 

Eventuella skolvisa kompletteringar skrivs in i skolans läroplan och/eller läsårsplanen i enlighet med ut-

bildningsanordnarens beslut. 

 

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA 
MÅL   

3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag 
 

Den grundläggande utbildningen är stommen i utbildningssystemet och samtidigt en del av den konti-

nuerliga utbildningsprocess som börjar i förskolan. Den grundläggande utbildningen ska ge eleverna 

möjlighet att lägga grunden för en bred allmänbildning och att fullgöra sin läroplikt. Den ska också ge 

eleverna förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. Den ska hjälpa eleverna att hitta 

sina egna styrkor och att med hjälp av lärandet bygga en framtid. 

 

Den grundläggande utbildningen har förutom uppdraget att undervisa och fostra ett samhälleligt upp-

drag, ett kulturellt uppdrag och ett framtidsuppdrag. Den grundläggande utbildningen ska utvecklas en-

ligt principen om inkludering. Man ska se till att utbildningen är tillgänglig och fri från hinder. 

 

Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Detta innebär 

att varje elevs lärande, utveckling och välbefinnande ska stödjas i samarbete med hemmen. Den grund-

läggande utbildningen ska erbjuda eleverna möjlighet att på ett mångsidigt sätt utveckla sin kompetens. 

Den ska ge eleverna en positiv identitet som människor, lärande individer och samhällsmedlemmar. 

Undervisningen ska främja delaktighet och en hållbar livsstil samt stödja elevernas utveckling till med-

lemmar i ett demokratiskt samhälle. Den grundläggande utbildningen ska fostra eleverna till kännedom 

om de mänskliga rättigheterna och till att de högaktar och försvarar dem. 

 

Den grundläggande utbildningens samhälleliga uppdrag är att främja jämlikhet, likabehandling och rätt-

visa. Den grundläggande utbildningen ökar humankapitalet och det sociala kapitalet. Humankapitalet 
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består av kompetens och det sociala kapitalet av kontakter, kommunikation och förtroende mellan män-

niskorna. Tillsammans främjar de individens och samhällets välbefinnande och utveckling. Den grund-

läggande utbildningens uppdrag är att för sin del förebygga ojämlikhet och utslagning och att främja 

jämställdhet mellan könen. Den grundläggande utbildningen ska på ett jämlikt sätt uppmuntra flickor 

och pojkar i studierna i olika läroämnen och öka kunskapen och insikten om könets mångfald. Varje elev 

ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter och skapa sin lärstig utan könsbundna rollmodeller. 

 

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig kulturell kompetens och 

en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna 

kulturella kapital. Undervisningen ska öka förståelsen för kulturell mångfald och hjälpa eleverna att se 

kulturer som en obruten följd av det förflutna, nutiden och framtiden, där var och en aktivt kan med-

verka.  

 

Omvärldens förändringar påverkar oundvikligen såväl elevernas utveckling och välbefinnande som sko-

lans verksamhet. I den grundläggande utbildningen ska eleverna lära sig att vara öppna för förändrings-

behov, bedöma dem kritiskt och ta ansvar för val som påverkar framtiden. Global fostran i den grund-

läggande utbildningen skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i enlighet med FN:s 

mål för utveckling. Skolorna ska i mån av möjlighet samarbeta med skolor och utbildningsutvecklare i 

andra länder. Den grundläggande utbildningen ska inverka positivt och konstruktivt på samhällsutveckl-

ingen både nationellt och internationellt.  

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun har i enlighet med Utbildningsstyrelsens Utbildningsanord-
narens lokala utvecklingsplan (KuntaKesu) uppgjort en strategi för utvecklandet av tjänsterna inom 
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I den fastställs de årliga utvecklings-
objekten som grundar sig på  

• grunderna för förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens läroplaner 
och kommunernas riktlinjer som utarbetats utgående från dessa, 

• de nationella utbildningspolitiska riktlinjerna och 

• kommunens strategi. 
 
Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplans centrala uppgift är att stöda fostrings- och under-
visningsverksamheten i producerandet av lagstadgade tjänster enligt normer och förordningar med 
beaktande av de lokala förhållandena och möjligheterna. Bildningsnämnden fastställer varje läsår 
verksamhetens utvecklingsobjekt i samband med budgetförslaget. I utvärderingen av verksam-
heten tillämpas kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen.  
 
I utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan lyfts följande utvecklingsområden fram:  

• Lärande  

• Personalens kompetens  

• Hållbart välbefinnande  

• Ledarskap  
 
För varje utvecklingsområde fastställs utvecklingsobjekt och för dem  

• Åtgärder  

• Ansvar  

• Tidtabell  

• Utvärdering 
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3.2 Nationella mål för undervisning och fostran 

 
De nationella målen för undervisning och fostran regleras i lagen om grundläggande utbildning och mera 

ingående i statsrådets förordning28. Målen ska styra utarbetandet av samtliga delar av grunderna för 

läroplanen. Målen ska också styra det lokala läroplansarbetet och skolarbetet.  

Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar 

I 2 § i statsrådets förordning framhålls betydelsen av undervisning och fostran. Det centrala målet är att 

stödja elevernas utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar. Undervisningen och 

fostran ska också stödja att eleverna utvecklas till harmoniska människor med god självkänsla. Enligt 

förordningen ska undervisningen främja förståelsen för och kännedomen om kulturer samt traditioner 

som baserar sig på ideella, ideologiska och religiösa, såsom kristna, grunder. Vidare ska undervisningen 

främja kännedomen om och förståelsen för den västerländska humanistiska traditionen. Eleverna ska 

lära sig att respektera livet, andra människor och naturen men också människovärdets integritet, de 

mänskliga rättigheterna och demokratiska värden i det finländska samhället, såsom jämlikhet och jäm-

ställdhet. I bildning ingår också samarbete och ansvar, främjande av hälsa och välbefinnande, ett gott 

uppförande och strävan efter en hållbar utveckling. 

  

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen betonas hanteringen av varda-
gen samt gott uppförande i alla situationer.  

 

Behövliga kunskaper och färdigheter 

 

Enligt 3 § i förordningen är det huvudsakliga målet med undervisningen att eleverna ska få en bred all-

mänbildning samt vidga sin världsbild. Det förutsätter såväl kunskaper och färdigheter inom olika veten-

skapsgrenar som tvärvetenskapliga kunskaper och kunskaper som kombinerar olika vetenskapsgrenar. 

Betydelsen av färdigheter ökar. I förordningen konstateras att den kunskap som lärs ut ska stå på veten-

skaplig grund. I förordningen fastställs också om mål och anordande av undervisning som ges på annat 

språk än modersmålet och undervisning som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk 

princip.  

 

Man stöder eleverna i och erbjuder dem möjlighet att utveckla den egna specialkompetensen 
och/eller sina intressen. Undervisning och annan verksamhet planeras och genomförs med beak-
tande av elevernas individuella utgångspunkter och behov. Man ska även förstå och beakta de be-
gåvade elevernas behov i differentiering av undervisningen. 

 

Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande 

 

I 4 § i förordningen beskrivs de mål och principer som ska ligga till grund för undervisningen och fostran 

samt elevvården. All verksamhet ska stärka jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt förbättra 

färdigheten att lära sig och förutsättningarna för livslångt lärande. I förordningen betonas att lärmiljö-

erna ska vara interaktiva och att lärande utanför skolan ska ses som en resurs i undervisningsarbetet. 

Även betydelsen av en verksamhetskultur som främjar växande och lärande och av en fungerande elev-

vård betonas.  

 

                                                           
28 Lag om grundläggande utbildning 2 § och Statsrådets förordning (422/2012) 2 - 4 §   
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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. Därför 

fastställer grunderna för läroplanen såväl mål och innehåll för gemensamma läroämnen som mål för 

kompetensområden och mångvetenskapliga lärområden som förenar olika läroämnen. För att målen 

ska nås krävs systematiskt samarbete och utvärdering av hur målen förverkligats. 

 

Sjundeå kommuns förskoleundervisnings och grundläggande utbildnings alla utrymmen och närom-
givning är lärmiljöer som utnyttjas mångsidigt i verksamheten i vardagen. Sjundeå kommunbiblio-
tek kan dagligen användas av förskolorna och skolorna. Som stöd för lärandet kan eleverna utnyttja 
den elektroniska lärmiljön samt informations- och kommunikationsteknologi mångsidigt.  
 
I Sjundeå har i timfördelningen för årskurserna 1-7 i den grundläggande utbildningen lagts till en 
årsveckotimme, en s.k. Sjundeå-timme, för varje årskurs. De har främst avsetts för fenomenbase-
rade studier i ämnesöverskridande mångvetenskapliga lärområden. Bildningsnämndens sektioner 
godkänner varje läsår sina skolors enhetsspecifika verksamhetsplaner i vilka förskoleundervisning-
ens och den grundläggande utbildningens gemensamma och enhetsspecifika mångvetenskapliga 
lärområden och tyngdpunkterna i mångsidig kompetens fastställs för varje läsår.  
 
Sjundeås kultur- och motionsstig är kommunens plan i vilken lärande och verksamheten utanför 
skolan kopplas ihop. Den stöder eleven att uppfatta Sjundeås omgivning och kultur som en enhetlig 
helhet som erbjuder förutsättningar för ett bra liv. 

 

3.3 Mångsidig kompetens som mål 
 

Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, atti-

tyder och vilja.  Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det 

sätt som situationen kräver.  Elevernas värderingar, attityder och vilja att agera påverkar elevernas sätt 

att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Behovet av mångsidig kompetens uppstår ur de föränd-

ringar som sker i den omgivande världen.  Att växa som människa, att studera och arbeta samt att fun-

gera som samhällsmedborgare förutsätter både nu och i framtiden en bred kompetens som överskrider 

och förenar olika vetenskapsområden. 

Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen lägger grund för utvecklingen av kompetens. 

Varje läroämne bygger upp kompetensen genom att tillämpa innehållet och metoderna inom den egna 

vetenskapsgrenen. Hur kompetensen utvecklas beror på både de innehållsområden man behandlar och 

i synnerhet hur man arbetar och hur kommunikationen mellan eleven och omgivningen fungerar. Re-

sponsen som eleverna får samt handledningen och stödet för lärande inverkar framför allt på attity-

derna, motivationen och viljan att agera.  

 

I det följande beskrivs de sju delområdena inom mångsidig kompetens och deras betydelse. Kompetens-

områdena har flera beröringspunkter med varandra. Det gemensamma målet för dem står i samklang 

med den grundläggande utbildningens uppdrag och med beaktande av elevernas ålder att stödja ut-

vecklingen som människa samt främja kompetens som förutsätts för delaktighet i ett demokratiskt sam-

hälle och en hållbar livsstil. Särskilt viktigt är att eleverna uppmuntras att lära känna sig själva och sin 

personlighet, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter och att värdesätta sig själva.  
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Målen för mångsidig kompetens preciseras i årskurshelheterna i kapitlen 13, 14 och 15. Målen har be-

aktats vid beskrivningen av mål och centralt innehåll för läroämnena. Sambandet mellan läroämnets mål 

och mångsidig kompetens framgår ur läroämnesbeskrivningarna. 

 

Förmåga att tänka och lära sig (K1) 

 

Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger grunden för utveckling av all övrig kompetens och livs-

långt lärande. Tänkandet och lärandet påverkas av hur eleverna uppfattar sig själva som lärande indivi-

der och hur de kommunicerar med sin omgivning. Viktigt är också hur de lär sig att göra iakttagelser och 

söka, bedöma, bearbeta, producera och dela information och idéer. Eleverna ska handledas att upptäcka 

att kunskap kan byggas på många olika sätt, till exempel genom att medvetet dra slutsatser eller intuitivt 

med hjälp av egna erfarenheter. Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och möjlighet att 

fördjupa sig och koncentrera sig främjar utvecklingen av tänkandet och färdigheten att lära sig. 

 

Det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att lita på sig själva och sina åsikter och att samtidigt vara 

öppna för nya lösningar. Uppmuntran behövs också för att kunna förhålla sig till otydlig och motstridig 

information. Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur olika perspektiv, söka ny information och 

utifrån den reflektera över sitt sätt att tänka. Eleverna ska ges utrymme att fråga och de ska sporras att 

söka svar och lyssna på andras åsikter och samtidigt fundera över den kunskap de själva har. De ska 

sporras att hitta ny kunskap och nya synsätt. Elevernas förmåga att agera stärks när de som medlemmar 

i skolgemenskapen får stöd och uppmuntran för sina idéer och initiativ.  

 

Eleverna ska få lära sig att använda kunskap på egen hand och tillsammans med andra för att lösa pro-

blem, argumentera och dra slutsatser och för att göra innovationer. Eleverna ska ha möjlighet att kritiskt 

analysera det innehåll som behandlas ur olika perspektiv. För att hitta innovativa lösningar förutsätts att 

eleverna lär sig att fördomsfritt se alternativ och kombinera olika perspektiv och använda sin fantasi för 

att överskrida existerande gränser. Lek, spel, fysisk aktivitet, experiment och andra konkreta arbetssätt 

främjar glädjen i lärandet och stärker förutsättningarna för insikt och kreativt tänkande. Förmågan att 

tänka systematiskt och etiskt utvecklas gradvis, när eleverna lär sig att se växelverkan och samband mel-

lan olika saker och att uppfatta helheter.  

 

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och att utveckla sina lärstrategier. Färdigheten att 

lära sig utvecklas när eleverna får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina framsteg och an-

vända tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt sätt. Under den grundläg-

gande utbildningen ska eleverna stödjas så att de utvecklar en god kunskaps- och färdighetsgrund och 

en bestående motivation för fortsatta studier och livslångt lärande.  

 

Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 

 

Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner 

och åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella 

färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hän-

synsfullt sätt och kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.  
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I den grundläggande utbildningen ska eleverna få hjälp med att identifiera och uppskatta kulturella fe-

nomen i omgivningen och att bygga en egen kulturell identitet och ett positivt förhållningssätt till om-

givningen. Eleverna ska få lära känna och uppskatta sin livsmiljö och dess kulturarv samt sin egen sociala, 

kulturella, religiösa, åskådningsmässiga och språkliga bakgrund. Eleverna ska uppmuntras att fundera 

över betydelsen av sin egen bakgrund och över sin roll i generationskedjan. De ska lära sig att se kulturell 

och språklig mångfald och olika åskådningar som en positiv resurs. Samtidigt ska de få lära sig att känna 

till hur kulturer, religioner och åskådningar påverkar samhället och vardagen och hur kulturen omformas 

av media. De ska också få fundera över vilka saker man inte kan acceptera på grund av att de strider mot 

de mänskliga rättigheterna. Genom samarbete i och utanför skolan lär sig eleverna att lägga märke till 

kulturella särdrag och att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer. De ska fostras att bemöta andra 

människor med respekt och att iaktta goda vanor. Eleverna ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, 

kultur och kulturarv. De ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och traditioner och 

upptäcka deras betydelse för välbefinnandet.  

 

Skolarbetet ska erbjuda eleverna gott om tillfällen där de får öva sig att framföra sina åsikter på ett 

konstruktivt sätt och att handla etiskt. Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och granska 

frågor och situationer ur olika perspektiv. Skolarbetet ska systematiskt främja kännedom och respekt 

för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter och att man handlar enligt dem. Respek-

ten och förtroendet för andra människogrupper och folkslag ska stärkas i all verksamhet, också i det 

internationella samarbetet.  

 

Eleverna ska i skolan uppleva vilken betydelse kommunikation har också för den egna utvecklingen. De 

ska få träna sina sociala färdigheter, lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situat-

ioner. I undervisningen ska eleverna stödjas så att de utvecklas till skickliga språkbrukare som använder 

både sitt modersmål och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleverna ska uppmuntras att kommunicera 

och uttrycka sig även med hjälp av ringa språkkunskaper. Lika viktigt är det att lära sig att använda ma-

tematiska symboler, bilder och andra visuella uttryck, drama, musik och rörelse för att kommunicera 

och uttrycka sig. Skolarbetet ska också ge eleverna mångsidiga möjligheter att arbeta med händerna. 

Eleverna ska lära sig att uppskatta och kontrollera sin kropp och att använda den för att uttrycka känslor 

och åsikter, tankar och idéer. I skolarbetet ska de uppmuntras att använda sin fantasi och sin uppfin-

ningsrikedom. De ska lära sig att främja det estetiska och att njuta av dess olika uttrycksformer.  

 

Vardagskompetens (K3) 
 
För att klara sig i livet och i vardagen förutsätts allt mångsidigare färdigheter. Det handlar om hälsa, 

säkerhet och människorelationer, motion och trafik, att fungera i en teknologiserad vardag och att 

kunna hantera sin ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en hållbar livsstil. I den grundläg-

gande utbildningen ska elevernas framtidstro stödjas. 

 

Skolgemenskapen ska hjälpa eleverna att förstå att var och en med sitt eget agerande påverkar såväl sitt 

eget som andras välbefinnande och sin egen och andras hälsa, trygghet och säkerhet. Eleverna ska upp-

muntras att ta hand om sig själva och andra. De ska sporras till att öva färdigheter som är viktiga för 

deras eget liv och vardag och till att bidra till ökat välbefinnande i sin omgivning. Eleverna ska under den 

grundläggande utbildningen lära känna och förstå vilka faktorer som inverkar positivt respektive nega-

tivt på välbefinnande och hälsa och inse betydelsen av välmående, trygghet och säkerhet samt lära sig 

att hitta information om dessa. De ska ges möjlighet att ta ansvar för eget och gemensamt arbete och 
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att utveckla sin sociala förmåga och förmågan att hantera sina känslor.  Eleverna lär sig att inse betydel-

sen av mänskliga relationer och ömsesidig omsorg. De ska också få lära sig att hantera tid, vilket är en 

viktig del av vardagskompetens och självreglering. Eleverna ska ges tillfälle att öva sig att i sitt agerande 

beakta sin egen och andras trygghet och säkerhet i olika situationer, också i trafiken. De ska få lära sig 

att förutse och klara av risksituationer på ett ändamålsenligt sätt. De ska också få lära sig att känna igen 

viktiga symboler som anknyter till trygghet och säkerhet och att skydda sitt privatliv och sin personliga 

integritet.  

 

Eleverna behöver grundläggande kunskap om teknologi och dess utveckling och effekter inom olika livs-

områden och i omgivningen. De behöver också handledning för att göra förnuftiga teknologiska val. 

Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär sig förstå principerna för hur den 

fungerar och vad den kostar. Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken och att 

reflektera över etiska frågor gällande den.  

 

Eleverna ska få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar att sköta och 

planera sin egen ekonomi. Eleverna ska handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kun-

skap om sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk användning och måttlighet. Ele-

verna uppmuntras till att dela med sig och vara sparsamma. Under den grundläggande utbildningen får 

eleverna lära sig att göra val och att leva i enlighet med en hållbar livsstil.  

 

Multilitteracitet (K4) 

 

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i 

olika medier och miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleverna att förstå många olika slag av 

kulturella uttryck och att forma sin egen identitet. Begreppet multilitteracitet har koppling till det vid-

gade text- och språkbegreppet. 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. Texterna kan tolkas och produceras till exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital 

form.  

Eleverna behöver ha kompetens i multilitteracitet för att kunna förstå och tolka världen omkring sig och 

skapa sig en bild av den kulturella mångfalden. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, 

kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kon-

texter och med hjälp av olika verktyg. Kompetensen i multilitteracitet bidrar även till att utveckla ett 

kritiskt tänkande och studiekompetens det vill säga att lära sig att lära. I denna kompetens ingår även 

etisk och estetisk läskunnighet. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin mångsidiga läskun-

nighet både i traditionella lärmiljöer och i multimediala lärmiljöer där man använder digitala verktyg på 

många olika sätt. 

Eleverna ska utveckla mångsidig läskunnighet inom alla läroämnen via vardagsspråket för att kunna be-

härska begrepp och kommunikationsformer inom olika fackområden. För att eleverna ska nå kompetens 

i multilitteracitet krävs en mångsidig textmiljö, en pedagogik som utnyttjar denna och samarbete mellan 

olika läroämnen och andra aktörer. Eleverna ska ges möjlighet att använda, tolka och producera olika 

slag av texter både individuellt och tillsammans med andra. Olika slag av multimodala läromedel ska 

användas och man ska göra det möjligt för eleven att förstå de kulturella sambanden mellan dessa tex-

ter. I undervisningen ska man analysera och reflektera kring texter som är autentiska och meningsfulla 
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för eleverna. På detta sätt blir det möjligt för eleverna att använda sina styrkor i studierna och utnyttja 

texter och innehåll som intresserar dem samt att delta aktivt och påverka. 
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Digital kompetens (K5) 

 

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den 

är både föremål och redskap för lärandet. I den grundläggande utbildningen ska alla elever ha möjlig-

heter att utveckla sin digitala kompetens. Informations- och kommunikationsteknik ska systematiskt an-

vändas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga 

lärområdena och i det övriga skolarbetet.  

 

Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden: 1) Eleverna får lära sig att förstå cen-

trala begrepp och principerna för hur digitala verktyg används och fungerar och ges möjlighet att ut-

veckla sin praktiska digitala kompetens när de utarbetar egna produkter. 2) Eleverna får handledning i 

hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och tryggt sätt. 3) Eleverna får lära 

sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshantering och i undersökande och kreativt 

arbete. 4) Eleverna får erfarenheter och övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och 

bilda nätverk. Inom alla dessa fyra områden är det viktigt att eleverna är aktiva och ges möjlighet att 

vara kreativa och hitta arbetssätt och lärstigar som lämpar sig för dem. Det är också viktigt att de upp-

lever glädje över att arbeta tillsammans och upptäcka världen tillsammans, vilket påverkar studiemoti-

vationen. Användningen av digitala verktyg ger eleverna möjligheter att synliggöra sina tankar och idéer 

på olika sätt. På så sätt utvecklas också deras förmåga att tänka och lära sig.   

 

Eleverna ska få bekanta sig med tillämpningar och användning av olika digitala verktyg för olika syften 

och lära sig se deras betydelse i vardagen och i kommunikationen mellan människor och som medel för 

att påverka. Man ska tillsammans fundera över varför digitala verktyg behövs i studierna, i arbetslivet 

och i samhället och hur denna kompetens har kommit att bli en del av de allmänna färdigheter som 

behövs i arbetslivet. Eleverna ska lära sig att bedöma informations- och kommunikationsteknikens in-

verkan ur ett hållbarhetsperspektiv och att vara ansvarsfulla konsumenter. Eleverna ska under den 

grundläggande utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell kommunikation. De lär sig 

att uppfatta deras betydelse, möjligheter och risker i en global värld. 

 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) 

 

Arbetslivet, yrkena och arbetets karaktär förändras bland annat på grund av den teknologiska utveckl-

ingen och genom att ekonomin globaliseras. Det blir svårare att förutspå arbetskraven än tidigare. Ele-

verna ska i den grundläggande utbildningen utveckla allmänna färdigheter som främjar intresset och en 

positiv attityd gentemot arbete och arbetslivet. Det är viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper 

dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet och möjligheterna till entreprenörskap samt sitt 

eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Skolarbetet ska ordnas så att eleverna kan 

utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper 

som inhämtas i skolan och på fritiden för den egna karriären.  

 

Eleverna ska få lära sig vad som är utmärkande för näringslivet i närmiljön och vilka de centrala 

branscherna är.  Under den grundläggande utbildningen ska eleverna bekanta sig med arbetslivet och 

få erfarenheter av att arbeta och av att samarbeta med aktörer utanför skolan. På detta sätt får eleverna 

träning i sakligt uppförande och samarbetsförmåga som behövs i arbetslivet och upptäcker vikten av 



31 
 

goda språkkunskaper och kommunikationsfärdigheter. Förmåga att sysselsätta sig själv, entreprenör-

skap och färdigheter att uppskatta och hantera risker utvecklas genom olika projekt. I skolan ska ele-

verna öva sig att arbeta i grupper, med projekt och inom nätverk. 

 

Eleverna ska ges möjlighet att öva sig att arbeta självständigt och tillsammans med andra och att arbeta 

metodiskt och långsiktigt. När eleverna arbetar tillsammans kan var och en se sitt arbete som en del av 

helheten. De lär sig också ömsesidighet och att anstränga sig för att nå ett gemensamt mål. I aktiverande 

undervisningssituationer kan eleverna lära sig att planera arbetsprocesser, ställa upp hypoteser, testa 

olika alternativ och dra slutsatser. De övar sig att uppskatta tid och se övriga förutsättningar för arbetet 

och att hitta nya lösningar om situationen förändras. Samtidigt lär sig eleverna förutse eventuella svå-

righeter i arbetet och att hantera misslyckanden och besvikelser. Eleverna ska uppmuntras att vara ut-

hålliga och slutföra sitt arbete samt att värdesätta arbetet och resultatet av det.  

 

Eleverna ska uppmuntras att förhålla sig öppet till nya möjligheter och att handla flexibelt och kreativt 

om situationen förändras. De ska lära sig att aktivt ta initiativ och att söka olika alternativ. Eleverna ska 

få hjälp med att upptäcka yrken som intresserar dem och att välja lämpliga fortsatta studier utgående 

från sina egna förutsättningar, medvetna om traditionella könsrollers och andra rollmodellers inverkan. 

 

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

 

Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna deltar i verksamheten i samhället. 

För att lära sig att delta och påverka och förhålla sig ansvarsfullt till framtiden krävs övning. Skolan er-

bjuder trygga ramar för detta. Samtidigt ger den grundläggande utbildningen eleverna en kunskaps-

grund för att växa till aktiva medborgare som utövar sina demokratiska rättigheter och friheter på ett 

ansvarsfullt sätt. Skolan ska stärka varje elevs delaktighet.  

 

Den grundläggande utbildningen ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla intresse för frågor 

som gäller skolan och samhället. Deras rätt att delta i beslutsfattande enligt sin ålder och utvecklingsnivå 

ska respekteras i skolan. Eleverna ska delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina stu-

dier, det gemensamma skolarbetet och lärmiljön. De ska få kunskaper och erfarenheter av olika sätt att 

delta och påverka i medborgarsamhället och av gemensamt arbete utanför skolan. Genom att eleverna 

får ett personligt förhållande till naturen inser de betydelsen av naturskydd. Eleverna får lära sig att 

bedöma mediernas påverkan i samhället och att använda sig av de möjligheter medierna erbjuder. Ge-

nom egna erfarenheter lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar. Samtidigt lär de sig att 

uppfatta betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Genom att delta i skolan och utanför 

skolan lär sig eleverna att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt sätt. De lär sig att arbeta tillsammans 

och får tillfälle att öva sig att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig kritiskt till olika 

fenomen. Eleverna ska uppmuntras att reflektera över sina ställningstaganden ur olika perspektiv: lika-

behandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och med tanke på en hållbar livsstil.  

 

Under den grundläggande utbildningen ska eleverna fundera över sambandet mellan det förflutna, nu-

tiden och framtiden samt olika framtidsalternativ. De ska lära sig förstå betydelsen av sina val, levnads-

sätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället 

och naturen. Eleverna ska få färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och sam-

hällets förfaringssätt och verksamhetsstrukturer så att de bidrar till att bygga en hållbar framtid.  
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Mångsidig kompetens förenas i all läroämnesstudier. I läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen i Sjundeå har i samband med varje läroämne beskrivits hur målen för mångsidig kompetens 
berör ämnet i fråga. Målen beaktas också när olika mångvetenskapliga lärområden planeras.  
 
Även om mångsidig kompetens ses som en helhet kan något eller några delområden i undervis-
ningen och verksamheten ändå betonas varje läsår. Mål som betonas kan beröra verksamheten i 
hela enheten eller i vissa årskurser eller läroämnen eller så kan den exempelvis beröra mångveten-
skapliga lärområden. Varje läsår uppgörs en beskrivning över verksamheten i skolans verksamhets-
plan.  
 
Förverkligande av målen för mångsidig kompetens uppföljs och bedöms mångsidigt varje läsår i en-
hetens verksamhetsberättelse. I bedömningen av verksamheten tillämpas kvalitetskriterierna för 
den grundläggande utbildningen. 

 

3.4 Frågor som avgörs på lokal nivå 

 
Vid uppgörandet av den lokala läroplanen ska man diskutera vad den grundläggande utbildningens upp-

drag och de nationella mål för undervisning och fostran som fastställs i statsrådets förordning innebär 

på det lokala planet. Man ska också fundera över vad som krävs för att undervisningen ska kunna för-

verkligas enligt de fastställda nationella målen och enligt målen för mångsidig kompetens och målen för 

läroämnena, som är härledda ur de nationella målen. Dessutom ska man fundera över vilka krav målen 

ställer på ledarskap och på skolarbete.  

 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva  

- lokala perspektiv som eventuellt kompletterar den grundläggande utbildningens uppdrag och syns i 

det praktiska genomförandet (till övriga delar kan texten i grunderna för läroplanen användas som 

sådan; uppdraget kan också konkretiseras och förverkligas med hjälp av planer som kompletterar 

läroplanen såsom till exempel program för hållbar utveckling eller plan för kulturfostran, dessa ska i 

så fall omnämnas i läroplanen) 

- eventuella lokala prioriteringar som gäller mångsidig kompetens som fastställs i grunderna för läro-

planen och hur prioriteringarna tar sig uttryck (i övrigt kan texten i grunderna för läroplanen använ-

das som sådan) 

- arrangemang och åtgärder med vilka man stödjer och följer upp att målen för mångsidig kompetens 

uppfylls (noggrannare mål för mångsidig kompetens fastställs i årskurshelheterna, se kapitel 13-15). 

KAPITEL 4 VERKSAMHETSKULTUREN I EN ENHETLIG GRUNDLÄGGANDE UT-
BILDNING 

4.1 Verksamhetskulturens betydelse och utvecklandet av den 
 

Den grundläggande utbildningen ska utvecklas som en läroplansmässigt och pedagogiskt sammanhäng-

ande helhet. Den grundläggande utbildningen indelas enligt statsrådets förordning i helheter som består 

av årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. Årskurserna ska bilda en enhetlig didaktisk och logisk pedagogisk kon-

tinuitet. Samarbete med förskoleundervisningen ökar långsiktigheten i arbetet. Utbildningsanordnaren 

ska garantera samarbete och enhetlighet i undervisningen, oberoende av om förskoleundervisningen 
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och den grundläggande utbildningen eller olika årskurser i den grundläggande utbildningen administra-

tivt fungerar i olika enheter eller byggnader. I mån av möjlighet ska man även samarbeta med läroan-

stalter inom följande utbildningsstadium. 

Verksamhetskulturen spelar en central roll när det gäller att skapa enhetlighet i den grundläggande ut-

bildningen. Den inverkar alltid på hur eleverna upplever kvaliteten i skolarbetet29. En skolas verksam-

hetskultur är dess historiskt och kulturellt formade sätt att arbeta. Verksamhetskulturen kan utvecklas 

och förändras. Den är en helhet som bygger på 

- tolkning av de normer och mål som styr arbetet  

- ledning samt organisering, planering, genomförande och utvärdering av arbetet 

- kompetens som finns i skolan och hur man utvecklar skolans verksamhet 

- pedagogik och professionalitet 

- kommunikation, atmosfär, daglig praxis och lärmiljöer. 

 

Verksamhetskulturen formas av både medvetna och omedvetna, och ibland även oavsiktliga, faktorer. 

Verksamhetskulturen påverkar alla som tar del av den, oberoende av om de är medvetna om dess be-

tydelse och effekter eller inte. De vuxnas sätt att agera överförs till eleverna, som tillägnar sig skolans 

värden, attityder och vanor. Till exempel överförs modeller för kommunikation och språkbruk samt 

könsroller till eleverna. För att utveckla verksamhetskulturen är det viktigt att fundera över verksam-

hetskulturens inverkan och lägga märke till icke-önskvärda drag och korrigera dem.  

Verksamhetskulturen syns mest i de gemensamma handlingssätten. All verksamhet i den grundläggande 

utbildningen ska utformas så att den stödjer målen för undervisning och fostran. Skolans verksamhets-

kultur ska stödja att alla förbinder sig till målen och främja att den gemensamma värdegrunden och 

synen på lärande förverkligas i skolarbetet. En förutsättning för att utveckla verksamhetskulturen är en 

öppen, interaktiv diskussion där alla är delaktiga och där man uppskattar varandra och skapar förtroende 

för varandra.  

Verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå 
utvecklas som en helhet över språkgränserna. Målet är att garantera att eleverna har lika möjlig-
heter att växa, utvecklas, lära sig och lyckas tillsammans med andra oberoende av om undervis-
ningen är på finska eller svenska. Enheterna kan även utveckla den egna verksamheten självständigt 
med beaktande av de gemensamma riktlinjerna och anvisningarna. Förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen styrs och uppmanas till aktivt samarbete och delande av kompe-
tens. 
 
Lärarna utvecklar sitt lärarskap och sina arbetssätt genom utbildningar och nätverk. Samarbetet 
mellan de olika lärargrupperna utvecklas. Samarbets- och delandekulturen förstärks. För gemen-
samma planeringar och pedagogiskt samarbete mellan barnträdgårdslärare, klasslärare och ämnes-
lärare anvisas behövliga strukturer och tid.  
 
I all verksamhet beaktas delaktigheten av elever i olika åldrar och deras förutsättningar för att på-

verka. 

Vårdnadshavare involveras i stödande av verksamheten och uppmuntras till konstruktivt samarbete 
mellan hemmet och skolan. Vårdnadshavarnas kompetenser beaktas bl.a. i förverkligande av olika 
temadagar, projekt och mångvetenskapliga lärområden. 
  

                                                           
29 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, undervisnings- och kulturministeriet 2012: 29 
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Sjundeå förskoleundervisnings och grundläggande utbildnings läroplaner uppgörs enligt nämndens 
riktlinjer som ett kontinuum, som skapar en enhetlig växt- och lärstig från småbarnspedagogik via 
förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen. Den grundläggande utbildningen samarbe-
tar med andra stadiets läroanstalter.  
 
Övergångsskedena beskrivs i förskoleundervisningens läroplan och i den grundläggande utbildning-
ens läroplan i de årskursspecifika delarna. 
 
Förskoleundervisningen och skolan beskriver varje läsår i sin verksamhetsplan hur samarbetet ge-
nomförs med  

• förskoleundervisningen  

• de olika årskurserna  

• följande eventuella läroanstalter  

• andra eventuella samarbetparter 
 
I utvecklandet av verksamhetskulturen utnyttjas kvalitetskriterierna för den grundläggande utbild-
ningen. 

 

4.2 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen  
 

Principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen ska hjälpa ut-

bildningsanordnarna och skolorna att styra sin verksamhet. Principerna beskrivs i synnerhet utifrån sko-

lans perspektiv. Utbildningsanordnaren ska skapa förutsättningar för att skolorna ska kunna tillämpa 

principerna och utveckla sin egen verksamhetskultur i samma riktning. Målet är att skapa en verksam-

hetskultur som främjar lärande, delaktighet, välbefinnande och en hållbar livsstil. För att principerna ska 

kunna förverkligas krävs att man beaktar lokala behov och möjligheter, att man samarbetar med vård-

nadshavarna och andra samarbetspartner och att eleverna på riktigt får vara med och utveckla skolge-

menskapen.  

 
Sjundeå förskoleundervisnings och grundläggande utbildnings läroplaner uppgörs enligt nämndens 
riktlinjer som ett kontinuum, som skapar en enhetlig växt- och lärostig från småbarnspedagogiken via 
förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen. Övergångsskedena beskrivs i förskoleunder-
visningens läroplan och i den grundläggande utbildningens läroplan i de årskursspecifika delarna. 
 

 

En lärande organisation är kärnan i verksamhetskulturen 

Skolan ska fungera som en lärande organisation som stödjer alla sina medlemmar i lärandet. Den lärande 

organisationen ska utvecklas genom dialog. Samarbete och delaktighet stärker gemenskapen. Att man 

reflekterar över målen och regelbundet utvärderar det egna arbetet och att man kan arbeta i lugn och 

ro främjar lärandet i skolgemenskapen. Respons från hemmen och andra samarbetspartner stödjer lä-

randet. Det är också viktigt att utnyttja resultat från utvecklingsarbete, utvärderingar och forskning. Be-

tydelsen av pedagogiskt och delat ledarskap betonas och ledarskapet inriktas framför allt på att trygga 

förutsättningarna för lärande.  

En lärande organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av 

varandra. Den ska också skapa förutsättningar för undersökande och experimenterande arbete och ge 
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erfarenheter av att känna sig inspirerad och av att lyckas. En lärande organisation ska uppmuntra alla 

sina medlemmar att försöka och att lära sig också av misstag. Den ska ge medlemmarna lämpliga utma-

ningar och hjälpa dem att hitta och dra nytta av sina styrkor. Som medlemmar i gemenskapen kan ele-

verna skapa en positiv och realistisk bild av sig själva och utveckla sin naturliga vilja att experimentera 

och undersöka. I en lärande organisation inser man att fysisk aktivitet har betydelse för lärandet och 

strävar till att frigöra sig från en stillasittande livsstil. Den ska värdesätta att man fördjupar sig i arbetet, 

anstränger sig i lärandet och slutför arbetet.  

Strukturerna i en lärande organisation grundar sig på principen för delat ledarskap. I Sjundeås 
grundskolor har undervisningspersonalen bildat ledningsgrupper som koordinerar och styr skolans 
utvecklingsarbete som en lärande organisation. Undervisningspersonalen planerar modeller för 
ordnande av undervisning och utvecklande av skolan i skolspecifika team som samlas regelbundet 
och vars centrala uppgift bl.a. är att  

• försäkra undervisningspersonalens delaktighet i skolans verksamhet  

• utveckla skolans verksamhetskultur  

• stöda undervisningspersonalen i den pedagogiska utvecklingen  

• stöda gemenskaplig verksamhet och delande av kompetens 
 

Välbefinnande och en trygg vardag  

Strukturerna och verksamhetssätten i en lärande organisation ska främja välbefinnande och trygghet 

och på så sätt skapa förutsättningar för lärande. Dessa två aspekter ska beaktas i allt skolarbete och 

styra allas arbete. Medlemmarna ska ses som individer och behandlas jämlikt men också gemenskapens 

behov ska beaktas. Skoldagens verksamhetssätt ska vara smidiga och möjliggöra en mångsidig verksam-

het. Motion och gemensamma aktiviteter som främjar det psykiska välbefinnandet ska utgöra en natur-

lig del av varje skoldag. Gemensam elevvård är en viktig del av verksamhetskulturen.  

Eleverna ska ha jämlika möjligheter att få handledning och stöd för sin utveckling och sitt lärande, både 

som individer och som medlemmar i gruppen. Välvillighet och vänlighet ska värdesättas. Mobbning, 

våld, rasism eller annan diskriminering ska inte accepteras och man ska genast ingripa vid osakligt bete-

ende. I skolarbetet ska man sträva efter att förutse vardagen så att den löper harmoniskt. Att bli hörd 

och uppleva rättvisa skapar förtroende. En lugn och accepterande atmosfär, goda sociala relationer och 

en trivsam miljö främjar arbetsron.  

Kommunikation och mångsidiga arbetssätt 

Kommunikation, samarbete och mångsidiga arbetssätt främjar hela gemenskapens lärande och välbe-

finnande. En lärande organisation ska identifiera olika former av lärande och kunskapsbyggande och 

fungera smidigt. Den uppmuntrar till att pröva och experimentera och ger utrymme för aktivitet, krea-

tivitet, motion, lek och upplevelser som är karakteristiskt för olika åldrar och elever.  

I skolarbetet ska man systematiskt använda sig av olika arbetssätt och lärmiljöer och sträva till att regel-

bundet föra ut undervisningen ur klassrummet. Man ska skapa möjligheter till projektbaserat arbete och 

helhetsbaserat lärande samt till samarbete både inom skolan och med aktörer utanför skolan. Samar-

betet och kommunikationen mellan vuxna i skolan och med det omgivande samhället stärker elevernas 

förmåga att kommunicera och samarbeta. När eleverna arbetar tillsammans lär de känna sig själva och 

sin personlighet och att arbeta konstruktivt tillsammans med många olika slags människor. Informat-

ions- och kommunikationsteknik ska användas för att främja kommunikation och multisensoriskt arbete 

via olika kanaler.  
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Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

Skolan som en lärande organisation är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle, där 

det lokala och det globala överlappar varandra. Olika identiteter, språk, religioner och åskådningar lever 

sida vid sida och är i växelverkan med varandra. Internationalisering på hemmaplan är en viktig resurs i 

skolan. Som lärande organisation tar skolan tillvara och uppskattar landets kulturarv och nationalspråk 

samt den egna och omgivningens kulturella, språkliga, religiösa och åskådningsmässiga mångfald. Den 

lyfter fram den samiska och andra minoriteters betydelse i Finland. Den utvecklar förståelsen och re-

spekten mellan individer och grupper och ett ansvarsfullt agerande gentemot varandra. Rätten till det 

egna språket och den egna kulturen är en grundrättighet som man i skolan medvetet arbetar utgående 

från. I skolan ska man bekanta sig med kulturella traditioner, diskutera olika tanke- och handlingsmöns-

ter på ett konstruktivt sätt och tillsammans skapa nya sedvänjor.  

Flerspråkighet är en form av kulturell mångfald. Varje gemenskap och varje medlem i gemenskapen är 

flerspråkig. Det ska vara naturligt att använda olika språk parallellt i skolans vardag och språk ska värde-

sättas. I den språkmedvetna gemenskapen diskuteras attityder gentemot språk och språkgrupper 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 be-

greppssystem. De olika vetenskapsgrenarnas språk och symbolsystem öppnar olika perspektiv på 

samma fenomen. Undervisningen ska gå från vardagsspråk mot mera abstrakta begrepp. I en språkmed-

veten skola är alla vuxna både språkliga modeller och språklärare i det läroämne de undervisar. 

I all undervisning och övrig verksamhet läggs uppmärksamhet vid gott språkbruk. 

 

Delaktighet och demokrati  

Den lärande organisationens verksamhetssätt ska utvecklas gemensamt. En demokratisk verksamhets-

kultur som främjar delaktighet och uppfyller de mänskliga rättigheterna ger eleverna förutsättningar att 

växa till aktiva medborgare.  

Eleverna ska enligt sin utvecklingsnivå få vara med och planera, utveckla och utvärdera verksamheten. 

De ska få uppleva att de blir hörda och uppskattade som medlemmar i gemenskapen. Gemenskapen ska 

uppmuntra demokratisk dialog och delaktighet och utveckla sådana verksamhetssätt och strukturer som 

det förutsätter. Elevkårsverksamheten erbjuder ett viktigt forum för elevernas delaktighet. Också andra 

verksamhetsformer såsom stödelevs- och fadderverksamhet och engagemang i frivilligt arbete och håll-

bar utveckling ökar elevernas delaktighet.  Samtidigt stärker de samarbete och växelverkan i hela skol-

gemenskapen. Samarbete med olika förvaltningar, församlingar, organisationer, företag och andra ak-

törer fördjupar bilden av samhället och verksamheten i medborgarsamhället. Kontakten med skolor i 

olika länder ökar förmågan att komma till rätta i en globaliserad värld.  

 

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå framhävs elevernas delaktig-
het. Utgångspunkten är att eleverna har rätt och verkliga möjligheter att delta i och inverka på verk-
samheten i vardagen och utvecklandet av den. Skolornas elevkårer fungerar som representanter för 
eleverna då det är frågan om ett offentligt hörande av eleverna. Elevkåren representeras av en sty-
relse som utses varje läsår. Elevkåren deltar i planerande av skolans verksamhet.  

 
Eleverna har möjlighet att utveckla verksamhetskulturen bl.a. genom  
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• stödelevsverksamhet 

• vänelevsverksamhet  

• klasskommittéer 

• KiVa-skola verksamhet  

• och skötande av skolspecifika ansvarsuppgifter  
 
Eleverna deltar i utvärderingen av verksamheten vars avsikt är att stöda utvecklandet av verksam-
heten och skoltrivseln.  
 
Vårdnadshavarna har möjlighet att delta i utvecklandet av verksamhetskulturen bland annat genom 
hem- och skolaföreningen, olika tillställningar och evenemang samt klasskommittéernas verksamhet. 
Vårdnadshavarna kan delta i utvärderingen av skolans verksamhet som en del av kvalitetsutvärde-
ringen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Vårdnadshavarnas kompe-
tenser utnyttjas i undervisningen bl.a. i förberedande och förverkligande av olika temadagar, projekt, 
mångvetenskapliga lärområden och lägerskolor.  
 
I Sjundeå fungerar förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i öppet samarbete. 
Dessutom samarbetar skolorna med skolor i andra kommuner och med läroanstalter som represen-
terar andra stadier. Kommunens egna verksamheter (ungdomsväsendet, motionsväsendet, grund-
tryggheten, tekniska avdelningen osv.) samt kommuninvånarnas olika föreningar (motions- och id-
rottsföreningar, hembygdsmuséet, kulturföreningar osv.) erbjuder förskoleundervisningen och sko-
lorna möjligheten till samarbete som stöder lärande och välbefinnande. Eleverna erbjuds också i mån 
av möjlighet erfarenheter av internationellt samarbete. 
Förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningen läroplaner kompletteras av  

• samarbetsplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt 
biblioteket  

• Sjundeå kommuns Kultur- och motionsstig  
 
Enheterna antecknar i sina egna verksamhetsplaner  

• de centralaste samarbetsparterna och -formerna  

• principerna för utvecklande av en gemensam verksamhetskultur för förskoleundervisningen, 
de olika årskurserna och i mån av möjlighet för läroanstalterna för följande utbildningsskede 
samt för andra samarbetspartner.  

 
Enheterna utvärderar förverkligandet av principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen i sam-

band med utvärderingen av verksamhetsplanen. 

 

Likabehandling och jämlikhet 

En lärande organisation ska främja likabehandling och jämlikhet. Medlemmarna ska bemötas och be-

handlas likvärdigt oberoende av faktorer som hänger samman med personen i fråga30. Likvärdighet be-

tyder inte att alla är likadana. Likabehandling förutsätter både att man garanterar grundläggande rättig-

heter och möjligheter till delaktighet och att man beaktar individuella behov. 

Under grundskoletiden utvecklas elevernas uppfattning om sin egen sexuella identitet och sexualitet. En 

lärande organisation främjar genom sina värderingar och sin praxis jämställdhet mellan könen och stöd-

jer eleverna i deras identitetsskapande. Undervisningen ska ha ett könssensitivt förhållningssätt. Skolan 

ska uppmuntra eleverna att upptäcka sina egna möjligheter och att förhålla sig till olika läroämnen, göra 

                                                           
30 Lag om likabehandling (21/2004) 
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val och binda sig till studierna utan könsbundna rollmodeller. Genom val och utveckling av lärmiljöer, 

arbetssätt och undervisningsmaterial ger man synlighet åt och visar respekt för den mänskliga mångfal-

den. 

Ansvar för miljön och en hållbar framtid 

En lärande organisation ska i all sin verksamhet fästa uppmärksamhet vid nödvändigheten av en hållbar 

livsstil. Genom sina val och sitt handlande i vardagen visar skolan ett ansvarsfullt förhållningssätt till 

miljön. Materialval och handlingsmönster som innebär slöseri med råmaterial, energi och biologisk 

mångfald ska förändras så att de blir hållbara. Betydelsen av immateriella värden för välbefinnandet och 

en hållbar livsstil lyfts fram och dessa värden ges tid och synlighet i det dagliga skolarbetet. Eleverna är 

med och planerar och förverkligar en hållbar vardag. 

En lärande organisation ska inge hopp om en bra framtid genom att skapa en kunskapsgrund för eko-

social bildning. En realistisk och praktisk attityd till förutsättningarna för en bra framtid stärker utveckl-

ingen till ansvarsfulla medlemmar i gemenskapen, kommuninvånare och medborgare. Det sporrar ele-

verna att bemöta världens mångfald öppet och nyfiket och att arbeta för en rättvisare och hållbarare 

framtid. 

Syftet med Sjundeå kommuns klimatprogram är att styra kommunens verksamhet i en klimatvänli-
gare riktning och klarlägga åtgärder för att minska växthusgasutsläppen och öka energieffektivite-
ten. I programmet har man strävat efter att identifiera åtgärder som kan effektivera kommunens 
energianvändning, förbättra materialeffektiviteten och främja rörlighet med låga utsläpp. Program-
met har planerats fram till år 2020.  
 
Sjundeå kommuns bildningsavdelning har uppgjort en plan för hållbar utveckling som bland annat 
styr skolornas och daghemmens verksamhet för en hållbar utveckling som en del av kommunens 
klimatprogram. I enlighet med planen finns i varje enhet en hållbar utvecklingsgrupp i vilken både 
barn, unga och vuxna är representerade. Grupperna har i uppgift att utgående från kartläggning-
arna välja utvecklingsobjekt och utarbeta en verksamhetsplan för hela enheten.  
 
Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande utbildning tillämpar principerna för 
Grön flagg, vilka är  

• delaktighet: barn och unga är aktiva aktörer i planerande och genomförande av projekten 
samt i utvärderande av resultaten  

• minskande av miljöbelastningen  

• fostran i hållbar utveckling som en del av den dagliga vardagen  

• kontinuerligt förbättrande: långsiktig och planenlig utveckling samt 

• samarbete med det omgärdande samhället  

 

 

4.3 Lärmiljöer och arbetssätt 
 

Lärmiljöer 

 

Med lärmiljöer avses de lokaler, platser, grupper och aktiviteter, där studierna och lärandet sker. Lärmil-

jöer innefattar också redskap, tjänster och material som används i undervisningen. Lärmiljöerna ska 



39 
 

stödja elevernas individuella och gemensamma utveckling, lärande och kommunikation31. Alla medlem-

mar i skolgemenskapen påverkar lärmiljöerna genom sitt agerande.  Välfungerande lärmiljöer främjar 

kommunikation, delaktighet och kollaborativt kunskapsbyggande. De ger också möjlighet till aktivt sam-

arbete med utomstående aktörer eller sakkunniga. 

 

Målet med utveckling av lärmiljöerna är att de bildar en mångsidig och flexibel pedagogisk helhet. När 

man utvecklar lärmiljöerna ska man beakta olika läroämnes specialbehov. Lärmiljöerna ska ge möjlighet 

till kreativa lösningar samt till att analysera och undersöka företeelser ur olika perspektiv. Dessutom ska 

man när man utvecklar och väljer lärmiljöer beakta att eleverna tillägnar sig nya kunskaper och färdig-

heter också utanför skolan.  

 

Utrymmena ska utvecklas, planeras, utformas och användas så att de är ergonomiska, ekologiska, este-

tiska och tillgängliga, ljusa, trivsamma, välordnade och rena, de akustiska förhållandena är goda och 

inomhusluften av god kvalitet. Skolans utrymmen, inklusive möbler, utrustning och redskap ska ge möj-

lighet att stödja den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och elevernas aktiva deltagande. Må-

let är att eleverna ska ha tillgång till utrymmen, redskap, material och bibliotekstjänster så att de också 

har möjlighet att studera självständigt. Utöver skolans utrymmen och skolgården ska naturen och den 

byggda miljön användas i undervisningen. Bibliotek, motions-, konst- och naturcenter, muséer och 

många andra samarbetsparter erbjuder mångsidiga lärmiljöer. 

 

Informations- och kommunikationstekniken är en viktig del av mångsidiga lärmiljöer. Elevernas delak-

tighet och förmåga att arbeta kollaborativt ska stärkas och elevernas personliga lärstigar stödjas med 

hjälp av digitala verktyg. När man utvecklar lärmiljöerna ska man beakta den mångformiga mediekul-

turen. Nya digitala verktyg ska tas i bruk för att främja och stödja lärandet. Elevernas egna digitala verk-

tyg kan användas som stöd för lärandet enligt vad man kommer överens med vårdnadshavarna. Samti-

digt säkerställer man att alla elever har möjlighet att använda digitala verktyg. 

 

Erfarenheter och upplevelser av att lyckas i olika miljöer och lärsituationer sporrar eleverna att utveckla 

sina kunskaper. Eleverna ska delta i utvecklingen av lärmiljöerna. Lärmiljöerna ska planeras utifrån ele-

vernas individuella behov.32 På det viset kan man förebygga behovet av särskilt stöd för lärande och 

skolgång. Lärmiljöer som skräddarsys utifrån behovet av stöd kan utgöra en del av en elevs planenliga 

stöd.  

 

Lärmiljöerna ska utvecklas med beaktande av varje elevs och hela skolans totala välbefinnande. Miljö-

erna ska vara trygga och hälsosamma och främja elevernas sunda utveckling och välbefinnande i enlig-

het med deras ålder och förutsättningar 33. Eleverna ska lära sig att handla på ett ansvarsfullt och tryggt 

sätt i alla lärmiljöer. Arbetsro och en vänlig och lugn atmosfär stödjer lärandet.  

 

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå utnyttjas så 

mångsidigt som möjligt utöver de egna utrymmena externa lärmiljöer (t.ex. kommunens bibliotek, 

ute- och idrottsplatser, kulturobjekt). Den elektroniska lärmiljön ger möjlighet till användande av 

                                                           
31 Statsrådets förordning (422/2012) 4 § 
32 Statsrådets förordning (422/2012) 4 § 
33 Statsrådets förordning (422/2012) 4 § 
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virtuella lärmiljöer och i anslutning till dem av elektroniskt lärmaterial i undervisningen och läran-

det. 

Enheterna preciserar varje läsår i sin verksamhetsplan den egna verksamhetskulturen samt lärmil-
jöns och arbetssättens  

• utvecklingsmål  

• verksamhetsprinciper  

• samt samarbete och annat praktiskt genomförande 

 

Arbetssätt 

Utgångspunkt för valet av arbetssätt är de mål som ställts upp för undervisningen samt elevernas behov, 

förutsättningar och intressen. Varierande arbetssätt stödjer och styr såväl undervisningsgruppens som 

den enskilda elevens lärande. Arbetssätt som lämpar sig för olika åldrar och olika undervisnings- och 

lärsituationer ska användas i undervisningen. Genom mångsidiga arbetssätt och bedömningsmetoder 

får eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Vid val av arbetssätt ska man sträva efter att 

identifiera och förändra könsbundna attityder och rutiner.  

 

Mångsidiga arbetssätt bidrar till glädje i lärandet och till att eleverna upplever att de lyckas samt stödjer 

kreativ verksamhet som är karakteristisk för olika åldrar. Erfarenhetsbaserade och aktiverande arbets-

sätt samt rörelse och användningen av olika sinnen berikar lärandet och stärker motivationen. Också 

arbetssätt som stödjer självreglering och känslan av att höra till gruppen stärker motivationen. Drama 

och andra konstnärliga uttrycksformer hjälper eleverna att lära känna sig själva och att utvecklas till 

kreativa människor med sund självkänsla. Det ger eleverna förutsättningar att uttrycka sig mångsidigt 

och kommunicera konstruktivt med olika människor och grupper. Genom valet av arbetssätt kan man 

också stödja kollaborativt lärande, där kunskap och förståelse byggs upp genom interaktion med andra. 

Eleverna ska få agera i olika roller, dela uppgifter med varandra och ta ansvar för både individuella och 

gemensamma mål. 

 

Vid val av arbetssätt ska olika läroämnens särdrag och utvecklingen av mångsidig kompetens beaktas. 

Genom att använda arbetssätt som är typiska för olika läroämnen hjälper man eleverna att både struk-

turera sina kunskaper och tillägna sig färdigheter. Viktiga färdigheter med tanke på lärandet är förmåga 

att söka, behandla, analysera, presentera, tillämpa, kombinera, bedöma och skapa information. Under-

sökande och problembaserat arbete, lek, användning av fantasi och konstnärlig verksamhet utvecklar 

abstrakta och metodiska kunskaper, kritiskt och kreativt tänkande och förmåga att tillämpa sina kun-

skaper.  

 

Differentiering i undervisningen ska styra valet av arbetssätt. Differentieringen ska grunda sig på känne-

dom om eleverna och vara ett centralt pedagogiskt perspektiv i all undervisning. Differentiering berör 

studiernas omfattning och djup, arbetsrytm, arbetsgång och elevernas olika sätt att lära sig. Differenti-

eringen ska utgå från elevens behov och möjligheter att själv planera sina studier, att välja olika arbets-

sätt och studera i egen takt. Elevernas individuella olikheter och skillnader i elevernas utveckling ska 

också beaktas vid valet av arbetssätt. Genom differentiering stödjer man elevens självkänsla och moti-

vation och tryggar arbetsron. Differentiering bidrar också till att förebygga behov av stöd.  

 

Även en helhetsskapande undervisning styr valet av arbetssätt. Helhetsskapande undervisning behand-

las i det följande underkapitlet 4.4. 
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En mångsidig och ändamålsenlig användning av informations- och kommunikationsteknik ökar elever-

nas möjligheter att utveckla sitt arbete och sin förmåga att skapa nätverk. Det ökar deras förmåga att 

söka, behandla och producera information på ett kreativt, självständigt, interaktivt och kritiskt sätt. Vid 

valet av arbetssätt ska man använda sig av de möjligheter som spel och spelifiering erbjuder.  

 

Läraren ska välja arbetssätt i samråd med eleverna och handleda dem i synnerhet i användningen av nya 

arbetssätt för att de på så sätt ska bli mera självständiga och målinriktade i sitt sätt att arbeta. Förmågan 

att lära sig lära utvecklas bäst när läraren också uppmuntrar eleverna att planera och utvärdera sina 

arbetssätt. Det motiverar och hjälper eleverna att ta ansvar för lärandet och arbetet i skolgemenskapen. 

Gemensam reflektion kring mål och bedömningsgrunder förbinder till målmedvetet arbete. 

 

I Sjundeås förskoleundervisning och grundläggande utbildning kan eleverna i arbetet använda sina 
egna datatekniska verktyg enligt de gemensamt överenskomna principerna och genom att följa sko-
lornas gemensamma ordningsregler.  
 
I undervisningen beaktas elevernas individuella utgångspunkter och förmåga att lära sig. I differen-
tiering av undervisningen beaktar man olika lärandes personliga behov och specialkompetenser. 
Med hjälp av mångsidiga arbetssätt stöder man elevens individuella framskridande i studierna. 
 
Enheterna preciserar varje läsår i sin verksamhetsplan arbetssättens 

• utvecklingsmål  

• verksamhetsprinciper  

• samarbete och annat praktiskt genomförande  

 

4.4 Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden  
 

Helhetsskapande undervisning är en viktig del av den verksamhetskultur som stödjer pedagogisk enhet-

lighet i den grundläggande utbildningen. Målet är att göra det möjligt att förstå förhållandet mellan olika 

fenomen och på vilket sätt de är beroende av varandra. Helhetsskapande undervisning ger eleverna 

bättre möjligheter att kombinera kunskaper och färdigheter från olika vetenskapsgrenar och att i växel-

verkan med andra strukturera dem till meningsfulla helheter. Arbetsperioder då eleverna undersöker 

helheter och kombinerar och undersöker olika vetenskapsgrenar ger dem möjlighet att tillämpa sina 

kunskaper och får dem att känna sig delaktiga i att bygga upp gemensam kunskap.  Detta stärker elever-

nas förmåga att uppfatta vilken betydelse det som de lär sig i skolan har för det egna livet och den egna 

gruppen och i ett vidare perspektiv för samhället och mänskligheten. Samtidigt får eleverna redskap för 

att vidga och strukturera sin världsbild.  

 

Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, som rör både undervisningens inne-

håll och arbetsmetoder, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet över läroämnes-

gränserna studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som helheter. Omfattningen och 

sättet på vilket man förverkligar helhetsskapande undervisning kan variera beroende på elevernas be-

hov och målen för undervisningen. Undervisningen kan t.ex. genomföras genom att 

- samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt 

- innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på varandra 

- ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika tillställningar, kampanjer, studiebesök och 

lägerskolor 
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- planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera läroämnen och 

som kan innehålla ovannämnda helhetsskapande metoder  

- skapa helheter där många läroämnen samverkar 

- erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är helhetsbaserad såsom i förskoleunder-

visningen. 

 

För att kunna garantera att alla elever har möjlighet att ta del av arbete med lärområden och att få 

undersöka det som de är intresserade av ska utbildningsanordnaren se till att elevernas studier innehål-

ler minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Om de mångvetenskapliga lärområdenas mål och 

innehåll och om hur de förverkligas ska beslutas i den lokala läroplanen och preciseras i skolans läsårs-

plan. Den tidsmässiga omfattningen av ett lärområde ska planeras så att eleverna har tid att fördjupa 

sig i innehållet och att arbeta målinriktat, mångsidigt och uthålligt. I den lokala läroplanen och i läsårs-

planen kan man också besluta om andra sätt att göra undervisningen mera helhetsskapande.   

 

De mångvetenskapliga lärområdena ska främja den grundläggande utbildningens mål och i synnerhet 

utvecklingen av mångsidig kompetens. Innehållet i lärområdena ska planeras lokalt så att de återspeglar 

de principer för verksamhetskulturen som beskrivs i kapitel 4.2.  

 

De mångvetenskapliga lärområdena ska planeras och genomföras utgående från de lokala resurserna 

och möjligheterna. Lärområdena erbjuder ett bra tillfälle för samarbete mellan skolan och det övriga 

samhället. Lärarnas och elevernas motivation ökar när de ämnen som behandlas har lokal anknytning, 

är aktuella och har samhällelig betydelse. Det är viktigt att eleverna deltar i planeringen. Syftet med 

lärområdena är att konkret behandla sådant som ingår i och som vidgar elevernas erfarenhetsvärld, 

varvid målet är att  

- stärka elevernas delaktighet och ge dem möjligheter att vara med och planera målen, innehållet 

och arbetssätten i studierna  

- lyfta fram frågor som eleverna upplever som viktiga och skapa tillfällen att behandla och påverka 

dem  

- öka elevernas möjligheter att studera i olika grupper och med elever i olika åldrar och att arbeta 

med många olika vuxna 

- ge eleverna möjligheter att kombinera lärande utanför skolan med skolarbetet 

- ge utrymme för intellektuell nyfikenhet, upplevelser och kreativitet samt skapa många olika slag av 

kommunikations- och språksituationer  

- göra det möjligt att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken och ge övning i att handla i en-

lighet med en hållbar livsstil 

- sporra eleverna att handla på ett sätt som gynnar skolgemenskapens och samhällets bästa.  

 

Planeringen och förverkligandet av mångvetenskapliga lärområden förutsätter samarbete mellan läro-

ämnen som representerar olika perspektiv samt att skolans övriga verksamhet utnyttjas. Alla läroämnen 

ska i tur och ordning delta i genomförandet av ett lärområde på det sätt som respektive lärområde för-

utsätter. Innehållet i lärområdena ska väljas enligt principerna för verksamhetskulturen och så att det 

intresserar eleverna och lämpar sig för samarbete mellan läroämnen och lärare. I studierna utnyttjas de 

infallsvinklar, begrepp och metoder som är kännetecknande för de olika läroämnena. 
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Eleverna ska ges respons under den tid man arbetar med lärområdet och deras kunskaper och färdig-

heter ska beaktas i den verbala bedömningen eller när man ger vitsord i de läroämnen som varit invol-

verade i lärområdet.  
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Sjundeå kommuns läroplaner för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har 
uppgjorts med hänsyn till principerna för den gemensamma verksamhetskulturen. Undervisnings-
personal, övrig personal, elever, vårdnadshavare och olika intressentgrupper verkställer enhetlig-
heten i utbildningen. Samarbetet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbild-
ningen beaktas i planering och genomförande av undervisning och övrig verksamhet. Undervisning-
ens innehåll granskas från olika vetenskapsgrenars perspektiv. I planering och genomförandet av 
lärostoffet framhävs människans enhetlighet, äkta interaktion, gemenskap och samarbete.  
 
I verksamheten sköter man också om att det målinriktade samarbetet mellan årskurshelheterna 
och olika årskurser förverkligas i praktiken. Metoderna för helhetsskapande undervisning kan vari-
era enligt elevens ålder.  
 
Utgångspunkten för helhetsskapande undervisning kan exempelvis vara ett mål för mångsidig kom-
petens eller en princip i anslutning till förskole- och den grundläggande utbildningens verksamhets-
kultur, som utvecklas inom de tillämpade lärostoffets ramar. Helhetsskapande undervisning kan 
t.ex. genomföras genom att:  

• samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt  

• innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på varandra  

• ordna aktiverande evenemang (temadagar, tillställningar, kampanjer, studiebesök och lä-
gerskolor)  

• planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera läroämnen 
och som kan innehålla ovannämnda helhetsskapande metoder  

• skapa helheter där många läroämnen samverkar (t.ex. Sjundeå-timmar)  

• erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är helhetsbaserat 

• valfria ämnen eller 

• mångvetenskapliga lärområden (Sjundeå-timmar)  
 
Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fungerar i aktivt samarbete och väx-
elverkan med övriga aktörer i kommunen och närområdet.  
 
 
 
Mångvetenskapliga lärområden  
I den grundläggande utbildningen i Sjundeå framhävs mångvetenskapliga lärområden som erbjuder 
goda möjligheter för helhetskapande undervisning och lärande. Mångvetenskapliga lärområden 
främjar helhetsskapande verksamhetskultur, ger uttryck åt de värden och den lärandeuppfattning 
som beskrivits i läroplansgrunderna samt i skolans verksamhetsidé som grundar sig på dessa och 
utvecklar pedagogiskt den mångsidiga kompetensen. Eleven har rätt att varje läsår studera minst 
två mångvetenskapliga lärområden. 
 
Genomförande av mångvetenskapliga lärområden grundar sig på följande principer:  

• elevens känsla av delaktighet förstärks och eleven känner sig delaktig i planerande av ären-
den som han eller hon upplever som betydande och intressanta  

• eleven upplever olika studiemetoder  

• eleven övar sig att identifiera kopplingar mellan olika vetenskaps- och konstområden  

• eleven koncentrerar sig långsiktigt på det egna temat  

• i elevens arbete möjliggörs ett äkta vetenskapligt grepp  

• eleven kan utvärdera läroprocessen i lärområdet   

• eleverna och lärarna bygger tillsammans en mångvetenskaplig verksamhetskultur som för 
sin del främjar utvecklingen av mångsidig kompetens  

 
För årskurserna 1-7 har man i timfördelningen lagt till en årsveckotimme, en s.k. Sjundeå-timme, 
särskilt för att genomföra mångvetenskapliga lärområden. Därtill genomförs mångvetenskapliga 
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lärområden i undervisningen i alla årskurser exempelvis som gemensamma projekt mellan läroäm-
nen eller som arbete som överskrider årskurs- och åldersklasserna. Lärområden kan också kopplas 
till enhetens eller förskoleundervisningens och grundläggande utbildningens gemensamma 
läsårstema.  

 
Eleverna och lärarna definierar tillsammans de specifika målen, innehållen och genomförandesät-
ten för varje lärområde. Mångvetenskapliga lärområden behandlas funktionellt och tillräckligt lång-
siktigt som delar av elevernas upplevelsevärld och som saker som utvidga den. I genomförande av 
dem kan man samarbeta med parter utanför skolan. 
 
I planerande av mångvetenskapliga lärområden beaktas  

• principer som styr utvecklandet av verksamhetskulturen  

• fenomenbaserat lärande  

• mångsidig kompetens  
 

Förverkligande av lärområdena uppföljs och utvärderas med hjälp av adekvata mångsidiga utvärde-
ringssätt. Alla deltagare och i mån av möjlighet även vårdnadshavarna utvärderar förverkligandet 
av helheterna. Elevens arbete och kompetens beaktas i de läroämnen som varje mångvetenskapligt 
lärområde kopplar till. I planerandet och utvärderandet av verksamheten kan följande kriterier an-
vändas:  

• Har elevens delaktighet förstärkts?  

• Har eleven haft möjlighet att delta i planerandet av mål, innehåll och arbetssätt?  

• Har eleverna fått föra fram de frågor som de upplever som betydande samt behandla och 
föra framåt dem?  

• Har eleverna studerat i olika grupper och med elever i olika åldrar?  

• Har eleverna fått arbeta med flera olika vuxna? 

Skolan preciserar varje läsår i sin verksamhetsplan mångvetenskapliga lärområden och andra 
eventuella helhetsskapanden  

• planering  

• definiering av mål och innehåll  

• förverkligande  

• uppföljning och utvärderingssamarbete  
 
Samarbetet mellan olika läroämnen och skolans övriga verksamheter och verksamhetssätten, som 
berör arbetsfördelningen i genomförande av lärområden, definieras skolspecifikt. Likaså precise-
ras den praxis som tillämpas för bedömning av eleven som berör lärområden skolspecifikt.  
 
Till verksamhetsplanen kan också bifogas samarbetsplaner med aktörer utanför skolan som stöder 
genomförandet av mångvetenskapliga lärområden. 
 

Sjundeå-timmar  

Uppgift  

Sjundeå-timmarna förstärker elevens egen identitet i förhållande till närmiljön, den egna hemor-
ten och de aktuella företeelser som framträder där. Under Sjundeå-timmarna understöder man 
genomförandet av mångvetenskapliga lärområden. Syftet är att eleven uppfattar det förgångna, 
nutiden och framtiden som ett kontinuum där var och en kan vara den aktiva aktören. I arbetet 
iakttas principerna för en hållbar utveckling. Undervisningen ordnas med hänsyn till möjligheterna 
i Sjundeå. Man undersöker företeelserna mångsidigt genom olika vetenskaps- och konstarter. In-
nehållen och målsättningarna i läroämnena styr de mångvetenskapliga lärområdena, inom vilka 
man mångsidigt granskar de företeelser som framträder genom olika vetenskaps- och konstarter. 
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Sjundeå-timmarnas syften, innehåll och sätten att genomföra timmarna preciseras i verksamhets-
planen. Teman anpassas vid behov skolspecifikt enligt årskurserna. Lärområdena planeras så att 
de genomförs som helheter för en eller flera årskurser. Sjundeå-timmarna uppmärksammas sär-
skilt inom förskole- och nybörjarundervisningen samt inom samarbetet mellan skolorna. Praxisen 
på lektionerna och lektionernas längd kan variera enligt elevernas behov och undervisningens mål. 
I planerandet av undervisningen observeras att de mångvetenskapliga Sjundeå-timmarna ska 
skapa en enhetlig helhet för eleven.  
 

Målsättning 

Det är eleverna och undervisningspersonalen som tillsammans planerar och genomför timmarna. 
Dessa timmar möjliggör lärande utanför skolan och utnyttjande av samarbete med olika instanser. 

 

4.5 Frågor som avgörs på lokal nivå 
 

Reflektion kring principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen är en viktig del av läroplansarbetet 

och samtidigt en förutsättning för en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Man ska lokalt besluta 

om på vilket sätt eleverna och vårdnadshavarna deltar i utvecklingen av verksamhetskulturen och om 

vilka andra aktörer man ska samarbeta med för att utveckla verksamhetskulturen. I planeringen ska man 

också beakta att verksamhetskulturen ska vara kontinuerlig från förskoleundervisningen till den grund-

läggande utbildningen och under olika skeden inom den grundläggande utbildningen. 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva 

- hur utbildningsanordnaren och skolorna främjar och utvärderar att principerna för utvecklandet av 

verksamhetskulturen förverkligas; vilka är de eventuella lokala tyngdpunktsområdena och hur syns 

de i praktiken (texten i grunderna för läroplanen kan användas som sådan för att beskriva princi-

perna för verksamhetskulturen)  

- vilka de lokala mål och specifika frågor som styr val, användning och utvecklandet av lärmiljöer och 

arbetssätt är 

- hur en helhetsskapande undervisning förverkligas i praktiken 

- hur de mångvetenskapliga lärområdena förverkligas 

o lokala mål för hur lärområdena förverkligas (texten i grunderna för läroplanen kan använ-

das som sådan för en allmän beskrivning) 

o principer och sätt att förverkliga lärområdena (om man till exempel i den gemensamma 

lokala läroplanen beslutar om teman för lärområdena och i den skolspecifika läroplanen 

eller läsårsplanen om noggrannare mål och innehåll; hur man garanterar att det i varje elevs 
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studier ingår minst ett lärområde per läsår; direktiv om lärområdenas omfattning och ele-

vernas delaktighet i planeringen osv.) 

o mål och innehåll (precisering antingen i läroplanen eller i läsårsplanen enligt utbildningsan-

ordnarens beslut) 

o praxis för bedömningen (hur man garanterar att de kunskaper och färdigheter som ele-

verna visat under arbetet med lärområdena beaktas vid bedömningen i de ämnen som varit 

delaktiga)   

o hur man följer upp, utvärderar och utvecklar förverkligandet av lärområdena. 

Utbildningsanordnaren ska se till att varje skola preciserar målen för utvecklandet av sin verksamhets-

kultur, sina lärmiljöer och arbetssätt, de gemensamma verksamhetsprinciperna, samarbetet och det öv-

riga praktiska genomförandet. Utbildningsanordnaren ska också se till att planering, precisering av mål 

och innehåll, genomförande, uppföljning och utvärderingssamarbete gällande de mångvetenskapliga 

lärområdena och eventuell annan helhetsskapande undervisning preciseras skolvis. Det är viktigt att 

skolvis beskriva samarbetet och arbetsfördelningen mellan de olika läroämnena och skolans övriga verk-

samhet vid genomförandet av lärområdena och att precisera hur bedömningen av lärandet ska ske i 

anslutning till lärområdena. Preciseringarna skrivs in antingen i skolans läroplan och/eller läsårsplanen i 

enlighet med utbildningsanordnarens beslut.  

Till läroplanen kan också bifogas planer för samarbete med utomstående aktörer, som stödjer genom-

förandet av de mångvetenskapliga lärområdena.  

KAPITEL 5 SKOLARBETE SOM FRÄMJAR LÄRANDE OCH VÄLBEFINNANDE  

5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen 
 

Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen ska genomsyra det praktiska skolarbetet. 

Skolarbetet ska främja målen för undervisning och fostran och bidra till att den grundläggande utbild-

ningens uppdrag genomförs. Man ska skapa förutsättningar för elevernas välbefinnande, utveckling och 

lärande och se till att skolarbetet och samarbetet löper smidigt. De dagliga rutinerna i skolan ska också 

främja en hållbar livsstil. 

Utgångspunkten är gemensamt ansvar för och omsorg om en bra och trygg skoldag för alla. Det fost-

rande arbetet och att främja välbefinnande åligger alla vuxna i skolan, oberoende av deras arbetsupp-

gift. Alla elevers behov, förutsättningar och styrkor ska beaktas i skolarbetet. Samarbete med vårdnads-

havarna och andra parter bidrar till att det lyckas. 

Varje elev har alla skoldagar rätt till undervisning enligt läroplanen, handledning, elevvård och stöd samt 

till en trygg lärmiljö34. 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 lös-

ningar och sitt sätt att handleda. Till lärarens uppgift hör att följa med och främja elevernas lärande, 

                                                           
34 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. och Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom. (1267/2013) 
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arbete och välbefinnande, att värdesätta och rättvist bemöta varje elev, att upptäcka eventuella svårig-

heter 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 vård-

nadshavarna, samarbete mellan lärarna och i synnerhet samarbete med elevvårdspersonalen.  

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. Lagen förpliktar eleverna att delta i den 

grundläggande utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppträda sakligt35. En elev 

kan endast av särskilda skäl tillfälligt befrias från undervisning36. Hemmet och skolan ska tillsammans 

handleda eleven att agera i enlighet med lagen och stödja eleven i hens ansträngningar. Det är skolans 

uppgift att ingripa vid frånvaro och hjälpa eleven att lyckas i sitt skolarbete. 

Syftet med en bra och trygg skoldag är att stöda elevens uppväxt, utveckling och lärande. Varje 
vuxen i skolan deltar i främjande av elevernas välbefinnande. Skolornas gemensamma ordningsreg-
ler styr och stöder skolans vardag. 
 
Gemenskap skapar trygghet och underlättar individuellt beaktande av eleverna och tidigt ingri-
pande i eventuella problemsituationer tillsammans med vårdnadshavarna.  
 
Nära samarbete med hemmen, skolorna, förskoleundervisningen och andra aktörer stöder verk-
samheten i en bra och trygg skola. Serviceproducenterna inom elevvården ska tillsammans med 
skolans personal sköta om och främja elevernas välbefinnande. Elevvårdsarbetets styrgrupp och de 
enhetsspecifika gemensamma elevvårdsgrupperna planerar, genomför och utvärderar förverkligan-
det av den gemensamma elevvården och välbefinnandet i skolgemenskapen samt att skolmiljön är 
hälsosam och trygg.  
 
Med tanke på olika risksituationer och hotfulla situationer har det för varje enhet uppgjorts rädd-
nings- och krisplaner som uppdateras årligen. Utrymnings- och skyddsövningar ordnas minst en 
gång varje läsår. 
Skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan stöder elevens välbefinnande och förverkligandet 
av en trygg skoldag. Med hjälp av planen strävar man efter att identifiera former av diskriminering 
och hitta sätt att ingripa i dem. Utgångpunkten är hörande av elevernas erfarenheter och syn-
punkter. Konkreta åtgärder och utvecklingsobjekt för att främja jämställdhet väljs utgående från 
dessa observationer. Konsekvenserna av åtgärderna utvärderas regelbundet. 
 
Grundskolorna i Sjundeå kommun har skolspecifika elevkårer som bildas av eleverna och de repre-
senteras av styrelser. Elevkårens uppgift är att främja elevernas gemensamma verksamheter, möj-
ligheter att påverka och vara delaktiga med stöd av skolans ledning, lärarna och annan personal. 
 
Syftet med samarbetet mellan hemmet och skolan är att stöda elevens växande och utveckling samt 
sköta om att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt den egna utvecklingsnivån och 
de egna behoven. Ett öppet och jämlikt uppfostringspartnerskap stöder elevens välbefinnande och 
främjar lärande. 
 

                                                           
35 Lag om grundläggande utbildning 35 § 2 mom. 
36 Lag om grundläggande utbildning 35 § 1 mom. 
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I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå används för kommunikat-
ionen mellan elever, vårdnadshavare och skola Wilma-systemet. Samarbete mellan hem och skola 
ordnas också på organisations-, klass- och enhetsnivå. 
 
Vårdnadshavarna uppmuntras att delta i Hem och skola-föreningens verksamhet. Vårdnadshavarna 
erbjuds möjlighet att delta i skolans verksamhet bland annat genom att ordna gemensamma evene-
mangsdagar för hemmet och skolan, öppna dörrars-dagar och skolfester. 
 
Samarbetsformerna preciseras enhetsspecifikt i verksamhetsplanerna och det skickas ut informat-
ion om dem. Verksamheten utvärderas med hjälp av kvalitetskriterierna för den grundläggande ut-
bildningen. 

5.2 Samarbete  
 

Undervisningsväsendet och skolan ska bedriva mångsidigt samarbete för att garantera enhetlighet och 

kvalitet i den grundläggande utbildningen, öka öppenheten i verksamheten och stödja elevernas lärande 

och växande. Samarbete behövs även för att garantera mångsidiga lärmiljöer, trygghet, säkerhet och 

välbefinnande i skolan. Samarbetet ska vara systematiskt och utvärderas i samråd med skolans samar-

betspartner.  

Elevernas delaktighet  

Skolarbetet ska ordnas så att det grundar sig på elevernas delaktighet och på att eleverna blir hörda i 

skolarbetet. Läraren ska se till att eleverna får erfarenheter av samarbete och demokratisk verksamhet 

i sin egen undervisningsgrupp, i skolan och närmiljön och i olika nätverk.  

Delaktigheten stärks på ett naturligt sätt när eleverna deltar i planeringen av sitt skolarbete och arbetet 

i den egna gruppen. Elevernas insats är viktig vid planeringen av de mångvetenskapliga lärområdena. 

Eleverna ska också uppmuntras att påverka planeringen och utvecklandet av skolans gemensamma verk-

samhet och lärmiljöer. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen, planerna som 

anknyter till läroplanen och skolans ordningsregler37. Eleverna ska också vara med och utvärdera och 

utveckla skolans samarbete.  

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolan ha en elevkår som består av skolans elever. Elev-

kåren och dess organ har som uppgift att främja samarbetet mellan eleverna och öka elevernas påverk-

ningsmöjligheter och delaktighet.38 Elevkåren ska sporra eleverna att framföra sina åsikter, att vara ak-

tiva och påverka egna och gemensamma ärenden. Elevkåren, liksom andra strukturer och verksamhets-

sätt som stödjer delaktighet i skolan och kommunen, erbjuder möjligheter att träna demokrati i prakti-

ken.  

Elevernas delaktighet i och verkliga möjlighet att inverka på ärenden som berör dem själva och den 
vardagliga verksamheten spelar en viktig roll i den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun. 
Delaktigheten beaktas både i undervisningen och i all annan verksamhet i skolan. 
 
Elevkårerna uppgör varje läsår en verksamhetsplan som en del av skolans verksamhetsplan. I den 
fastställs  

• Elevkårens styrelses uppsättning  

• Elevkårens ledare  

                                                           
37 Lag om grundläggande utbildning 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
38 Lag om grundläggande utbildning 47 a § 2 mom. (1267/2013) 
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• Verksamhetens centrala läsårsspecifika mål  

• Evenemang som ordnas av elevkåren  

• Utvärderingen av den egna verksamheten  
 
Elevkårens utvärdering av den egna verksamheten bifogas till skolans verksamhetsplan som upp-
görs varje läsår. 

Samarbete mellan hem och skola  

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med hemmen39. 

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 utveckl-

ing. 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, klas-

sens 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 ut-

bildningens lärokurs. 40 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 famil-

jernas 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 frånvaro41. Centrala frågor som gäller undervis-

ningen, till exempel läroplanen, målen för lärandet, lärmiljöer och arbetssätt, stöd för lärandet och elev-

vård, bedömning och betyg samt om val i samband med studierna och om olika evenemang under läså-

ret 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 övergång-

arna 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 sam-

arbetet.  

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 verk-

samhet och fostrande arbete. En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt 

fostringsarbete. Samarbetet mellan hem och skola främjar också kontakten vårdnadshavarna emellan 

                                                           
39 Lag om grundläggande utbildning 3 § 3 mom. 
40 Lag om grundläggande utbildning 26 § 1 mom. (477/2003) 
41 Lag om grundläggande utbildning 26 § 2 mom. (477/2003) 
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och lägger grund för föräldraföreningsverksamhet. Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktivi-

teter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete.  

Utgångspunkten för samarbetet mellan hemmet och skolan är att svara på elevens behov, omsorg, 
rättvisa och ansvar. Målet är att stöda varje barn och ungas friska uppväxt, utveckling och lärande. 
 
Föräldrarna har rätt att bli hörda i ärenden som berör barnet. I förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen i Sjundeå tillämpas fostringsgemenskapsprincipen. Med det avses att 
föräldrar och skolpersonal medvetet förbinder sig till att tillsammans komma överens om mål för 
barnets/den ungas fostran, utveckling och lärande samt att fungera enligt dem. I fostringsgemen-
skapen bär skolans personal ansvaret för att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt och uppskat-
tande samarbete. 
 
Samarbete mellan hemmet och skolan förverkligas både på organisations- och individnivå.  
Målet med samarbetet är omedelbar kontakt i båda riktningarna. Grundprinciperna är öppenhet, 
ärlighet, förtroende och uppskattande av den andra. 
 
På organisationsnivå:  

• Informationsärendena sköts genom ett meddelande i början av läsåret och separata med-
delanden under läsåret. 

• Föräldramöten, som ordnas av skolan eller skolans samarbetspartner, som kan vara klas-
sens egna, gemensamma för alla parallellklasser eller gemensamma för hela skolan.  

• Olika fester och evenemang.  
 
På individnivå:  

• Information per telefon, via Wilma, kontakthäfte, brev eller e-post.  

• Utvärderings-/trepartssamtal.  

• Träffar med vårdnadshavarna som ordnas vid behov gällande elevens lärande och/eller väl-
befinnande . 

• I de olika skedena av stödet på tre nivåer behandlas elevens ärenden tillsammans med vård-
nadshavaren (pedagogisk bedömning, plan för elevens lärande, pedagogisk utredning, IP).  

 
Samarbetet mellan hemmet och skolan baserar sig på öppen interaktion och inbördes förtroende. 
Det främsta syftet med samarbetet mellan hemmet och skolan är att skapa samförstånd mellan 
vårdnadshavare och skola i ärenden som berör eleven. Skolan utvärderar hur samarbetet fungerar 
med vårdnadshavarna. 
 
Vårdnadshavarna har möjlighet att ge respons och vid behov be om en utredning om skolans och/el-
ler fostrings- och undervisningspersonalens verksamhet. Skolan ska svara på given respons. Begäran 
om utredning ska besvaras av den tjänsteinnehavare eller myndighet, som begäran om utredning 
riktats till eller i vars befogenhet det ingår att svara. 
 
Vårdnadshavarna kan också uppgöra en förvaltningsklagan om skolans verksamhet till andra myn-
digheter och då överförs behandlingen av ärendet till myndigheten i fråga. För att förverkliga ele-
vers och vårdnadshavares rättsskydd ingår i lagstiftningen som berör utbildning även förordningar 
om besvärsrätt. Om ingen gemensam tillfredsställande lösning hittas på skol- eller kommunnivå har 
myndigheten som uppgift att informera vårdnadshavarna om de officiella förfaringssätten. 
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Skolans interna samarbete och samarbete med andra parter 

Ett gott samarbete inom personalen bidrar till att målen för undervisning och fostran ska uppnås. Skol-

arbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt genom samarbete och arbetsfördelning. Sam-

arbete mellan vuxna, såsom kompanjonlärarskap, ger också eleverna en bild av skolan som en lärande 

organisation. Samarbete behövs i synnerhet vid planering och genomförande av de mångvetenskapliga 

lärområdena, vid bedömning och stöd för lärande samt inom elevvården.  

Skolorna ska också samarbeta med varandra. Målet är att främja att undervisningen är enhetlig och 

utvecklas samt att stärka personalens kompetens. Samarbete behövs vid övergångarna i den grundläg-

gande utbildningen och när eleverna flyttar från en skola till en annan. Ofta förutsätter även undervis-

ningen för olika språk- och kulturgrupper, stöd för lärandet och smidig elevvård ett gott samarbete mel-

lan skolorna. Medverkan i lokala, nationella och internationella nätverk stödjer den pedagogiska utveckl-

ingen. 

För att trygga en enhetlig lärstig ska skolan samarbeta med småbarnspedagogiken, förskoleundervis-

ningen samt gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Ett gott samarbete med klubb- samt morgon- och 

eftermiddagsverksamheten främjar elevernas välbefinnande. Samarbete med ungdoms-, biblioteks-, id-

rotts- och kulturväsendet, polisen samt församlingar, organisationer, företag och andra aktörer i närmil-

jön såsom naturskolor, muséer och ungdomscentraler bidrar till mångsidigare lärmiljöer och stödjer sko-

lans fostrande uppdrag.  

Undervisningsarrangemangen och dess stödåtgärder ska planeras och genomföras som ett samar-
bete mellan lärarna i förskolan och/eller den grundläggande utbildningen. Utgångspunkten för verk-
samheten är en organisation som lär sig tillsammans och som uppmuntrar till att försök och tillåter 
misslyckanden. 
 
Varje år beskriver skolorna i sin verksamhetsplan både det interna och externa samarbetet.  

 

5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder 
 

Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan 

påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemen-

samt ansvar och omsorg. Genom att utveckla pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som 

präglas av förtroende och omsorg skapas förutsättningar för en bra arbetsro. För att trygga arbetsron 

och ta itu med olämpligt uppförande har utbildningsanordnaren också rätt att använda fostrande samtal 

och olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder regle-

ras i lagen om grundläggande utbildning.42 

 

Fostrande samtal används som första åtgärd för att ta itu med en elevs olämpliga uppförande. Syftet 

med samtalet är att tillsammans med eleven specificera den gärning eller försummelse som föranlett 

åtgärden, höra eleven, utreda orsakerna till och konsekvenserna av uppförandet i mera omfattande ut-

sträckning samt fundera över hur situationen kan förbättras. Avsikten med åtgärden är att komma fram 

till hur elevens uppförande i skolan och elevens välbefinnande kan förbättras. Utbildningsanordnaren 

beslutar i hurdana fall fostrande samtal används.  

 

                                                           
42 Lag om grundläggande utbildning 35 a § (1267/2013) samt 36 § (477/2003) och 36 a § (1267/2013) 
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Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning kvarsittning, skriftlig varning och av-

stängning för viss tid. En elev som stör undervisningen kan uppmanas att lämna klassrummet eller det 

rum där undervisningen ges, eller en skoltillställning. En elev kan dessutom förvägras rätt att delta i 

undervisningen för högst den återstående arbetsdagen, om eleven uppför sig våldsamt eller hotfullt och 

hotar säkerheten för en annan elev eller person eller om undervisningen eller därtill hörande verksam-

het försvåras orimligt mycket på grund av elevens störande beteende.43  

 

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att i samband med läroplanen ut-

arbeta en plan och anvisningar om användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder och för-

faringssätt44. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagenliga och enhetliga och att ele-

verna behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att skolans ordningsregler följs.  

 

Utbildningsanordnaren ska se till att varje skola har en plan för användningen av fostrande samtal och 

disciplinära åtgärder. Planen kan utarbetas gemensamt för alla utbildningsanordnarens skolor eller så 

att planens struktur och de centrala gemensamma riktlinjerna ingår i den lokala läroplanen och planen 

sedan preciseras skolvis. Den skolvisa planen kan utarbetas separat eller inkluderas i den eventuella 

skolvisa läroplanen.  

 

Vid utarbetandet av planen är det viktigt att notera att endast disciplinära åtgärder som nämns i lagen 

får användas och att man vid användningen av disciplinära åtgärder ska iaktta de allmänna rättsskydds-

principerna inom förvaltningen. Användningen av åtgärder ska grunda sig på sakliga, allmänt godtagbara 

och objektiva skäl. Konsekvenserna av likartade gärningar ska vara de samma, oberoende av gärnings-

man, dock så att upprepade gärningar kan anses som en försvårande omständighet. De disciplinära kon-

sekvenserna ska stå i proportion till gärningen. Också elevens ålder och utvecklingsstadium ska beaktas. 

Disciplinära åtgärder får inte användas på ett sätt som kränker eller förolämpar eleven.  

 

Utbildningsanordnaren beslutar om vilka parter som ska delta i utarbetandet och beredningen av pla-

nen. Eleverna ska enligt lagen ges möjlighet att delta i beredningen av planen45. Samarbete med vård-

nadshavarna och företrädare för bland annat social- och hälsovården stödjer genomförandet av planen. 

Personalen och elevkåren ska höras innan planen godkänns eller uppdateras.  

 

Grundskolorna i Sjundeå kommun har till förfogande en separat plan som berör genomförandet av 
fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Planen är bifogad till elevvårdsplanen. Avsikten med den 
är att försäkra verksamhetssättens laglighet och enhetlighet samt jämlikt bemötande av eleverna. 
Planen stöder också förverkligandet av skolans ordningsregler. 
  
De fostrande samtalen och disciplinära åtgärderna utförs i samarbete med vårdnadshavarna och de 
olika skedena antecknas i Wilma-systemet för att ovannämnda principer ska förverkligas.  
 
I de fostrande samtalen och de disciplinära åtgärderna ska skyldigheten att ge råd beaktas.  
Mål för elevens del:  

• öka ansvaret för sig själv och andra  

• oönskat beteende minskar 

• förstå och uppskatta skolan regler  

• förstå följderna av sina handlingar  

                                                           
43 Lag om grundläggande utbildning 36 § (477/2003) och 36 a - 36 i § (1267/2013) 
44 Lag om grundläggande utbildning 29 § (1267/2013) 
45 Lag om grundläggande utbildning 47 a § (1267/2013) 
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• söka efter den rätta verksamhetsmodellen  
 
Eleven ska nås av känslan av att man tar hand om henne/honom, lyssnar på henne/honom och att 
hon/han tas på allvar.  
 
I de fostrande samtalen och de disciplinära åtgärderna samt i genomförande av dem iakttas följande 
rättsskyddsprinciper:  
 
Objektivitetsprincipen  
Tillrättavisandet och de disciplinära åtgärderna ska grunda sig på sakliga, allmänt godkända och ob-
jektiva orsaker. Behandlingen av ärendet ska vara opartiskt och motiverat objektivt.  
 
Likställighetsprincipen  
För likadana handlingar ska tillämpas likadana tillrättavisande och disciplinära åtgärder oberoende 
av vem som utfört handlingen. Jämlikhet fastställs i 6 § i Grundlagen.  
Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, över-
tygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes 
person. Elever ska bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin 
utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.  
 
Principen om ändamålsbundenhet  
Den som genomför de fostrande samtalen och vidtar disciplinära åtgärder kan använda sin befo-
genhet i fostrande samtal och disciplinära åtgärder endast på basis av lagen eller i annat separat 
definierat avseende som hon/han fått befogenhet för.  
Proportionalitetsprincipen  
De fostrande samtalen och de disciplinära åtgärderna är till sin stränghet i rätt förhållande till den 
handling som bestraffas eller till försummelsen förkastlighet. För en förseelse får inte användas 
strängare straff än nödvändigt.  
 
Principen om skydd för berättigade förväntningar  
Skydd för individen gentemot det allmänna. Individen kan förvänta sig att myndigheterna handlar 
korrekt, felfritt och bestående i sina fostrande samtal och disciplinära åtgärder.  

 

5.4 Olika sätt att anordna undervisningen 
 

Undervisningen ska ordnas med hänsyn till elevernas behov och lokala möjligheter. Målet är att hitta 

lösningar som främjar lärandet och välbefinnandet på bästa sätt.  

Årskursintegrerade studier 

Årskursintegrerade studier innebär flexibla arrangemang som ger möjlighet till en individuell studiegång. 

Årskursintegrerade arrangemang kan tillämpas i studier för en hel skola, endast vissa årskurser eller 

enskilda elever. Den kan också tillämpas för att till exempel stödja elever med särskild begåvning eller 

som ett sätt att förebygga studieavbrott. 

Årskursintegrerade studier förutsätter ett beslut i den lokala läroplanen. Det betyder att man i läropla-

nen beslutar att studierna i vissa läroämnen kan följa elevens eget studieprogram, i stället för en i års-

kurser indelad lärokurs.46 Elevernas egna studieprogram ska bygga på de studiehelheter som fastställs i 

                                                           
46 Förordning om grundläggande utbildning 11 § 3 mom. 
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läroplanen. Studiehelheterna ska planeras utifrån målen och innehållet i de olika läroämnena. En förut-

sättning för att gå vidare i studierna i ifrågavarande läroämne och i studierna som helhet är att studie-

helheterna slutförts med godkänt resultat. I läroplanen ska fastställas vilka studiehelheter som är obli-

gatoriska och vilka som är valfria. Det är viktigt att regelbundet följa upp hur elevens studier och studi-

ehelheter fortlöper. Bedömningen av lärande vid studier enligt ett eget studieprogram beskrivs i kapitel 

6.  

Vid årskursintegrerade studier fastställs timfördelningen samt målen och innehållet i läroämnena per 

studiehelhet. Studiehelheterna ska i varje ämne utformas utgående från de årskurshelheter som bildas 

mellan etappmålen i statsrådets förordning om timfördelningen 47. Årskurshelheterna kan delas upp i 

två eller flera studiehelheter. Innehållet i studiehelheterna kan också utformas genom att kombinera 

målen och innehållet i olika ämnen inom årskurshelheterna eller vid behov över etappmålen i timfördel-

ningen.  

Vid behov kan ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram också fattas för en enskild elev genom 

ett förvaltningsbeslut med stöd av 18 § i lagen om grundläggande utbildning48. Ett dylikt förvaltningsbe-

slut är möjligt även då den lokala läroplanen inte är uppgjord enligt årskursintegrerade studier. En plan 

för elevens lärande ska utarbetas. Där ska stå vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i 

vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och eventuella särskilda mål för stu-

dierna.  

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen skapar en enhetlig helhet, i vilken en 
elev enligt de egna förutsättningarna kan delta smidigt i årskursintegrerade studier.  Eleven skrivs 
in som elev i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen beroende på var 
han/hon studerar mer. För varje elev i förskoleundervisningen och årskurserna 1-2 i den grundläg-
gande utbildningen utarbetas i samarbete med vårdnadshavarna en egen plan för lärande. 
 
Elevens förutsättningar för att fortsätta sina studier på följande årskurs kontrolleras första gången 
vid övergången från andra till tredje klass. 
 
För elever på andra årskurser erbjuds individuella möjligheter att framskrida i studierna årskursin-
tegrerat i ett, flera eller alla läroämnen om det stöder barnets växande, utveckling och lärande. 
Eleven framskrider i sina studier enligt den plan för lärande som uppgjorts för eleven. Planen för 
lärande granskas tillräckligt ofta och minst en gång per läsår. 
 
En elev i förskoleundervisningen kan utföra studier enligt den grundläggande utbildningens läro-
plan redan under förskoleåret. På motsvarande sätt kan en elev som inlett studierna inom den 
grundläggande utbildningen, om hans/hennes studiesociala situation så förutsätter, utföra studier 
delvis inom förskoleundervisningen. 
 
Eleven skrivs in som elev i den undervisningsenhet, i vars undervisning han/hon deltar mer än 
hälften av den veckovisa undervisningstiden. 
 
Om det i undervisningen tillämpas en årskursintegrerad läroplan, ska skolan i sin verksamhetsplan 
beskriva 

• Hur de årskursintegrerade studierna, dvs. studier som framskrider enligt det egna studie-
programmet tillämpas (alla årskurser, vissa årskurser) 

• Vilka är de studiehelheter som ingår i lärokursen, av vilka studierna formas 

                                                           
47 Statsrådets förordning (422/2012) 6 § 
48 Lag om grundläggande utbildning 18 § 
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• Vilken är målen och innehållen för timfördelningen och undervisningen i dessa studie-
helheter 

• Vilka studiehelheter är obligatoriska för eleverna och vilka är valfria 

• Hur uppföljs studiernas framskridning och hur uppföljs och utvärderas genomförandet av 
studiehelheterna 

 

Undervisning i sammansatt klass 

Med sammansatt klass avses en undervisningsgrupp som består av elever från olika årskurser eller, vid 

årskursintegrerade studier, elever i olika åldrar. En sammansatt klass kan bildas antingen på grund av 

lågt elevantal eller av pedagogiska skäl.  

Undervisningen i en sammansatt klass kan i sin helhet genomföras enligt elevernas årskurser eller delvis 

enligt principen om växelkurser. Vid studier enligt växelkurser är det viktigt att värna om kontinuitet och 

konsekvens i fråga om studiernas innehåll. Särskilt viktigt är att måna om att elevernas studiefärdigheter 

utvecklas. Ifall de olika årskurserna i en sammansatt klass i vissa läroämnen har olika antal veckotimmar, 

kan årsveckotimmarna i läroämnena också uppdelas i delar för att på det viset jämna ut undervisnings-

timmarna. Vid utjämning av undervisningstimmarna i läroämnena ska elevernas rätt till det totala antal 

timmar som fastställs i läroplanen alltid tryggas. Om en elev övergår från att ha följt principen om väx-

elkurser till en undervisningsgrupp som framskrider årskursvis ska eleven få individuell undervisning för 

att avlägga en eventuell lärokurs eller en del av en lärokurs som saknas. 

Studier i en sammansatt klass kan också genomföras som årskursintegrerade studier i enlighet med för-

ordningen om grundläggande utbildning49. I det fallet fastställs lärokursen i läroplanen som studie-

helheter och delas inte in i årskurser. De årskursintegrerade studierna kan gälla alla skolans elever, en 

viss sammansatt klass eller enskilda elever. 

Undervisningen i sammansatt klass ger goda förutsättningar för en helhetsbetonad undervisning där 

man använder mångvetenskapliga lärområden. I undervisningen i sammansatt klass ska de möjligheter 

som i synnerhet kollaborativt lärande och modellinlärning ger utnyttjas. I sammansatta klasser kan när-

undervisningen också stödjas och berikas med hjälp av fjärruppkoppling i undervisningen. 

Undervisningen i sammansatta klasser ger goda förutsättningat förutsättningar för helhetsskap-
ande undervisning och tillämpande av mångvetenskapliga lärområden. I undervisningen i samman-
satt klass ska de möjligheter som i synnerhet kollaborativt lärande och modellinlärning ger utnytt-
jas. Sammansatta klasser kan bestå av elever från två eller flera årskurser. Bildandet av klasserna 
fastställs i verksamhetsplanen som uppgörs varje läsår. 
 
Undervisningen ordnas pedagogiskt på ett ändamålsenligt sätt delvis enligt elevernas årskurs och 
delvis enligt principen om växelkurser. Arrangemangen kan variera enligt elevgrupp. I undervis-
ningen främjas helhetsskapande lärande genom utnyttjandet av exempelvis mångvetenskapliga lär-
områden samt de möjligheter som kollaborativt lärande och modellinlärning erbjuder. 
 
De läsårsspecifika lärokurserna kan delas in i studiehelheter. För dem uppgörs i enlighet med grun-
derna för läroplanen egna planer, som rektorn godkänner genom förvaltningsbeslut. 

 

                                                           
49 Förordning om grundläggande utbildning 11 § 3 mom.  
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Fjärruppkoppling i undervisningen 

I den grundläggande utbildningen kan man använda fjärruppkoppling i undervisningen för att komplet-

tera undervisningen samt erbjuda mångsidigare studiemöjligheter i olika läroämnen. Undervisning med 

hjälp av fjärruppkoppling kan ges endast av en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grund-

läggande utbildning. Vid val av pedagogik ska man i synnerhet beakta elevernas ålder och förutsätt-

ningar.  

Genom fjärruppkoppling kan i synnerhet undervisningen i mera sällsynta språk och religioner och valfria 

ämnen stödjas. Fjärruppkoppling i undervisningen främjar jämlika möjligheter för eleverna till en 

mångsidig och god grundläggande utbildning oberoende av skolans storlek eller läge. Användning av 

fjärruppkoppling i undervisningen ökar i sin tur skolans ekologiska hållbarhet. 

Med hjälp av fjärruppkoppling kan undervisningen både differentieras och göras mera helhetsbetonad. 

Man kan möta elevernas individuella behov, erbjuda undervisning som stödjer utvecklandet av special-

begåvning, fördjupa det stöd för lärande och skolgång som skolan erbjuder eller sköta undervisningen i 

undantagssituationer, till exempel då en elev är sjuk under en längre period. Fjärruppkoppling och an-

vändning av digitala verktyg bidrar till mångsidigare lärmiljöer. Genom fjärruppkoppling kan man ut-

nyttja olika lärares kompetens, sakkunskapen hos skolans samarbetspartner och eventuella internation-

ella nätverk utgående från elevernas behov och målen för undervisningen.  

Lärmiljön ska vara trygg och eleverna ska övervakas och handledas enligt samma principer som i andra 

undervisningssituationer. En ansvarig lärare ska värna om undervisningsgruppens trygghet, säkerhet och 

välbefinnande samt trygga elevernas möjligheter till kommunikation som främjar lärande. En god under-

visning förutsätter pedagogisk planering som beaktar elevernas behov och utnyttjar teknikens möjlig-

heter. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid lagstiftningen om upphovsrätt. 

  

Fjärruppkopplingar kan utnyttjas som en del av undervisningen om den kompletterar den undervis-
ning som skolan erbjuder och/eller om man med hjälp av den garanterar att eleverna har möjlighet 
att utföra den grundläggande utbildningens lärokurs. Utnyttjandet av fjärruppkopplingar lämpar sig 
bland annat för  

• skolornas gemensamma undervisningsarrangemang (t.ex. sällsynta religioner, undervisning 
i det egna modersmålet, långa studier i valfria språk, genomförande av mångsidiga lärom-
råden) 

• undervisning som skolorna ger i hemmet – man kommer överens om arrangemanget till-
sammans med vårdnadshavarna 

• gemensamma evenemang skolor emellan 

• ordnandet av gemensamma inlärningstillfällen tillsammans med externa parter 
 
I utnyttjandet av fjärruppkopplingar är det parterna som försäkrar sig om ansvar och förpliktelser, 
om att kopplingarna fungerar och att verksamheten är säker. 

 

Flexibel grundläggande utbildning 

Enligt lagen om grundläggande utbildning kan en kommun, i den omfattning kommunen beslutar, ordna 

flexibel grundläggande utbildning för årskurserna 7–950. Utbildningen ska ordnas i enlighet med lagstift-

ningen och läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.  

                                                           
50 Lag om grundläggande utbildning 5 § (1707/2009) 
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Syftet med den flexibla grundläggande utbildningen är att minska studieavbrott i den grundläggande 

utbildningen och förebygga utslagning51. Målet är att stärka elevernas studiemotivation och livskompe-

tens. Förutom att eleverna ska slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs får de stöd vid över-

gången till följande utbildningsstadium och ges färdigheter som behövs för att klara av studierna.  

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever i årskurs 7–9 som underpresterar 

och har svag studiemotivation och för elever som man bedömer riskeras av att bli utslagna från fortsatt 

utbildning och arbetslivet. Undervisningen ska präglas av yrkes- och sektorsövergripande samarbete och 

samarbete mellan olika organisationer. Också yrkesläroanstalter och gymnasier, läroanstalter inom det 

fria bildningsarbetet samt verkstäder för unga kan delta i samarbetet. En styrgrupp kan inrättas för att 

planera och organisera flexibel grundläggande utbildning. 

Skolans arbetssätt och undervisningsmetoder ska utvecklas så att de motsvarar de individuella behoven 

hos de elever som valts till utbildningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetsformer som ökar 

elevernas delaktighet och samhörighet i skolan samt stärker det fostrande arbete som är gemensamt 

för vårdnadshavarna och alla som arbetar inom den flexibla grundläggande utbildningen. Aktiverande 

och arbetsinriktade studiemetoder ska prioriteras i undervisningen. 

Flexibel grundläggande utbildning ska ordnas i små grupper i skolan, på arbetsplatser och i andra lärmil-

jöer med hjälp av sektorsövergripande samarbete samt med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster52. 

Flexibel grundläggande utbildning ska utöver läraren involvera en av utbildningsanordnaren utsedd yr-

keskunnig person som vet hur man stödjer ungas sociala växande, samarbetet med familjerna och är 

insatt i annat stöd- och rådgivningsarbete. Undervisningen kan vid behov också delvis genomföras i an-

slutning till en annan undervisningsgrupp. 

Undervisningen ska ordnas som närundervisning i skolan och i form av handledda studier på arbetsplat-

ser och i andra lärmiljöer. Studier utanför skolan är en viktig del av den flexibla grundläggande utbild-

ningen. Under dessa perioder har eleverna rätt till handledning och undervisning av en lärare. Eleverna 

ska ges uppgifter i enlighet med läroplanen och resultaten ska beaktas vid bedömningen. Personal på 

arbetsplatser och i övriga lärmiljöer som arbetar med elever ska göras förtrogna med föreskrifter som 

berör arbetarskydd, dataskydd och sekretess och andra nödvändiga föreskrifter.  

En elev väljs till flexibel grundläggande utbildning på anhållan av eleven eller vårdnadshavaren. Likvär-

diga antagningsgrunder ska tillämpas vid antagningen av elever. Utbildningsanordnaren ska besluta om 

grunderna för antagningen av elever och om antagningsförfarandet. 53 Om elevantagningen fattas ett 

förvaltningsbeslut som bereds på ett yrkesövergripande sätt. Om den flexibla grundläggande utbild-

ningen för en enskild elev avslutas innan den grundläggande utbildningen är slut, förutsätts ett förvalt-

ningsbeslut. 

Elever som deltar i flexibel grundläggande utbildning har rätt till lagstadgat stöd för lärande och skol-

gång, handledning och elevvård. En elev kan vid behov få allmänt eller intensifierat stöd. I undantagsfall 

kan även en elev som får särskilt stöd antas till flexibel grundläggande utbildning, om eleven kan följa 

den läroplan som används i undervisningen och om arrangemanget kan anses vara till fördel för eleven.54  

                                                           
51 Förordning om grundläggande utbildning 9 a § 1 mom. (1768/2009) 
52 Förordning om grundläggande utbildning 9 a § 2 mom. (1768/2009) 
53 Förordning om grundläggande utbildning 9 b § 2 mom. (1768/2009) 
54 Förordning om grundläggande utbildning 9 b § 1 mom. (1768/2009) 



59 
 

För en elev som deltar i flexibel grundläggande utbildning ska man utarbeta en plan för elevens lärande 

eller justera den plan som tidigare utarbetats. Planen ska utarbetas i samarbete med eleven och vård-

nadshavaren. Den ska i tillämpliga delar innehålla samma delområden som den plan för elevens lärande 

som utarbetas inom intensifierat stöd. Planen ska dessutom beskriva speciella omständigheter i den 

flexibla grundläggande utbildningen för eleven, till exempel om undervisningen ordnas i lärmiljöer ut-

anför skolan. Ifall eleven får särskilt stöd, ska den flexibla grundläggande utbildningen på motsvarande 

sätt beskrivas i en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas. 

 

För att försäkra att den grundläggande utbildningens lärokurs blir slutförd, kan en enskild elev på 
begäran av vårdnadshavarna utföra slutskedet i sina studier (årskurs 7-9) enligt flexibel grundläg-
gande utbildning. 
 
Elever som är minst 14 år, går i årskurserna 7-9 och riskerar att bli utan avgångsbetyg, kan söka sig 
till den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO). Sökanden ska ha minst ett år kvar av grundsko-
lan och han/hon måste vara motiverad och kunna dra nytta av funktionella arbetssätt. 
  
Om flera elever under samma läsår slutför sina studier enligt flexibel grundläggande utbildning kan 
skolan bilda en egen undervisningsgrupp av dem. I ordnande av undervisningen samarbetas med 
kommunens ungdomsväsende och för behövliga delar med socialväsendet.  
 
I den flexibla grundläggande utbildningen studerar man turvis i skolan och på arbetsplatsen. I JOPO-
klassverksamhet kan studierna omfatta också utflykter, studiebesök och lägerskolor. Det finns 10 
elever i gruppen.  
 
Man kan ansöka om en plats i den flexibla grundläggande utbildningen en gång per läsår på vårter-
minen enligt en tidtabell som meddelas separat. Sökande fyller i en ansökningsblankett till vilken 
bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen. Läraren, skolkuratorn och ungdomsledaren 
intervjuar sökandena. Skolans rektor beslutar elevspecifikt om antagningen till den flexibla grund-
läggande utbildningen.  
 
I studierna tillämpas den grundläggande utbildningens läroplan men undervisningsarrangemangen 
avviker delvis från det traditionella. Studierna genomförs delvis som närstudier och delvis på ar-
betsplatser. Under närstudieperioderna studerar man i skolan eller i andra läromiljöer exempelvis i 
form av studiebesök. Även ämneslärarna håller undervisningstimmar.  
 
För en elev, som deltar i den flexibla grundläggande utbildningen, uppgörs en plan för lärande vars 
förverkligande uppföljs tillsammans med eleven och vårdnadshavarna.  
 
Arbetsplatsstudierna delas upp i fyra perioder av vilka två är under höstterminen och två under 
vårterminen. Arbetsplatsstudier utförs i ca 60 dagar per läsår. Under arbetsplatsstudieperioderna 
är eleverna på arbetsplatsen två dagar i veckan och i skolan tre dagar i veckan. Elevhandledaren 
hjälper i anskaffningen av arbetsplatser och håller kontakt med handledarna på arbetsplatserna.  
 
Under arbetsplatsstudieperioden deltar eleven under handledning i arbetsplatsens uppgifter, lär sig 
spelreglerna i arbetslivet, får erfarenhet av olika branscher och utför samtidigt självständiga studi-
euppgifter som hänför sig till den egna arbetsplatsen och den egna planen för lärande. I slutet av 
perioden har eleven, läraren eller ledaren för flexibel grundläggande utbildning och handledaren på 
arbetsplatsen en utvärderingsdiskussion och eleven får ett arbetsintyg.  
 
Den flexibla grundläggande utbildningen samarbetar bland annat med läroverk inom andra stadiet 
och ungdomsväsendet. Tät kontakt mellan skolan och hemmet hör till den flexibla grundläggande 
utbildningen. 
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Undervisning i särskilda situationer 

För att ordna undervisning och stöd för en elev som till exempel är allvarligt sjuk eller befinner sig i en 

svår livssituation förutsätts särskilda åtgärder. Den grundläggande utbildningen kan i sådana fall ordnas 

bland annat som sjukhusundervisning, på skolhem, upptagningshem, förläggningar eller i fängelser eller 

andra straffanstalter.  

Den kommun där sjukhuset ligger är skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna undervis-

ning i den omfattning det är möjligt med hänsyn till elevens hälsa. Den kommun där det sjukhus som 

svarar för vården finns är skyldig att ordna undervisning och stöd även för andra läropliktiga elever som 

får specialiserad sjukvård i den omfattning detta är motiverat med beaktande av elevens hälsa, pedago-

giska specialbehov och terapeutiska och rehabiliterande åtgärder inom den specialiserade sjukvården, 

om det inte trots stödåtgärder enligt lagen om grundläggande utbildning eller någon annan lag är till 

elevens fördel att undervisningen ordnas på något annat sätt. Även kommuner där det finns en annan 

verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården kan ordna undervisning för elever som får spe-

cialiserad sjukvård. Eleven ska få det stöd som behövs vid övergången till sjukhusundervisning eller åter-

gången tillbaka till sin egen skola. Elevens utbildningsanordnare ska tillsammans med den kommun där 

det sjukhus som ansvarar för vården finns i yrkesövergripande samarbete komma överens om och ordna 

det stöd för undervisningen som är nödvändigt när eleven övergår till sjukhusundervisning eller återgår 

från sjukhusundervisning till den tidigare undervisningen i den egna skolan.55 Inom sjukhusundervis-

ningen kan man också använda fjärruppkoppling i undervisningen.  Elevens hemkommun är skyldig att 

betala hemkommunsersättning för elever som får undervisning i en sjukhusskola. 

För undervisningen av barn som har placerats utanför hemmet ansvarar den kommun där barnet är 

bosatt. För undervisningen av en elev som har placerats på en barnskyddsanstalt svarar den skola som 

verkar på anstalten, om anstalten har tillstånd att anordna utbildning. För elever som blivit placerade 

med stöd av barnskyddslagen är elevernas hemkommun skyldig att betala hemkommunsersättning.56 

För fängelseundervisningen av läropliktiga svarar den kommun där fängelset ligger. 

Enligt avtal kan en kommun också, i stället för en skola i den egna kommunen, som närskola anvisa 

eleven en skola i en annan kommun, en skola som drivs av en privat sammanslutning eller en stiftelse 

som har tillstånd att anordna utbildning, eller en statlig skola. 

Elevens rätt till undervisning garanteras med den elevspecifika planen för lärande som uppgjorts 
för särskilda situationer. I den fastställs hur undervisningen och elevvården ordnas både i särskilda 
situationer och när eleven återvänder till den egna skolan. 

 

5.5 Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran  
 

För eleverna kan i samband med den grundläggande utbildningen ordnas biblioteksverksamhet, klubb-

verksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till utbildningen57. Utbildningsanordnaren beslu-

tar om ordnandet och omfattningen av verksamheten. Också skolmåltider, rastaktiviteter, morgonsam-

lingar, fester, utfärder, studiebesök och lägerskolor samt i mån av möjlighet skolresor ska ordnas så att 

                                                           
55 Lag om grundläggande utbildning 4 a § (1267/2013) 
56 Lag om statsandel för kommunal basservice 41 § (1271/2013) 
57 Lag om grundläggande utbildning 47 § 
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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 elever-

nas perspektiv en enhetlig, uppiggande och omväxlande dag. I den lokala läroplanen fastställs målen för 

verksamheten och principerna för att ordna verksamheten. Om de skolvisa arrangemangen bestäms i 

läsårsplanen.  

 

Klubbverksamhet i skolan  

 

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. I klubbverksamheten ges ele-

verna tillfällen att tillämpa det som de har lärt sig i skolan och tillfällen för kreativ verksamhet och 

mångsidig kommunikation med vuxna och andra elever. Klubbarna kan öka elevernas delaktighet och 

möjligheter att påverka samt hjälpa dem att hantera vardagen och känna sig trygga. 

 

Flexibla lösningar inom klubbverksamheten stödjer att elevens dag bildar en helhet. Klubbverksamheten 

utvecklas och lärmiljöerna utformas så att de stödjer deltagande i fritidsaktiviteter. Eleverna får i större 

utsträckning delta i planeringen av klubbverksamheten. Klubbverksamheten erbjuder möjligheter att 

stärka fostringssamarbetet mellan hem och skola samt samarbetet med det omgivande samhället. Sko-

lorna kan då de ordnar klubbverksamhet använda sig av den kompetens som finns inom olika sektorer, 

föreningar, företag och organisationer och hos andra samarbetspartner.  

 

Skolorna erbjuder eleverna mångsidig klubbverksamhet enligt de resurser som är tillgängliga re-
spektive läsår. I planeringen av klubbverksamheten beaktas elevernas olika åldrar och särskilt de 
elever som annars inte har möjlighet till en regelbunden hobby. 
 
Skolorna kan ordna klubbverksamheten gemensamt. 
I mån av möjlighet samarbetar man i ordnande av klubbverksamheten med instanser utanför sko-
lan. 
 
Klubbverksamheten i skolorna fastställs i verksamhetsplanen som uppgörs varje läsår. Verksam-
heten utvärderas i skolans verksamhetsberättelse med hjälp av kvalitetskriterierna för den grund-
läggande utbildningen. 

 

Skolbiblioteksverksamhet  

För att stödja skolans undervisning och fostrande arbete kan man ordna skolbiblioteksverksamhet och 

förverkliga den i samarbete med närbibliotek och andra bibliotek. Biblioteksverksamheten bidrar till att 

stärka elevernas allmänbildning och till att bredda och vidga deras världsbild. Mångsidig skolbiblioteks-

verksamhet stödjer förverkligandet av synen på lärande i verkliga lärsituationer och ger eleverna möj-

ligheter att sköta olika ansvarsuppdrag. Skolbiblioteket och andra bibliotek 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 
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olika källor och granska informationskällorna. Verksamheten ökar möjligheterna att differentiera under-

visningen, att arbeta utgående från elevernas personliga intressen samt att samarbeta med hemmen. 

Tillsammans handleder skolan och biblioteket eleverna till livslångt lärande och aktivt medborgarskap. 

Sjundeå kommuns bibliotek fungerar som ett gemensamt bibliotek och en gemensam lärmiljö för 
både förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. För utvecklande av verksam-
heten ansvarar en samarbetsgrupp som utöver representanter för biblioteket även består av repre-
sentanter för både den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningen och representanter för 
varje grundskola i kommunen. Samarbetets centrala syfte är att stöda elevernas lärande och läsin-
tresse. Vårdnadshavarna har möjlighet att i samband med anmälan till förskolan och skolan beställa 
bibliotekskort åt barnen. 

 
Skolmåltiden 

Syftet med skolmåltiden ska vara att stödja elevernas sunda växande och utveckling samt deras studie-

förmåga och måltidskunskap. Den som deltar i undervisningen ska varje skoldag avgiftsfritt få en fullvär-

dig måltid. Måltiden ska vara ändamålsenligt ordnad och övervakad58. Skolmåltiden ska ordnas med 

hänsyn till måltidens hälsomässiga, sociala och kulturella betydelse. Skolmåltiderna har en viktig avkopp-

lande och social funktion. Med skolmåltiden kan man främja målen för en hållbar livsstil, kulturell kom-

petens 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 väl-

befinnandet 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. Målen för skolmåltiderna och hur de organiseras ska diskuteras med hem-

men och tillsammans stödjer man elevernas utveckling. Man ska regelbundet följa upp hur många som 

deltar i skolmåltiden och utvärdera kvaliteten på maten och måltidssituationen.  

Skolmåltiden ska ordnas och verksamheten utvecklas genom samarbete mellan undervisningspersona-

len 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 mål-

tiden och skolhälsovården komma överens om stödåtgärder och övervakning i samband med måltiden.59  

Eleverna har möjlighet att ge respons och framföra önskemål om skolmatsarrangemangen och mål-
tidernas innehåll bl.a. i samband med förfrågan om kundtillfredsställelse. 
I beaktandet av individuella dieter tillämpas de anvisningar som grundtrygghetsväsendet gett i ären-
det. 

 

Raster, morgonsamlingar och andra gemensamma evenemang samt studiebesök och lägerskolor  

Enligt förordningen om grundläggande utbildning ska minst 45 minuter per timme användas för under-

visning och den tid som används för undervisning ska indelas i ändamålsenliga undervisningsavsnitt. En 

                                                           
58 Lag om grundläggande utbildning 31 § 2 mom. 
59 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom., 31 a § 1 mom. och Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, 
skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (338/2011) 13 §  
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del av arbetstiden kan användas för arbetslivsorientering, avslutningar och andra gemensamma evene-

mang.60 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, te-

madagar och utfärder. Studiebesök och lägerskolor kan omfatta hela skolan eller endast några eller nå-

gon undervisningsgrupp. Även då utnyttjas möjligheten att ordna skolarbetet på ett flexibelt sätt i enlig-

het med förordningen om grundläggande utbildning. Dagens arbete ska inledas med en kort morgon-

samling61.  

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 möj-

ligheter 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.  

I verksamhetsplanen som uppgörs varje år fastställer skolan  

• De dagliga arbetstiderna, rasterna och matpauserna  

• Gemensamma tillställningar (utfärder, temadagar eller temaveckor)  

• Plan för klassutfärder och studiebesök  

• För lägerskolornas del uppgörs i enlighet med bildningsnämndens anvisningar en lägersko-
leplan  

• Genomförandet av morgonsamlingar  
 
I planerandet av de dagliga arbetstiderna beaktas skolskjutstidtabellerna för att elevernas eventu-
ella väntetider ska bli så korta som möjligt. 

 

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.  

Man ska komma överens om tillvägagångssätt och ansvarspersoner gällande övervakning och handledd 

verksamhet för dem som väntar på skoltransport samt gällande säkerheten under resan62. 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 vårdnads-

havarna i att reda ut det skedda63. 

Eleverna instrueras att iaktta trafik- och andra säkerhetsföreskrifter under skolresorna. I trafikfost-
ran samarbetar man med polisen och andra instanser som främjar trafiksäkerhet. 

                                                           
60 Förordning om grundläggande utbildning 3 § 4 och 5 mom.  
61 Förordning om grundläggande utbildning 6 § 
62 Lag om grundläggande utbildning 32 § 
63 Lag om grundläggande utbildning 29 § 7 mom. (1267/2013) 
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Övervakningen av väntetiden och ledd verksamhet som föranleds av skolskjutsarna fastställs i sko-
lans verksamhetsplan som uppgörs varje läsår. Verksamheten kan utföras som ett samarbete mel-
lan skolorna. Anvisningarna som berör skolskjutsarnas säkerhet och väntetider är en del av den ge-
mensamma elevvården och beskrivs separat i planen för elevvård. 
 
Sjundeå kommuns bildningsnämnd fastställer i enlighet med lagen om grundläggande utbildning 
kommunens skolskjutsprinciper. Eleven beviljas avgiftsfri skjuts på anhållan av vårdnadshavaren.  
 
Eleven och vårdnadshavaren får information om skolresor och skjutsar bl.a. i läsårsmeddelandet 
och på kommunens webbplats. 

 

5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå  

Det är viktigt att det praktiska skolarbetet ordnas så att arrangemangen stödjer målen för undervisning 

och fostran och främjar en enhetlig verksamhetskultur i den grundläggande utbildningen. De skolvisa 

arrangemangen, arbets- och ansvarsfördelningen och övriga praktiska detaljer ska på alla punkter som 

tas upp här preciseras i den skolvisa läroplanen och/eller i läsårsplanen i enlighet med utbildningsanord-

narens beslut.  

Gemensamt ansvar för skoldagen och samarbete 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva  

- de centrala målen och metoderna för att skapa en bra och trygg skoldag och för att organisera 

samarbetet 

- hur samarbetet inom kommunen/skolan och med utomstående aktörer organiseras, följs upp och 

utvecklas; i synnerhet 

o hur man ser till att elevernas delaktighet förverkligas 

o vilka de centrala målen är och hur man ordnar samarbetet mellan hem och skola. 

 

Fostringssamtal och disciplinära åtgärder 

 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att en plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder utarbe-

tas. Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller utgöra en separat plan. I det fallet ska den omnämnas 

i läroplanen. 

 

I planen ska fastställas och beskrivas 

- i vilka fall fostrande samtal används och hur samtalen genomförs i praktiken 

- vilka lagstadgade förfaringssätt som används vid förseelser, fusk och störande beteende, ansvars- 

och arbetsfördelning samt metoder för samråd och dokumentering 

- hur man vid användningen av disciplinära åtgärder garanterar att förvaltningens allmänna rätts-

skyddsprinciper iakttas 

- hur man ser till att personalen instrueras och har den kompetens som behövs för att utöva disci-

plinära befogenheter 

- hur olika parter informeras om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära åtgär-

derna  

- med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och effekten av åtgär-

derna. 
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Fjärruppkoppling i undervisningen 

Ifall fjärruppkoppling används i undervisningen ska utbildningsanordnaren i läroplanen besluta och be-

skriva  

- i vilken undervisning och i vilka studier fjärruppkoppling används  

- målen för användningen av fjärruppkoppling i undervisningen, praktiska arrangemang i undervis-

ningen, gemensamma tillvägagångssätt och ansvar mellan olika aktörer.  

 

Årskursintegrerade studier 

Ifall utbildningsanordnaren erbjuder möjlighet att studera enligt ett eget studieprogram i stället för en-

ligt en i årskurser indelad lärokurs, ska det skrivas in i läroplanen. Utöver det ska utbildningsanordnaren 

i läroplanen besluta och beskriva 

- hur årskursintegrerade studier, dvs. studier som följer elevens eget studieprogram, tillämpas (gäller 

lösningen alla eller endast en del skolor, vissa årskurser, enskilda elever osv.)  

- vilka studiehelheter som ingår i lärokursen som studierna består av 

- timfördelningen samt målen och innehållet för undervisningen för ifrågavarande studiehelheter 

- vilka studiehelheter som är obligatoriska och vilka som är valfria för eleven  

- hur man följer upp och bedömer hur studierna och studiehelheterna fortlöper. 

Vid årskursintegrerade studier beaktas de särskilda bestämmelserna om bedömningen av lärande och 

uppflyttningen till följande årskurs som behandlas i kapitel 6 om bedömningen av lärande. 

Undervisning i sammansatt klass 

Det är viktigt att den lokala läroplanen också lämpar sig för undervisning i en sammansatt klass och för 

små skolor. Ett annat alternativ är att man i läroplanen skriver ett skilt avsnitt om arrangemang gällande 

undervisning i små skolor och undervisning i sammansatt klass. Ifall undervisningen ordnas i samman-

satta klasser, ska utbildningsanordnaren i läroplanen besluta och beskriva 

- hur undervisningen i sammansatta klasser ordnas och vilka centrala förfaringssätt som tillämpas 

- hur årsveckotimmarna i de olika läroämnena fördelas per årskurs i enlighet med etappmålen som 

fastställs i statsrådets förordning eller hur lärokursen indelas i studiehelheter, om årskursintegre-

rade studier tillämpas.  

 

Flexibel grundläggande utbildning 
 
Ifall utbildningsanordnaren erbjuder flexibel grundläggande utbildning, ska utbildningsanordnaren i lä-

roplanen besluta och beskriva  

- hur den flexibla grundläggande utbildningen ordnas och vilka centrala förfaringssätt som tillämpas 

- grunderna för antagningen av elever och hur antagningen i praktiken sker 

- hur undervisningen vid andra läroanstalter, på arbetsplatser eller andra platser utanför skolan ord-

nas och hur elevernas studier i sådana fall handleds, övervakas och bedöms 

- hur samarbetet samt ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer ordnas. 

 

Bestämmelser om hur man ska utarbeta en plan för elevens lärande eller en individuell plan (IP) för hur 

undervisningen ska ordnas finns i kapitel 6. 

 

Undervisning i särskilda situationer 
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Det är skäl att i den lokala läroplanen anteckna om möjligheten att ge undervisning i särskilda situat-

ioner. I synnerhet gällande sjukhusundervisning ska man i läroplanen beskriva hur samarbetet och stö-

det till eleven ska skötas då eleven flyttar från den egna skolan till sjukhusundervisning och då eleven 

återvänder till den egna skolan. Samarbete och frågor gällande stöd är också viktiga i andra situationer. 

 

Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran 

 

Utbildningsanordnaren beslutar om de riktlinjer för annan verksamhet som grundar sig på målen för 

undervisning och fostran och om hur man ska samarbeta med hemmen och övriga samarbetspartner 

samt om hur eleverna ska delta i planeringen. 

 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva 

- målen och arrangemangen för eventuell klubbverksamhet, skolbiblioteksverksamhet och annan 

verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran och kopplingen till eventuell morgon- 

och eftermiddagsverksamhet 

- principerna för skolmåltiden samt målen i fråga om närings-, hälso- och umgängesfostran 

- hur elevernas specialbehov gällande måltiden beaktas 

- hur eleverna och vårdnadshavarna informeras om skolresor och transporter och om tillvägagångs-

sätt i samband med dem. 

 

Utbildningsanordnare som erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet är skyldiga att utarbeta en 

lokal plan för morgon- och eftermiddagsverksamheten utgående från de nationella grunderna för mor-

gon- och eftermiddagsverksamheten64.  

 

 

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV ELEVENS LÄRANDE OCH KUNNANDE I DEN GRUND-
LÄGGANDE UTBILDNINGEN  
 

6.1 Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen 
 

Enligt lagen65 och förordningen66 om grundläggande utbildning har bedömningen av elevens lärande två syf-

ten som stödjer varandra. Syftet med bedömningen är att 

- handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självvärdering 

(formativ bedömning).  

- definiera i vilken mån eleven har uppnått målen som ställts upp för läroämnena (summativ bedöm-

ning). 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen fokuserar på lärandet, kunnandet, arbetet och uppföran-

det. Handledningen och sporrandet i studierna och utvecklingen av elevens färdigheter för självvärdering 

                                                           
64 Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen, Utbildningsstyrel-
sens föreskrift 1/011/2011 
65 Lagen om grundläggen utbildning (628/1998) 22 § 1 mom. 
66 Förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 10 § 2 mom. 
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genomförs med hjälp av formativ bedömning. I vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för de 

olika läroämnena ska bedömas summativt. 

Vid genomförandet av bedömningens syften ska de allmänna principerna för bedömningen följas. Skolorna 

ska ha enhetliga principer och förfaringssätt för bedömningen som blir konkreta i skolans bedömningskul-

tur. Utbildningsanordnaren ska följa upp hur bedömningsprinciperna uppfylls i skolorna samt stödja ut-

vecklingen av en enhetlig bedömningskultur. 

Bedömningskulturen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun betonar växelverkan mellan 

eleven och läraren vilken är mångsidig, utvecklande och stöder lärandet.  

  

De lokala tyngdpunktsområdena i utvecklingen av bedömningskulturen:  

• Bedömningen stöder lärande och kunnande. 

• Bedömningen är en del av färdigheterna att lära sig och ett livslångt lärande.  

• Eleven har en aktiv roll i sitt eget lärande och bedömning av sitt kunnande. 

 

6.1.1 Formativ bedömning 

 

Syftet med den formativa bedömningen är att handleda eleven i framstegen i studierna i relation till de 

uppställda målen. Den formativa bedömningen hjälper eleven att förstå sitt eget lärande, uppfatta sina 

styrkor och utveckla sina arbetsfärdigheter i syfte att nå de mål som ställts upp för läroämnet. Den forma-

tiva bedömningen är en del av undervisningen. 

Den formativa bedömningen är respons som stödjer och handleder lärandet. Responsen ska hjälpa eleven 

att förstå målen för läroämnet, att uppfatta sina egna framsteg i relation till de uppställda målen samt hur 

prestationerna kan förbättras i förhållande till de uppställda målen och kunskapskraven.  

Självvärdering och kamratrespons är en del av den formativa bedömningen. Eleverna tränar under lärarens 

handledning på sina färdigheter i självvärdering och på att ge och ta emot kamratrespons. Dessa färdig-

heter ska tränas som en del av studierna i alla läroämnen. Självvärderingen och kamratresponsen inverkar 

inte på vitsordet eller det verbala omdöme som eleven ska få i läroämnet. 

Målen för läroämnena och principerna för bedömningen ska klargöras för eleverna på ett sätt som är ända-

målsenligt med tanke på elevernas ålder. Varje elev ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som avses 

att hen ska lära sig och hur prestationerna bedöms. Under läsårets gång ska vårdnadshavarna informeras 

om elevens framsteg i studierna och om hens arbete och uppförande67.  

Den formativa bedömningen ska alltid genomföras i syfte att uppnå målen för läroämnena som har ställts 

upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och preciserats i den lokala läroplanen. 

Den formativa bedömningen förutsätter ingen dokumentation. 

 

6.1.2 Summativ bedömning 

Syftet med den summativa bedömningen är att beskriva hur väl och i vilken mån eleven har uppnått de mål 

som ställts upp för läroämnena i den lokala läroplanen.  

                                                           
67 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 
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Den summativa bedömningen ska genomföras åtminstone i slutet av varje läsår och i slutet av den grund-

läggande utbildningen. Eleven och hens vårdnadshavare ska ändå även under läsårets gång informeras om 

elevens framsteg i studierna, och om elevens arbete och uppförande. 68 I slutet av varje läsår ska eleven ges 

ett läsårsbetyg, för vilket en summativ bedömning ska göras av i vilken mån eleven under det ifrågavarande 

läsåret har uppnått målen i de läroämnen som ingår i elevens studieprogram. I läsårsbetyget ska även ingå 

en bedömning av uppförandet. 69  

Den summativa bedömningen ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för läroämnena i grun-

derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats för varje årskurs i den lokala 

läroplanen. Bedömningen i slutet av läsåret är en summativ helhetsbedömning av hur eleven presterat un-

der hela läsårets gång. Slutbedömningen ska fokusera på de mål som ställts upp för läroämnena när den 

grundläggande utbildningens lärokurs avslutas.  

Målen för läroämnena och principerna för bedömningen ska klargöras för eleverna på ett sätt som är ända-

målsenligt med tanke på elevernas ålder. Varje elev ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som avses 

att hen ska lära sig och hur prestationerna bedöms.  

Den summativa bedömningen genomförs av läraren som undervisat eleven, eller, om lärarna är många, av 

lärarna gemensamt. 70 

 

Läraren ska dokumentera de omdömen av elevens prov på kunnande som inverkar på den summativa be-

dömningen. 

 

 

6.2 Allmänna principer för bedömningen  

 
Följande principer för bedömningen ska följas i varje årskurs.  

Bedömningen är jämlik 

 

Bedömningen ska i samtliga årskurser grunda sig på likabehandling. Bedömningen som genomförs vid slutet 

av varje läsår i årskurserna 1–8 och vid slutbedömningen ska grunda sig på de mål som ställts upp i grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats i den lokala läroplanen. Varje elev 

ska få veta vad som avses att hen ska lära sig och hur hens lärande och kunnande bedöms. Slutvitsorden ska 

bildas på lika grunder i hela landet. 

 
Bedömningen förutsätter öppenhet, samarbete och delaktighet 

Syftet med bedömningen är att hjälpa eleven att uppfatta hur hen framskrider i studierna. Detta förutsätter 

kommunikation mellan läraren och eleven och respons för att främja att eleven uppnår målen. Till genomfö-

randet av bedömningen hör att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga, att identifiera elevernas styrkor 

samt att uppmuntra eleverna.  

                                                           
68 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 
69 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 2 mom. 
70 Förordningen om grundläggande utbildning 13 § 1 mom. 
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För att genomföra bedömningen förutsätts samarbete både i skolan och mellan skolan och hemmet. Syftet 

med samarbetet är att klargöra principerna för och förfaringssätten vid bedömningen för vårdnadshavarna. 

Eleven och vårdnadshavaren ska få tillräckligt med information om elevens lärande, kunnande, arbete och 

uppförande. 71 Eleven och vårdnadshavaren har rätt att få information om grunderna för bedömningen och 

hur de har tillämpats i bedömningen av eleven. 72 

 

Bedömningen är systematisk och ändamålsenlig   

 

Bedömningsförfarandena ska planeras som en logisk helhet och man ska försäkra sig om att principerna för 

bedömningen är enhetliga i skolan.  Bedömningen ska genomföras både under läsårets gång och vid slutet 

av läsåret. Bedömningen ska endast fokusera på det som har ställts upp som mål i den lokala läroplanen.  

Läraren ska genomföra bedömningen utgående från prov på kunnande.  

 

Elevernas prestationer ska inte jämföras med varandra. Bedömningen ska inte basera sig på elevernas per-

son, temperament eller andra personliga egenskaper.  

 

Den information som fåtts utgående från bedömningen hjälper läraren att anpassa sin undervisning till ele-

vernas behov. Bedömningen är också ett viktigt verktyg för att identifiera elevens eventuella behov av stöd. 

Samarbetet mellan lärarna i skolgemenskapen är nödvändigt för att bedömningen ska kunna genomföras 

ändamålsenligt. 

 

Bedömningen är mångsidig 

 

Elevernas lärande, kunnande, arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt. 73 Den mångsidiga bedöm-

ningen ska grunda sig på prov på kunnande som samlats in på olika sätt. Läraren ska välja förfaringssätten 

för bedömningen så att de är ändamålsenliga med tanke på bedömningens syften och målen för läroämnet. 

Eleven ska ha möjligheter att på olika sätt som är ändamålsenliga med tanke på målen visa vad hen kan och 

har lärt sig. I valet av bedömningsmetoder ska man beakta att det med endast en bedömningsmetod inte är 

möjligt att bedöma hur eleven uppnått samtliga mål som ställts upp för läroämnena.  

 

Bedömningen grundar sig på mål och kunskapskrav 

Bedömningen av lärande, kunnande och arbete ska grunda sig på de mål för läroämnena som ställts upp i 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats årskursvis i den lokala 

läroplanen. Bedömningen av uppförandet genomförs i relation till de mål som ställts upp för uppförande i 

den lokala läroplanen.  

 

I bedömningen av elevens kunnande ska de kunskapskrav som fastställts i grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen och som härletts ur målen för läroämnena användas. Kunskapskraven har defi-

nierats för den bedömning som ska ges i slutet av de olika årskurserna och för slutbedömningen. Kunskaps-

kraven är inte mål som ställts upp för eleverna, utan de beskriver vilken kunskapsnivå som krävs för olika 

vitsord.  

                                                           
71 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. 
72 Förordningen om grundläggande utbildning 13 § 2 mom. 
73 Lagen om grundläggande utbildning 22 § 1 mom.  
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Om en elev som får särskilt stöd studerar ett läroämne enligt den allmänna lärokursen, ska prestationerna 

bedömas i relation till de gemensamma målen för den allmänna lärokursen och utifrån de ovan nämnda 

kunskapskraven.   

Prestationer av elever som studerar enligt en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen ska i dessa 

läroämnen bedömas i relation till de individuella mål som fastställs i elevens individuella plan för hur under-

visningen ska ordnas (IP). Ovan nämnda kunskapskrav används inte för att fastställa elevens kunskapsnivå. 

Lärokursen individualiseras först då eleven trots givet stöd inte verkar uppnå den kunskapsnivå som 

förutsätts för vitsordet 5. 

Prestationer av en elev som deltar i undervisning som ordnas enligt verksamhetsområden ska bedömas i 

relation till de mål som ställts upp för respektive verksamhetsområde. 

Om en elev studerat särskilt prioriterade områden i ett läroämne som definierats i planen för elevens 

lärande ska hens prestationer bedömas i relation till målen för den allmänna lärokursen utgående från 

de kunskapskrav som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.  

Bedömningen beaktar elevens ålder och förutsättningar 

Förfaringssätten vid bedömningen ska planeras och genomföras med beaktande av elevernas ålder och för-

utsättningar. Man ska ta i beaktande elevernas olika sätt att lära sig och arbeta samt se till att det inte finns 

hinder för dem att visa sitt kunnande.  

I bedömningen ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och specialbehov. Behovet av stöd 

för lärande samt andra orsaker som inverkar på påvisande av kunnande ska beaktas i förfaringssätten vid 

bedömningen så, att eleven har möjlighet att med hjälp av specialarrangemang och alternativa metoder visa 

sitt kunnande. 

I bedömningen av elever med invandrarbakgrund och elever med ett främmande språk som modersmål ska 

elevens kunskaper i undervisningsspråket och elevens språkkunskaper inom vetenskapsområdet i läroäm-

net som är mål för bedömningen beaktas.   

 

6.3 Bedömning av lärande och kunnande 
 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen ska fokusera på elevens lärande och kunnande. Bedöm-

ningen av lärande anknyter till handledningen av lärprocessen och den respons som ska ges om den. Be-

dömningen av kunnande ska i sin tur fokusera på nivån av elevens kunskaper och färdigheter. Elevens lä-

rande ska handledas och hens kunnande ska alltid bedömas i relation till de mål som ställts upp för de olika 

läroämnena i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats för varje 

årskurs i den lokala läroplanen.  

Vid bedömning av elevens kunnande ska de kunskapskrav användas som definierats i grunderna för läropla-

nen för den grundläggande utbildningen och som härletts ur målen för den bedömning som ska ges i slutet 

av de olika årskurserna och vid slutbedömningen.  

I vilken mån målen för mångsidig kompetens uppnås ska inte bedömas separat från läroämnet. Då läraren 

genomför bedömningen i enlighet med målen och kunskapskraven för läroämnena bedöms även målområ-

dena för mångsidig kompetens.  
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Om en elev som får särskilt stöd studerar ett läroämne enligt den allmänna lärokursen, ska prestationerna 

bedömas i relation till de gemensamma målen för den allmänna lärokursen utifrån de kunskapskrav som 

fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.   

Prestationer av elever som studerar enligt en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen ska i dessa 

läroämnen bedömas i relation till de individuella mål som fastställts i elevens individuella plan för hur 

undervisningen ska ordnas (IP). De kunskapskrav som fastställts i grunderna för läroplanen för den grund-

läggande utbildningen ska inte användas för att fastställa elevens kunskapsnivå. 

 

6.4 Bedömning av arbete  
 

Bedömningen av arbetet är en del av bedömningen av läroämnet. Arbetet ska alltså inte bedömas separat 

från läroämnet. Bedömningen av arbetet grundar sig på målen för elevens arbetsfärdigheter som ingår i 

målen för läroämnena som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och 

som preciserats årskursvis i den lokala läroplanen. Då läraren genomför bedömningen i enlighet med målen 

och kunskapskraven för läroämnet blir även arbetet bedömt.   

Med arbetsfärdigheter avses färdigheter som eleven under tiden för den grundläggande utbildningen ut-

vecklar i att arbeta självständigt och i grupp, att planera och utvärdera sitt eget arbete, att agera ansvars-

fullt och försöka sitt bästa samt att agera konstruktivt i kommunikationssituationer. 

Särskilda behov som berör elevens arbete ska om det behövs antecknas i planen för elevens lärande eller i 

elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), så att de kan beaktas då bedömningen pla-

neras och genomförs. 

 

6.5 Bedömning av uppförande  

 
Bedömningen av uppförandet ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för uppförande i den lo-

kala läroplanen och hur väl eleven uppnått dem. Målen som ställts upp för uppförande ska grunda sig på 

skolans verksamhetssätt och ordningsstadga. Uppförandet ska bedömas som en egen helhet i betygen och 

det vitsord eller verbala omdöme som eleven fått inverkar inte på vitsordet eller det verbala omdömet som 

ges i ett läroämne. 

Särskilda behov som berör elevens uppförande ska om det behövs antecknas i planen för elevens lärande 

eller i elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), så att de kan tas i beaktande när be-

dömningen av uppförandet planeras och genomförs.  

 

I Sjundeå betonas gott uppförande i all verksamhet i skolan. Alla skolor har gemensamma ordningsregler 

och mål för fostran. Varje skola fastställer i övrigt verksamhetskulturen för den egna skolan i verksamhets-

planen som uppgörs varje läsår. 

Kriterier för bedömning av uppförande 
Målet för den grundläggande utbildningen är att stöda elevernas utveckling till humana människor och 
samhällsmedlemmar. Eleven har, som medlem av skolgemenskapen, sitt eget ansvar. Det innebär  
• att delta aktivt i skolarbetet,  
• att vara hygglig och bemöta sina skolkamrater och de vuxna i skolan med respekt samt  
• att följa gemensamma regler. 

 



72 
 

 
Att respektera andra människors integritet, arbete och arbetsro och sköta överenskomna uppgifter är nöd-
vändigt i skolarbetet. Lagen förpliktar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra sina 
uppgifter samvetsgrant och att uppföra sakligt.  
 
Bedömningen av uppförande görs främst enligt följande kriterier:  
beaktande av andra människor och omgivningen, 

• förmåga att samarbeta 

• respekterande av arbetsro 

• vilja att hjälpa 

• beredskap att ta ansvar för sitt eget uppförande och hur det påverkar andra människor 

• pålitlighet 

• uppförande 

• iakttagande av regler 

• uppskattande av eget och andras arbete. 
 
Årskurserna 1-3  
Uppförandet bedöms verbalt genom utnyttjande av bedömningskriterierna för årskurserna 4-9. Bedöm-
ningen ska uppmuntra eleven.  
 
Årskurserna 4-9 
 
10 utmärkt 
Elevens uppförande är korrekt på eget initiativ. Eleven beaktar andra och är samarbetsvillig, ansvarsfull, 
artig, hjälpsam och skapar gemensam atmosfär.  
 
9 berömlig 
Elevens uppförande är i huvudsak berömligt. Eleven följer gemsamma regler och givna anvisningar, är artig 
och samarbetsvillig, är ofta även ansvarsfull, hjälpsam och skapar gemensam atmosfär.  
 
8 bra 
Eleven kan uppföra sig väl och följer regler. Eleven behöver ändå ibland stöd för att skapa gemenskaps-
känsla och för att vara hjälpsam. Elevens uppför sig oftast bra.  
 
7 nöjaktig 
Eleven följer de givna reglerna och anvisningarna, men glömmer ibland i situationer utan övervakning att 
uppföra sig väl. Eleven stör ibland undervisningen och samarbetsandan. Inställning och uppförande kunde 
förbättras.  
 
6 försvarlig 
Eleven har svårt att följa de gemensamma ordningsreglerna. Eleven uppför sig ofta störande på lektion-
erna, orsakar osämja och är likgiltig mot andra. Eleven bryter mot skolans ordningsregler och andra verk-
samhetsanvisningar och tar inte ansvar för sina åtaganden.  
 
5 hjälplig 
Eleven förhåller sig negativt till skolgemenskapen och är oförmögen att samarbeta med andra elever och 
lärare. Eleven godkänner inte de gemensamma reglerna och följer dem inte.  
 
4 underkänd 
Elevens uppförande är okontrollerat och eleven har ingen kontroll över sig själv. Eleven kan inte följa de 

givna reglerna eller anvisningarna, vilket förutsätts för flyttande till följande årskurs. Eleven förutsätter 

omedelbara elevvårdsliga åtgärder och uppföljning av dem. 



73 
 

 

6.6 Studiegången i den grundläggande utbildningen 

 

6.6.1 Studiegången enligt årskurs  

 

En elev uppflyttas till följande årskurs om hen 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.74   

Eleven kan också uppflyttas till följande årskurs, även om hens 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 prestationer under läsåret trots stödåtgärder har under-

känts i ett eller flera läroämnen som ingår i årskursens lärokurs.   

Om det finns risk för att elevens hela prestation under läsåret underkänns i något läroämne, ska eleven och 

vårdnadshavaren informeras om saken under läsåret och man ska komma överens om åtgärder för att 

stödja lärandet. Innan beslut fattas om att en elev stannar kvar i årskursen ska eleven beredas möjlighet 

att, utan att delta i undervisningen, vid ett särskilt tillfälle visa prov på att hen inhämtat godtagbara kun-

skaper och färdigheter i läroämnet i fråga. 75 Sådana tillfällen kan ordnas en eller flera gånger under läsåret 

eller efter läsårets slut på det sätt som bestäms i den lokala läroplanen. I det särskilda tillfället kan olika 

slags muntliga och skriftliga eller andra prestationer ingå för att eleven på bästa sätt ska kunna visa sitt kun-

nande.  

Om tillfället ordnas efter läsårets slut, kan eleven i läsårsbetyget ges ett villkorligt beslut om kvarstannande. 

I beslutet ska anges vilka delar av årskursens lärokurs som förutsätter en godkänd prestation i ett särskilt 

tillfälle för att visa prov på kunnande för att eleven ska uppflyttas till följande årskurs.  

En elev kan också stanna kvar i årskursen, trots att hen inte har underkända prestationer, om det anses 

ändamålsenligt med tanke på elevens allmänna framgång i skolan. Eleven och hens vårdnadshavare ska i 

ett sådant fall ges möjlighet att höras innan beslutet fattas.  

Om en elev stannar kvar på klassen, förfaller elevens prestationer i ifrågavarande årskurs. 76  

Eleven har rätt att erbjudas åtgärder som mångsidigt stöder lärande, växande och utvecklande i enlighet 
med kapitlen 7-8 i läroplanen. Man kommer överens om stödåtgärderna tillsammans med vårdnadshava-
ren.  
 
I skolornas läsårsspecifika verksamhetsplan beskrivs verksamhetssätten, ifall man förutspår att eleven 
trots omfattande stödåtgärder inte kommer att kunna utföra årskursens lärokurs godkänt. Dessa är: 

• tillräckligt samarbete med eleven och vårdnadshavaren i ett tidigt skede samt 
• elevens mångsidiga möjligheter att kunna påvisa sina färdigheter. 

 
Innan ett beslut om att lämna en elev kvar i årskursen fattas, ska det utredas om det är till elevens fördel 

att flytta honom eller henne till årskursintegrerade studier. 

 

                                                           
74 Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 1 mom. 
75 Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 1 och 2 mom. 
76 Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 2 mom. 
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6.6.2 Studier enligt ett eget studieprogram  

 

En elev kan studera över årskursgränserna enligt ett eget studieprogram, i stället för enligt en lärokurs som 

är indelad i årskurser.  I den lokala läroplanen ska föreskrivas vilka studiehelheter som ska avläggas med 

godkänt resultat för att kunna framskrida i studierna i läroämnet i fråga. En elev som studerar enligt ett 

eget studieprogram får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som hen genomfört med godkänt 

resultat under läsåret i fråga och går efter det avslutade läsåret vidare i sina studier följande läsår. 77 

Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man om det behövas undvika att eleven stannar kvar på 

klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer under läsåret i fråga upphör att gälla. En elev 

som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på årskursen endast i det fall att den allmänna 

skolframgången är svag. En elev i årskurs nio räknas som elev i ifrågavarande årskurs ända tills hen avlagt 

hela den grundläggande utbildningens lärokurs och får ett avgångsbetyg eller avgår från skolan.78 

Om en elev i den nionde årskursen inte har utfört läroplikten i enlighet med grunderna för den grundläg-

gande utbildningens läroplan före utgången av årskursen, uppgörs för eleven en individuell plan för de 

läroämnenas del, vilka ska vara utförda för beviljandet av ett slutbetyg för den grundläggande utbild-

ningen. Rektorn fattar i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning ett tjänsteinnehavarbe-

slut i ärendet. Eleven kan fortsätta utföra sina studier utan ett separat beslut även om han eller hon inte 

längre är läropliktig. 

 

6.7 Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av 

läsåret 

I den grundläggande utbildningen ska alla gemensamma läroämnen som ingår i elevens studieprogram 

bedömas separat i slutet av varje läsår. 79 De gemensamma läroämnen som bedöms är modersmål och 

litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik, omgivningslära, fysik, kemi, bio-

logi, geografi, hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, musik, bild-

konst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. I läsårsbetyget ska ett verbalt omdöme eller ett vitsord an-

tecknas över i vilken mån eleven under läsåret har uppnått målen för läroämnena som ingår i elevens 

studieprogram. 

Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen är en del av den undervisning som ska ges i de  gemensamma 

lärokurserna i konst- och färdighetsämnen. Det innebär att eleven får ett verbalt omdöme eller ett vitsord 

för varje konst- och färdighetsämne i alla årskurser som eleven studerar ämnena. I betygen ges inget sepa-

rat verbalt omdöme eller vitsord över timmarna valfria konst- och färdighetsämnen som eleven erbjudits 

och avlagt.   

Målen och innehållen för läroämnena i mångvetenskapliga lärområden och de prov på kunnande som 

visats i samband med studier i mångvetenskapliga lärområden ska beaktas då man bildar vitsord i re-

                                                           
77 Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 3 mom. 
78 Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 3 mom. 
79 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 2 mom. 
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spektive läroämne. Bedömningen i de enskilda läroämnena ska planeras och eleverna ska känna till be-

dömningen innan arbetet med ett lärområde påbörjas. För mångvetenskapliga lärområden ges inga se-

parata verbala omdömen eller vitsord. 

De valfria ämnen som bildar en enhetlig lärokurs som omfattar minst två årsveckotimmar ska bedömas 

med siffror. Lärokurser i valfria ämnen som omfattar mindre än två årsveckotimmar  och helheter be-

stående av sådana lärokurser ska bedömas verbalt med anteckningen ”godkänd”.  

I årskurserna 1–3 ska de valfria ämnena som motsvarar timfördelningen i den grundläggande utbildningen 

bedömas antingen verbalt eller med siffror i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. I årskurserna 4–9 

ska siffervitsord ges för de valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar.  

I läsårsbetyget, som ges i slutet av läsåret, beskriver man verbalt i årskurserna 1-3 och med sifferbetyg i 
årskurserna 4-9, hur väl eleven under läsåret har uppnått målen i de läroämnen eller studiehelheter som 
ingår i elevens studieprogram. 
 
Verbal bedömning kan också användas i läsårsbetyg i årskurserna 4-8 vid bedömning av elever, vars mo-
dersmål är något annat än undervisningsspråket. Undantag är de läroämnen som avslutas vilka alltid be-
döms med sifferbetyg. Slutbedömning utförs alltid med sifferbetyg. 
 
I läroämnen som studerats enligt en individualisering av lärokursen, kan verbal bedömning användas i stäl-
let för bedömning med sifferbetyg genom hela den grundläggande utbildningen och också i slutbedöm-
ningen. 
 
I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde ska eleven bedömas per verksamhetsområde. Be-
dömningen är alltid verbal. Ifall ett verksamhetsområde innehåller mål och innehåll för ett enskilt läro-
ämne, kan detta beskrivas som en del av den verbala bedömningen eller i en bilaga till betyget. 
 

I läsårsbetygen används en enhetlig betygsbotten. 
 
Sjundeå-timmarna är avsedda för att genomföra mångvetenskapliga lärområden. I skolornas läsårsspeci-

fika verksamhetsplaner fastställs de läroämnen, i vilka de färdigheter som eleven uppvisat på Sjundeå-

timmarna kan beaktas som höjande. 

 

 

6.8 Slutbedömning i den grundläggande utbildningen 

Syftet med slutbedömningen är att definiera hur väl och i vilken mån eleven i slutet av den grundläggande 

utbildningen har uppnått de mål som ställts upp för de olika läroämnena i grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen. Siffervitsordet eller det verbala omdömet som ska ges i slutbedömningen ska 

beskriva elevens kunskapsnivå i relation till målen för lärokursen i läroämnet och kunskapskraven för slutbe-

dömningen. Avgångsbetyget ska i slutet av den grundläggande utbildningen ges åt en elev som har uppnått 

målen för hela den grundläggande utbildningens lärokurs på en nivå som motsvarar åtminstone vitsordet 5.  

Slutbedömningen ska genomföras på basis av det kunnande som eleven har visat i årskurserna 7–9 i relation 

till målen för lärokursen i läroämnet, utgående från de kunskapskrav som fastställts i grunderna för läro-

planen för den grundläggande utbildningen.  
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Elevens framskridande i studierna följs med under hela den grundläggande utbildningen. Om det framgår 

att eleven med hjälp av de befintliga stödåtgärderna och flexibel grundläggande utbildning inte kan utföra 

den grundläggande utbildningens lärokurs före utgången av årskurs nio, kan eleven redan före utgången 

av årskursen överföras till årskursintegrerade studier.  

 
Åtgärden förutsätter hörande av både eleven och vårdnadshavaren innan överföringen genomförs. 

 

6.8.1 Bildandet av slutvitsord 

 

Bildandet av slutvitsord ska grunda sig på den kunskapsnivå som eleven visat i relation till målen för lärokur-

sen i lärokursen och kunskapskraven för slutbedömningen. Då ett slutvitsord bildas ska man ta i beaktande 

alla mål som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för lärokursen i läro-

ämnet och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 

9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Bedömningen av de mål för läroämnen i vilka eleven 

visat sitt kunnande i årskurserna 7 och 8 ska beaktas då slutbedömningen genomförs. Den nivå av kunnande 

som baserar sig på dessa mål ska bedömas utgående från kunskapskraven för slutbedömningen. 

Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för läroäm-

net. Om en elev uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. 

Bedömningen av elevens arbete ska ingå i vitsordet som ges i ett läroämne i slutbedömningen. 

6.8.2 Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd 

Om en elev som får särskilt stöd studerar ett läroämne enligt den allmänna lärokursen, ska hens prestationer 

bedömas i relation till målen för den allmänna lärokursen och utgående från kunskapskraven för slutbedöm-

ningen. Om eleven studerar enligt en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen, ska elevens pre-

stationer i läroämnena i fråga bedömas i relation till de individualiserade mål och innehåll som fastställts i 

elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), inte i relation till kunskapskraven för slutbe-

dömningen.  

Vid bedömningen av läroämnen som studerats enligt individualiserade lärokurser kan verbalt omdöme an-

vändas i stället för siffervitsord också vid slutbedömningen. Lärokursen ska individualiseras först då eleven 

trots det givna stödet inte verkar uppnå den kunskapsnivå som förutsätts för vitsordet 5.  

Slutbedömningen för en elev som omfattas av förlängd läroplikt grundar sig antingen på den grundläggande 

utbildningens allmänna lärokurser i läroämnen eller på individualiserade lärokurser, beroende på vad som 

bestämts i elevens beslut om särskilt stöd. Om studierna för en elev som omfattas av förlängd läroplikt ge-

nomförs i form av studiehelheter, ska bedömningen i betyget ändå ges per läroämne. 

Om elevens studier har ordnats enligt verksamhetsområde, ska slutbedömningen basera sig på de mål som 

ställts upp i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas och ett verbalt omdöme ska ges för 

varje verksamhetsområde. 

 

6.8.3  Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen 

 

I slutbedömningen i den grundläggande utbildningen ska följande gemensamma läroämnen bedömas med 
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siffror: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik, fysik, kemi, 

biologi, geografi, hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, musik, bildkonst, 

slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Kunskapskraven för slutbedömningen definierar vilken kunskapsnivå 

som krävs i respektive läroämne för siffervitsorden 5, 7, 8 och 9.  

 

I modersmål och litteratur kan eleven ha studerat enligt två olika för läroämnet fastställda lärokurser. Då ska 

de båda lärokurserna som eleven har avlagt i läroämnet modersmål och litteratur bedömas.  

 

Om eleven har bytt lärokurs i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket eller främmande språk, 

är det den lärokurs som eleven senast har studerat som ska bedömas i slutbedömningen. Samma sak gäller 

om eleven har bytt från ett åskådningsämne till ett annat eller från en lärokurs i ett åskådningsämne till en 

annan. 

 

Om en elev i enlighet med ett beslut som avses i 18 § i lagen om grundläggande utbildning80 är helt befriad 

från studier i ett läroämne inom den grundläggande utbildningens lärokurs ska läroämnet i fråga inte bedö-

mas. Det ska finnas särskilt vägande skäl för befrielse från studier i ett läroämne och beslutet ska övervägas 

individuellt för varje elev.  

 

6.8.4 Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen 

 

Konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla elever är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och 

huslig ekonomi. Den lokala timfördelningen och elevernas eventuella egna val inverkar på när en elev ges 

det vitsord i ett konst- och färdighetsämne som ska antecknas i avgångsbetyget. 

Timmarna valfria konst- och färdighetsämnen är en del av den undervisning som ska ges i de  gemensamma 

lärokurserna i konst- och färdighetsämnen. Det innebär att eleven får ett vitsord för varje konst- och färdig-

hetsämne i avgångsbetyget. I avgångsbetyget ges inget separat vitsord över studier i timmarna valfria 

konst- och färdighetsämnen som eleven erbjudits och avlagt.   

Då slutvitsordet bildas ska de kunskapskrav för slutbedömningen som fastställts för dessa läroämnen i grun-

derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen användas. Slutbedömningen ska genomföras i det 

skede då hela lärokursen i respektive konst- och färdighetsämne och även eventuella studier i timmarna 

valfria konst- och färdighetsämnen har avlagts. I avgångsbetyget ska omfattningen av den lärokurs som ele-

ven avlagt antecknas för respektive konst- och färdighetsämne.   

6.8.5 Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen 

De valfria ämnen som bildar en enhetlig lärokurs som omfattar minst två årsveckotimmar ska bedömas med 

siffror. Lärokurser i valfria ämnen som omfattar mindre än två årsveckotimmar och helheter bestående av 

sådana lärokurser ska bedömas verbalt med anteckningen ”godkänd”. Det kunnande som visats i ett valfritt 

ämne som hör till ett gemensamt läroämne och som ska bedömas med ett verbalt omdöme, kan höja slut-

vitsordet i läroämnet i fråga. Principen för att höja vitsordet ska skrivas ner i den lokala läroplanen.  

I Aleksis Kiven koulus läsårsspecifika verksamhetsplan beskrivs hur bedömningen av de valfria ämnen som 
kan studeras i skolan genomförs i slutbedömningen och vilka valfria ämnen som är sådana fördjupade 
studier som bedöms verbalt och som kan höja ett vitsord i ett gemensamt läroämne. 

                                                           
80   Lagen om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 
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6.8.6 Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedöm-

ning 

 

Om en skola betonar ett visst läroämne eller en läroämneshelhet i sin läroplan eller ordnar undervisning på 

två språk, är skolans mål för undervisningen i detta ämne eller språk i allmänhet högre än målen som fast-

ställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. För likvärdighetens skull ska prestat-

ionerna för de elever som deltar i undervisning som betonar ett läroämne eller en läroämneshelhet eller som 

deltar i undervisning på två språk, i slutet av den grundläggande utbildningen bedömas i relation till målen 

för läroämnena. För att definiera kunskapsnivån ska kunskapskraven för slutbedömningen som fastställts i 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen användas.  

Om årsveckotimmar för valfria ämnen används till den betonade undervisningen ska bedömningen i fråga 

om dessa timmar genomföras i enlighet med principerna för bedömningen av valfria ämnen. I undervisning 

på två språk ska elevens kunskaper i målspråket eller språkbadsspråket som hen studerat bedömas utifrån 

målen och kunskapskraven för A-lärokursen i främmande språk eller det andra inhemska språket. 

Tilläggsuppgifter om den betonade undervisningen och elevens prestationer kan vid behov ges i en separat 

bilaga till betyget.  

 

 

6.9 Frånvaro och dess inverkan på bedömning 

Eleven ska delta i undervisningen om hen inte tillfälligt beviljats befrielse från undervisningen på grund av 

sjukdom eller andra särskilda skäl. 81 Studierna för och bedömningen av en elev kan delvis ordnas på annat 

sätt om det är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd. 82 

Om eleven är olovligt frånvarande och inte deltar i undervisning, prov eller andra möjligheter som hen er-

bjudits för att visa prov på sitt kunnande och hen inte har godkända prestationer i relation till de mål som 

fastställts i den lokala läroplanen, kan eleven i läsårsbetyget få ett underkänt vitsord i läroämnet.  

6. 10 Ny bedömning och rättelse av bedömning 

Möjligheten till ny bedömning och rättelse av bedömning berör slutbedömningen och beslut som gäller stu-

diegång och kvarstanning. En begäran om ny bedömning ska göras av vårdnadshavaren och den ska tillstäl-

las skolan inom två månader efter att vårdnadshavaren tagit del av informationen. Skolans rektor och ele-

vens lärare beslutar tillsammans om den nya bedömningen. 83 

 

6.11 Betyg 
 

Betyg som ska användas i den grundläggande utbildningen: 
 

                                                           
81 Lagen om grundläggande utbildning 35 § 
82 Lagen om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 
83 Förordningen om grundläggande utbildning 19 § 
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1. läsårsbetyg 

2. mellanbetyg 

3. skiljebetyg 

4. avgångsbetyg. 

Utbildningsanordnaren beslutar om betygens utformning. 

 

6.11.1 Verbala omdömen och siffervitsord i betygen  

 

I läsårsbetygen och eventuella mellanbetyg i årskurserna 1–3 ska verbalt omdöme eller siffervitsord använ-

das i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. Om verbalt omdöme ges ska det framgå av betyget om 

elevens prestation är godkänd eller underkänd.  

I läsårsbetygen och eventuella mellanbetyg i årskurserna 4–8 ska siffervitsord ges. I avgångsbetyget och i 

ett eventuellt mellanbetyg i årskurs nio ska siffervitsord ges. Siffervitsordet kan kompletteras med ett be-

skrivande verbalt omdöme som ska ges som bilaga till betyget.  

Bedömningen av uppförande ska ges med siffervitsord i läsårsbetyg och i eventuella mellanbetyg i årskur-

serna 4–8. Om bedömningen av uppförande ges som ett verbalt omdöme i årskurserna 1–3 ska det ges som 

bilaga till betyget. Också ett verbalt omdöme som kompletterar bedömningen av uppförande som ges med 

siffervitsord ska ges som bilaga till betyget. I tilläggsuppgifterna i betyget ska antecknas att bedömningen 

av uppförande ges som ett verbalt omdöme som bilaga till betyget.  

Verbalt omdöme kan också, utom vid slutbedömningen, användas vid bedömningen av elever vars moders-

mål är något annat än undervisningsspråket. 84 I bedömningen av individualiserade lärokurser används ver-

balt omdöme eller siffervitsord i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. I undervisning som ordnas 

enligt verksamhetsområde ska verbalt omdöme användas. 

Eleverna i årskurserna 1-3 får varje läsår en verbal mellanbedömning. Bedömningen utföras som utvärde-
ringssamtal. Enhetliga utvärderingssamtalgrunder används.  Vårdnadshavarna har rätt att delta i sitt barns 
utvärderingssamtal.  
 
Mellanbedömningen i årskurserna 4-9 ges med sifferbetyg. I numerisk bedömning används enhetliga be-
dömningsgrunder. 
 
Mellan- och slutbetyget, som ges i årskurs 9, har samma form och de ges båda enligt de principer som 
beskrivits i de nationella läroplansgrunderna om givande av slutbetyg.  

Mellanbedömning görs under perioden november-februari och senast i slutet av vecka 7. Bedömningen 
inkluderar elevens självbedömning.  
 
I verksamhetsplanen som skolorna uppgör varje läsår fastställs tidpunkten för mellanbedömningen. Vård-
nadshavarna får elevspecifik information om tidpunkterna för de muntliga bedömningarna.  

 

                                                           
84 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 4 mom. 
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I verksamhetsplanen som skolorna uppgör varje läsår fastställs tidpunkterna och formerna för mellanbe-
dömning, hur eleverna och vårdnadshavarna informeras samt samarbetet med vårdnadshavarna. Dessu-
tom antecknas i planen skolans gemensamma principer för formativ bedömning och för givande av re-
spons under studierna. 

 

6.11.2 Läsårsbetyg 

 

Eleven ska i varje årskurs få ett läsårsbetyg i slutet av läsåret, med undantag av årskurs nio då eleven får ett 

avgångsbetyg. I läsårsbetyget ska elevens studieprogram antecknas och för varje läroämne ett verbalt om-

döme eller ett siffervitsord som beskriver i vilken mån eleven under läsåret har uppnått de uppställda må-

len. Läsårsbetyget är ett beslut om att eleven uppflyttas till följande årskurs eller stannar kvar på klassen.  

Då bedömningen ges med siffror ska också bedömningsskalan anges i betyget. 85 

Verbalt omdöme kan användas i läsårsbetyget i årskurserna 1–3. Också av verbala omdömen ska framgå 

om eleven har avlagt läsårets studier i varje läroämne som ingår i hens studieprogram med godkänt resul-

tat.  

Ett siffervitsord för bedömning av uppförande ska antecknas i läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg. Då 

bedömningen av uppförande ges med ett verbalt omdöme, ska det ges som bilaga till betyget.  

Vitsordet eller det verbala omdömet i religion och livsåskådningskunskap ska i läsårsbetyget och eventuella 

mellanbetyg antecknas i formen ”religion/livsåskådningskunskap” utan att särskilja vilket av läroämnena ele-

ven har studerat. Den lärokurs i religion som eleven studerat ska inte antecknas i betyget. Om en elev får 

undervisning i sin egen religion, ska det verbala omdöme eller siffervitsord som eleven får antecknas i betyget 

om undervisningen ges av den som ordnar den grundläggande utbildningen. Ett eventuellt verbalt omdöme 

eller ett siffervitsord som eleven fått från undervisning som ges av något religiöst samfund ska inte antecknas 

i betyget.  

Om eleven har deltagit i undervisning på två språk ska målspråket eller språkbadsspråket antecknas i läsårs-

betyget. 

Om det i beslutet om särskilt stöd har fastställts att eleven studerar ett eller flera läroämnen enligt en indivi-

dualiserad lärokurs, ska siffervitsordet eller det verbala omdömet förses med en asterisk (*). I punkten Till-

läggsuppgifter i betyget ska antecknas att eleven har studerat dessa läroämnen enligt en individualiserad 

lärokurs.  

I läsårsbetyget ska antecknas:  

- betygets namn 
- utbildningsanordnarens och skolans namn  
- skolans undervisningsspråk 
- elevens namn och födelsetid  
- datum då betyget ges  
- underskrift av läraren som ansvarar för undervisningsgruppen eller av rektor 
- elevens studieprogram och verbala omdömen eller siffervitsord av i vilken mån eleven uppnått må-

len  

                                                           
85 Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 3 mom. 
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- studiernas omfattning i årsveckotimmar i ifrågavarande årskurs i varje gemensamt läroämne och 
valfritt ämne 

- en bedömning av elevens uppförande 
- den lärokurs eller de lärokurser eleven studerat i följande läroämnen: modersmål och litteratur, det 

andra inhemska språket och främmande språk  
- en anteckning om att eleven uppflyttas till följande årskurs eller eventuellt att eleven stannar kvar 

på klassen 
- bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning om siffervitsord an-

vänds i betyget  
- en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 
 

6.11.3 Mellanbetyg 

Utbildningsanordnaren beslutar om mellanbetyg ska ges. Mellanbetyg ska ges enligt samma grunder som ett 

läsårsbetyg. 

En elev i årskurs nio ska om det behövs ges ett separat mellanbetyg för ansökan till fortsatta studier.  

I mellanbetyget ska antecknas:  

- betygets namn 
- utbildningsanordnarens och skolans namn  
- skolans undervisningsspråk 
- elevens namn och födelsetid  
- datum då betyget ges  
- underskrift av läraren som ansvarar för undervisningsgruppen eller av rektor 
- elevens studieprogram och verbala omdömen eller siffervitsord av i vilken mån eleven uppnått må-

len  
- studiernas omfattning i årsveckotimmar i ifrågavarande årskurs i varje gemensamt läroämne och 

valfritt ämne 
- den lärokurs eller de lärokurser eleven har studerat i följande läroämnen: modersmål och litteratur, 

det andra inhemska språket och främmande språk  
- en bedömning av elevens uppförande (med undantag av mellanbetyg i årskurs nio för ansökan till 

fortsatta studier) 
- bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning om siffervitsord an-

vänds i betyget  
- en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 
 

6.11.4 Skiljebetyg 

En elev som flyttar till en annan skola, avgår från skolan utan att ha inhämtat den grundläggande utbildning-

ens hela lärokurs86 eller inte har fullgjort läroplikten inom tiden för sin läroplikt ska ges ett skiljebetyg. Till 

skiljebetyget ska bifogas den timfördelning som skolan följt och en utredning över eventuell betonad under-

visning. Om eleven flyttar till en annan skola som upprätthålls av samma utbildningsanordnare, behöver inget 

separat skiljebetyg ges. 

                                                           
86 Förordningen om grundläggande utbildning 12 § 1 mom. 
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Ett skiljebetyg ska ges utgående från samma principer som ett läsårsbetyg. I skiljebetyget ska ingen bedöm-

ning av elevens uppförande antecknas. 

I skiljebetyget ska antecknas:  

- betygets namn 
- utbildningsanordnarens och skolans namn  
- skolans undervisningsspråk 
- elevens namn och födelsetid  
- datum då betyget ges  
- rektors underskrift 
- elevens studieprogram och verbala omdömen eller siffervitsord av i vilken mån eleven uppnått må-

len  
- studiernas omfattning i årsveckotimmar i ifrågavarande årskurs i varje gemensamt läroämne och 

valfritt ämne 
- den lärokurs eller de lärokurser eleven har studerat i följande läroämnen: modersmål och litteratur, 

det andra inhemska språket och främmande språk  
- bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning om siffervitsord an-

vänds i betyget  
- en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 
 

6.11.5 Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen ska vid läsårets slut ges en elev i årskurs nio vars prestat-

ioner i relation till målen för lärokurserna i läroämnena är godkända i alla läroämnen som ingår i elevens 

studieprogram. Det innebär åtminstone vitsordet fem (5) eller det verbala omdömet “godkänd”.  

I avgångsbetyget ska antecknas   

- betygets namn 

- utbildningsanordnarens och skolans namn  
- skolans undervisningsspråk 
- elevens fullständiga namn och personbeteckning  

- datum då betyget ges  
- rektors underskrift  
- bedömningen i de gemensamma läroämnena och i de valfria ämnen som ska bedömas ges med siffror 

(5–10) och med ord (hjälpliga–utmärkta)  
- studiernas omfattning i årskurserna 7–9 i varje gemensamt läroämne och valfritt ämne 
- den lärokurs eller de lärokurser eleven har avlagt i följande läroämnen: modersmål och litteratur, 

det andra inhemska språket och främmande språk  
- en anteckning om att elevhandledning och praktisk arbetslivsorientering ingått i elevens studiepro-

gram 
- bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning 
- en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020 
- en anteckning om att den grundläggande utbildningens lärokurs placeras på nivå två i den nationella 

referensramen för examina och övriga samlade kompetenser samt i den europeiska referensramen 
för examina. 

Bedömning av elevens uppförande ska inte antecknas i avgångsbetyget. 
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Omfattningen av de gemensamma och valfria läroämnen som en elev avlägger i årskurserna 7–9 ska anteck-

nas i avgångsbetyget som årsveckotimmar. 

 

Om en eleven har deltagit i undervisning på två språk ska målspråket eller språkbadsspråket antecknas i av-

gångsbetyget. 

Vitsordet i religion och livsåskådningskunskap ska antecknas i avgångsbetyget  i formen ”religion/livsåskåd-

ningskunskap” utan att särskilja vilket av läroämnena eleven har studerat. Den lärokurs i religion som eleven 

studerat ska inte antecknas i avgångsbetyget. Om en elev får undervisning i sin egen religion, ska det siffer-

vitsord som eleven får antecknas i avgångsbetyget, om undervisningen ges av den som ordnar den grundläg-

gande utbildningen. Ett eventuella siffervitsord som eleven fått från undervisning som ges av något religiöst 

samfund ska inte antecknas i avgångsbetyget.  

I avgångsbetyget ska inte det verbala omdöme eller siffervitsord antecknas som eleven eventuellt fått för 

studier i det egna modersmålet. 

Om en elev studerat ett eller flera läroämnen enligt en individualiserad lärokurs, kan också slutbedömningen 

i dessa läroämnen vara verbal. I avgångsbetyget kan även sifferbedömning användas i dessa läroämnen. Såväl 

siffervitsordet som det verbala omdömet ska förses med en asterisk (*). I punkten Tilläggsuppgifter  i betyget 

ska antecknas att eleven har studerat de läroämnen som är försedda med asterisk (*) enligt en individuali-

serad lärokurs.   

Avgångsbetyget för en elev vars undervisning har ordnats enligt verksamhetsområde ska vara verbalt. 

I avgångsbetyget ska vitsorden i de läroämnen som avlagts i en särskild examen som fullgjorts innan avgångs-

betyget utfärdats antecknas.  

Avgångsbetyget kan innehålla bilagor, till exempel en bedömning av elevens uppförande och en bilaga som 

innehåller verbalt omdöme om valfria ämnen som har omfattat mindre än två årsveckotimmar. Varje bilaga 

ska innehålla elevens identifikationsuppgifter. Avgångsbetygets bilagor ska inte omnämnas i avgångsbetyget. 

För de valfria ämnen som utgör en enhetlig lärokurs som omfattar minst två årsveckotimmar ska ett siffer-

vitsord antecknas i avgångsbetyget. Valfria ämnen som hänför sig till och fördjupar ett gemensamt läroämne 

och som ska bedömas med siffror ska i avgångsbetyget antecknas under det gemensamma läroämnets namn 

med det valfria ämnets namn, antalet årsveckotimmar och det givna vitsordet. Alla sådana fördjupande val-

fria ämnen som hänför sig till ett gemensamt läroämne och som eleven har avlagt ska i avgångsbetyget an-

tecknas direkt under läroämnet i fråga. För fördjupande valfria ämnen vars lärokurs understiger två årsveck-

otimmar och helheter som består av sådana lärokurser ska ett verbalt omdöme antecknas i avgångsbetyget. 

Under namnet på ett valfritt ämne som ska bedömas verbalt ska antecknas antalet årsveckotimmar och an-

teckningen ”godkänd”.  

 

Valfria ämnen som inte hänför sig till ett gemensamt läroämne ska i avgångsbetyget antecknas under rubri-

ken ”tillämpade valfria ämnen”. I betyget ska anges läroämnets namn, antalet årsveckotimmar och bedöm-

ningen antingen med siffervitsord 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, ska i avgångsbetyget antecknas namnet på båda de valfria ämnena. Ett valfritt ämne som inte har 

slutförts ska bedömas med siffror ifall eleven har hunnit avlägga minst två årsveckotimmar i ämnet i fråga. 
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Om eleven har studerat ämnet mindre än två årsveckotimmar och studierna i ämnet inte slutförts ska an-

tecknas ”deltagit” vid det valfria ämnet. I betyget ska också antecknas antalet timmar som eleven har stude-

rat i det valfria ämne som inte slutförts. Det nya valfria ämnet ska antingen bedömas med siffervitsord eller 

med anteckningen ”godkänd”, beroende på antalet avlagda årsveckotimmar.  

 

Om elevens vårdnadshavare skriftligen anhåller om att ett språk som studeras som valfritt A2- eller B2-språk 

inte ska antecknas med siffervitsord i avgångsbetyget, ska vitsordet utelämnas och i betyget antecknas ”god-

känd”. Det andra inhemska språket undervisas ändå som ett gemensamt läroämne och ett siffervitsord ska 

ges. 

Skolan kan inte på basis av tilläggsprestationer i efterhand göra ändringar i vitsord som antecknats i ett av-

gångsbetyg som redan utfärdats. Eleven ska skaffa ett nytt separat betyg över eventuellt förbättrat kun-

nande. Ett nytt betyg kan fås antingen genom att visa kunnande i en särskild examen87 eller genom att delta 

i den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning eller i grundläggande utbildning för vuxna.  

 

6.12 Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen 

        
Den grundläggande utbildningens lärokurs eller en del av den kan avläggas genom en sådan särskild examen88 

som avses i lagen och förordningen om grundläggande utbildning. Särskild examen kan ordnas av den som 

har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. En elev som deltar i en särskild examen ska visa att hens 

kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläg-

gande utbildningens allmänna lärokurs.   

De betyg som ska användas i särskild examen är:  

1. Betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen 

2. Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen 

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

 

Om en elev eller en annan person fullgör lärokursen i något läroämne inom den grundläggande utbildningen 

i en särskild examen, ska ett betyg ges över fullgjord ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen. Av 

betyget ska framgå vilket läroämne och vilken lärokurs som fullgjorts. Prestationerna i flera läroämnen kan 

antecknas i samma betyg. Om en elev eller en annan person endast delvis har fullgjort lärokursen i den grund-

läggande utbildningen, såsom lärokursen i en årskurs, ges ett betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grund-

läggande utbildningen. 

Om hela den grundläggande utbildningens lärokurs har fullgjorts i en särskild examen, ska ett betyg ges över 

fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen. 

I betygen ska samma allmänna uppgifter antecknas som i avgångsbetyget. För de fullgjorda läroämnena ska 

läroämnets namn, lärokurs och vitsord antecknas.  

Den läropliktiga ska fullgöra alla gemensamma läroämnen som ingår i den grundläggande utbildningens läro-

kurs med godkänt resultat för att få ett betyg över fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen.  

                                                           
87 Lagen om grundläggande utbildning 38 §, förordningen om grundläggande utbildning 23 § 
88 Lagen om grundläggande utbildning 38 §, förordningen om grundläggande utbildning 23 § 
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Bildningsdirektören beslutar om möjligheten att man avlägger en särskild examen och tidpunkten för det. 

 

6.13 Frågor som avgörs på lokal nivå 
 

Riktlinjerna för bedömningen som definieras i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-

ningen ska överföras till  den lokala läroplanen och följas som sådana. Också de nationella kriterierna för 

bedömningen i slutet av årskurs 6, såväl som kriterierna för slutbedömningen och principerna för bildandet 

av slutvitsord, ska överföras och följas som sådana från grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen till den lokala läroplanen.   

 

Därtill ska utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen precisera följande: 

- samarbetet med vårdnadshavarna i anslutning till bedömning 

- formerna för information om bedömning 

- bedömningen av uppförande och vilka mål bedömningen bygger på 

- bedömning av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana  

- principer och praxis om studiegången och om uppflyttning och kvarstanning 

- principer för hur verbalt omdöme och siffervitsord ges i olika läroämnen och i bedömningen av upp-

förande 

- slutbedömningen av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana  

- mellanbetyg, om utbildningsanordnaren beslutar att utfärda sådana  

- möjligheterna att avlägga särskild examen och tidpunkten för avläggande av examen.  

 

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 
 

Stöd för lärande och skolgång samt elevvård bildar en helhet. I detta kapitel föreskrivs om stöd för lä-

rande och skolgång enligt lagen om grundläggande utbildning. Elevvård behandlas i kapitel 889. 

 

  

                                                           
89 Lag om elev- och studerandevård 6 § (1287/2013) 
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7.1 Principerna för stöd 
 

Modell för trestegsstödet och dokument anknutna till stödformer 

 

 

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 biträdestjäns-

ter 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 undervisnings-

gruppens 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 upp-

täckas, när man bedömer behovet av stöd samt när stödet planeras och genomförs. Vilka yrkespersoner 

som ska delta i samarbetet avgörs från fall till fall. 
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Enligt lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i undervisning rätt att få tillräckligt stöd 

för lärande och skolgång genast när behov uppstår90. För att upptäcka behovet av stöd på ett tidigt sta-

dium 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 ele-

ven. Vid bedömningen och planeringen av stöd ska resultat av andra eventuella utvärderingar utnyttjas 

och elevens tidigare stöd beaktas.  

 

Eleven ska i första hand ges stöd i sin egen undervisningsgrupp och skola genom olika flexibla arrange-

mang, om inte elevens bästa nödvändigtvis förutsätter att eleven flyttas till en annan undervisnings-

grupp eller skola. Det är speciellt viktigt att se till att stödet fortsätter när ett barn övergår från försko-

leundervisning till grundläggande utbildning, inom den grundläggande utbildningen och då eleven över-

går från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.  

 

I Sjundeå utförs den planenliga kartläggningen av behovet av stöd som ett samarbete mellan olika 
aktörer. Elevens helhetsbetonade utvecklings- och lärostig stöds enligt planen för övergångsskeden.  
Verksamheten som berör stödåtgärderna kan beskrivas i separata stödmaterial.  
 
Skolorna utvärderar hur stödet för lärandet och skolgången fungerar varje läsår i sin verksamhetsbe-
rättelse och utnyttjar i utvärderingen kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningens 

 

7.1.1 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. Genom handledningen ska ele-

ven lära sig att ställa upp mål för sitt lärande och att ta ansvar för sina 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 pla-

neras i nära samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Sakkunskapen hos elevvårdspersonalen och 

eventuell biträdande personal ska också utnyttjas.  

 

I den handledning som ges i slutskedet av den grundläggande utbildningen ska man tillsammans med 

eleven utreda lämpliga möjligheter till fortsatta studier och kontrollera att det stöd som eleven behöver 

fortsätter på andra stadiet. Eleven och vårdnadshavaren till den elev som behöver stöd ska i slutskedet 

av den grundläggande utbildningen ges information och möjlighet att diskutera med elevhandledaren 

och sakkunniga inom elevvården om särskilda frågor i anslutning till elevens fortsatta studier.  

 

                                                           
90 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
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Verksamhet och samarbete i övergångsskedena  
 
Från förskolan till skolan  
 
Förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen samarbetar planenligt och regelbundet.  
Utgångspunkten för planerande av det förebyggande stödet för en elev i nybörjarundervisningen är 
de uppgifter man har fått av förskoleundervisningen om elevens färdigheter för lärande och skolgång 
samt om eventuella behov av stöd. Den individuella planen för ett barn i förskoleundervisningen (in-
klusive uppföljningsuppgifter gällande utveckling och lärande) som uppgjorts för alla elever i försko-
leundervisning samt den eventuellt uppgjorda individuella planen (IP) överlämnas till den skola, där 
eleven inleder första årskursen i den grundläggande utbildningen. Om det under förskoleundervis-
ningens vårtermin uppgjorts en pedagogisk bedömning eller utredning gällande ordnande av stöd i 
den första årskursen, ska även denna handling överlämnas till den blivande skolan.  
 
Elevens förskolelärare ger alltid de nödvändiga uppgifterna för ordnandet av undervisningen till ele-
vens blivande klasslärare, så att läraren i fråga utgående från uppgifterna kan planera de stödåtgärder 
som eleven har behov av tillsammans med vårdnadshavarna. Om elevens fördel eller den studiesoci-
ala situationen förutsätter, kan även specialläraren, en representant för elevvården eller någon annan 
instans som är inblandad i elevens aktuella situation och vars närvaro förutsätter vårdnadshavarens 
samtycke, delta i planerandet av stödåtgärderna. 
 
Från årskurs två till årskurs tre  
 
Med tanke på ordnandet av stödet för elevens undervisning och lärande kan nödvändiga uppgifter 
överlämnas vid de pedagogiska mötena för övergångsskedet. Klassläraren överlämnar uppgifter som 
berör eleven till de nya lärarna. I övergångsskedet mellan årskurserna 2 och 3 försäkras i enlighet med 
punkterna 6.4.3 och 7.4 i läroplanen att eleven har förutsättningar för att fortsätta i årskurs tre. Om 
elevens fördel och studiesociala situationen förutsätter, kan man ordna ett utvärderingssamtal med 
eleven och vårdnadshavaren. 
 
Från årskurs sex till årskurs sju  
 
Med tanke på ordnandet av stödet för elevens undervisning och lärande kan nödvändiga uppgifter 
överlämnas vid de pedagogiska mötena för övergångsskedet. De behövliga uppgifterna förmedlas till 
elevens klassföreståndare och vid behov till andra lärare. I den mottagande skolan ska undervisnings-
grupperna bildas och undervisningen planeras så, att varje elev har möjlighet att få det behövliga 
stödet, exempelvis stödundervisning och specialundervisning på deltid.  
 
Klassläraren för eleven i årskurs 7 går tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare igenom 
de stödåtgärder som eleven har behov av.  
 
Vid avslutande av den grundläggande utbildningen 
 
På våren i årskurs nio utvärderas förverkligandet av målen i planen för elevens lärande eller i den 
individuella planen och i utvärderandet beaktas de färdigheter som fortsatta studier förutsätter samt 
det stöd som behövs för lärande och studier.  
 
Elevhandledaren och andra lärare som undervisar eleven granskar elevens situation tillsammans med 
eleven och vårdnadshavarna. I uppföljningspunkten i planen för elevens lärande eller den individuella 
planen antecknas de uppgifter som är nödvändiga för planerande av det behövliga stödet i fortsatta 
studier.  
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Från förberedande undervisning till allmän undervisning  
 
I den förberedande undervisningen uppgörs för eleven en pedagogisk bedömning eller utredning för 
övergångsskedet, för att få reda på nivån och formen av stöd som behövs. När eleven övergår från 
förberedande undervisning till grundläggande utbildning, skickas elevens studieprogram till den bli-
vande skolan.  
 
Övriga övergångsskeden  
 
Om eleven övergår under den grundläggande utbildningen eller därefter till undervisning som ordnas 
av en annan utbildningsanordnare, ska den senaste gällande pedagogiska handlingen överlämnas till 
läroanstalten i fråga. Elevens klassföreståndare eller den person som ansvarar för informationsöver-
föringen, svarar för att eleven och elevens vårdnadshavare är medvetna om att den pedagogiska 
handlingen överlämnas.  
 
I alla övergångsskeden beaktas: 
 
I skolans verksamhetsplan fastställs den person som ansvarar för informationsöverföringen.  
Om elevens fördel eller den studiesociala situationen förutsätter, kan specialläraren, en representant 
för elevvården eller någon annan instans som är inblandad i elevens aktuella situation och vars när-
varo förutsätter vårdnadshavarens samtycke, delta i planerande av stödåtgärderna.  
 
I alla övergångsskeden bildas vid behov och med ett skriftligt godkännande av eleven och/eller vård-
nadshavaren en yrkesövergripande sakkunniggrupp för ordnandet av det elevvårdsliga stödet.  

 

7.1.2 Samarbete mellan hem och skola i samband med stöd 

 

Undervisningen och fostran ska ordnas i samarbete med vårdnadshavarna så att varje elev får undervis-

ning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov91. När en elev har behov av stöd 

ökar betydelsen av samarbete mellan hem och skola. Samarbetsmetoder och -modeller ska utvecklas 

för hela den grundläggande utbildningen och för övergångarna. Skolpersonalen ska känna till de lagar 

och föreskrifter som gäller samarbetet med vårdnadshavaren i anslutning till elevens stöd. Vårdnadsha-

varna ska informeras om hur dessa tillämpas i skolans vardag, t.ex. om hur ärenden som gäller en elev 

behandlas, hur uppgifter fås och lämnas ut samt om sekretess. Det är viktigt att skolans personal kon-

taktar hemmet genast när det framgår att en elev har problem i lärandet eller skolgången eller elevens 

välbefinnande är i fara. 

  

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om möjligheterna att få stöd, att det finns tre nivåer av 

stöd och vilka former av stöd som finns att tillgå. Vårdnadshavarna ska uppmuntras att för sin del stödja 

sitt barns målinriktade lärande och skolgång. Att bedöma elevens framsteg och behov av stöd och att 

planera stödet ska ingå i det regelbundna samarbetet mellan hem och skola. Målet är att handla i sam-

förstånd med eleven och vårdnadshavaren. Eleven eller vårdnadshavaren kan inte vägra att ta emot 

stöd enligt vad som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning. 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). 

                                                           
91 Statsrådets förordning (422/2012) 
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Eleven har rätt att bli hörd med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå, när stödet för elevens 
lärande och skolgång planeras.  
 
När eleven och elevens vårdnadshavare kallas in för att diskutera ärenden som gäller stöd för lärande 
och skolgång, ska de erbjudas möjligheten att i förväg fundera på vad de önskar att ska antecknas i de 
pedagogiska handlingarna, såsom elevens 

• styrkor, 

• mål,  

• behov av stöd,  

• framsteg och  

• stöd som erbjuds hemma.  
 
Ärenden som behandlas ska alltid presenteras så att eleven och vårdnadshavaren förstår betydelsen 
av åtgärderna med tanke på elevens studier även i framtiden.  
 
En vårdnadshavare som har ett annat modersmål än undervisningsspråket, har rätt att vid behov få 
tolkningshjälp både vid möten som berör eleven och vid skolans andra tillställningar som berör under-
visningen (t.ex. föräldramöten). Vårdnadshavarnas bristfälliga kunskaper i skolans undervisningsspråk 
ska också beaktas i den skriftliga kommunikationen mellan hemmet och skolan.  
 
Lärare i det främmande språket spelar en stor roll i ordnandet av stödåtgärder för elever som talar 
ett annat språk än skolans undervisningsspråk samt i samarbetet med deras vårdnadshavare.  
 
I skolans verksamhetsberättelse beskrivs hur vårdnadshavarna får allmän information om i vilka for-
mer av stöd som erbjuds i skolan. Dessutom beskrivs i verksamhetsplanen formerna och principerna 
för samarbetet med hemmet i anslutning till elevens stöd. 

 

7.2 Allmänt stöd 
 

En god grundläggande utbildning lägger grunden för elevens lärande och välbefinnande. Svårigheter i 

lärande och skolgång ska förebyggas genom till exempel differentiering av undervisningen, samarbete 

mellan lärarna och den övriga personalen, handledning och flexibel gruppindelning. Undervisningen ska 

ta hänsyn till både gruppens och den enskilda elevens behov. 

 

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.  

 

Att bedöma behovet av stöd och ge det stöd som behövs ska ingå i all undervisning och fostran. Stödet 

ska ordnas genom samarbete mellan lärarna och den övriga personalen och i nära samarbete med ele-

ven och vårdnadshavaren. Det allmänna stödet kan innefatta alla former av stöd som ges inom den 

grundläggande utbildningen, utom den specialundervisning och den individualisering av lärokursen i ett 

läroämne som ordnas på basis av ett beslut om särskilt stöd. Elevens behov av stöd ska mötas till exem-

pel med hjälp av stödundervisning, specialundervisning på deltid eller handledning.  

 

En plan för elevens lärande kan vid behov användas inom det allmänna stödet. I det fallet ska planen i 

tillämpliga delar innehålla samma delområden som den plan för elevens lärande som görs upp i samband 
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med intensifierat stöd. För en elev som gjort snabbare framsteg kan studierna fördjupas och breddas 

med hjälp av planen.  

 

Det allmänna stödet är en väsentlig del av den allmänna undervisningen. Stödet omfattar alla elever 
och det är skolans fostrings- och undervisningspersonal som ansvarar för genomförande av det.  
 
Det allmänna stödet ges i första hand av klassläraren eller ämnesläraren antingen som 

• ett förebyggande stöd som gynnar hela undervisningsgruppen eller som 

• ett tillfälligt temporärt elevspecifikt stöd. 
 
Elevens lärare ger allmänt stöd tillsammans med skolgångsbiträdet, specialläraren och elevvårdsper-
sonalen.  
 
Kamratstödet som eleverna ger varandra utnyttjas mångsidigt.  
 
Det allmänna stödets främsta tyngdpunkter ligger i  

• differentierande, 

• flexibla gruppindelningar samt 

• i anpassande av den fysiska och sociala lärmiljön så att den uppmuntrar till att försöka och 
förstärker elevens tillförlit till sina egna möjligheter som en lärande individ.  

 
Vårdnadshavarna ska informeras om inledandet av stödundervisning eller specialundervisning på del-
tid. Vårdnadshavarna och eleven, med beaktande av åldern, har rätt att delta i planerandet av de 
behövliga stödåtgärderna och i måluppställandet. Målen ska vara konkreta för att det ska gå att ut-
värdera om de förverkligats. Förverkligade stödåtgärder antecknas i elevförvaltningsprogrammet.  
 
Innan intensifierat stöd inleds, utvärderas tillsammans med elevens vårdnadshavare, om det allmänna 
stödets metoder har använts i tillräcklig omfattning. 

 

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 
92. 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. 

Eleven behöver vanligtvis flera former av stöd. Intensifierat stöd ska ges i samband med den övriga 

undervisningen genom flexibla undervisningsarrangemang. 

 

Det intensifierade stödet kan innefatta alla former av stöd som används inom den grundläggande ut-

bildningen, utom den specialundervisning och den individualisering av lärokursen i ett läroämne som 

ordnas på basis av ett beslut om särskilt stöd. I samband med intensifierat stöd ökar betydelsen av till 

exempel specialundervisning på deltid, individuell studiehandledning och samarbete med hemmet. 

Också elevvårdens roll ska stärkas för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.  

 

                                                           
92 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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Stödet ska ordnas genom samarbete mellan lärarna och den övriga personalen. Stödet som ges inom 

det intensifierade stödet ska antecknas i planen för elevens lärande. Samarbetet med eleven och vård-

nadshavaren har stor betydelse. Elevens lärande och skolgång ska regelbundet följas upp och utvärderas 

i samband med intensifierat stöd. Om det utifrån en bedömning konstateras att behovet av stöd har 

förändrats eller att eleven inte har nytta av det stöd som ges, ska planen för elevens lärande uppdateras 

så att den motsvarar den nya situationen.  

 

Alla lärare som undervisar en elev som får intensifierat stöd deltar i granskningen av elevens situation 
i sin helhet och i planerandet av stödet samt beaktar behovet av stöd i undervisningen. Elevens styrkor 
kartläggs för att de ska kunna utnyttjas i planerandet av stödåtgärderna. Vårdnadshavarna och eleven 
med beaktande av åldern, har rätt att delta i planerandet av stödåtgärderna. 
 
Förverkligade stödåtgärder antecknas i elevförvaltningsprogrammet i realtid. Behovet av intensifierat 
stöd bedöms regelbundet och uppföljningsuppgifterna antecknas i planen för lärande minst två 
gånger om året.  
 
I enlighet med punkt 7.1.1 ska uppgifter som berör en elev som får intensifierat stöd och som är be-
hövliga för ordnandet av undervisningen, utan dröjsmål och tillräckligt mångsidigt överföras till den 
nya läraren eller skolan i övergångsskedet, så att stödet snabbt kan inledas i den nya skolan och att 
stödets kontinuum fortsätter.  
 
Klassläraren/klassföreståndaren har huvudansvaret för uppgörandet av den pedagogiska bedöm-
ningen och planen för lärande. Läraren som ansvarar för uppgörandet av planen för lärande förmedlar 
de uppgifter som är väsentliga med tanke på undervisningsarbetet till de övriga lärarna som undervi-
sar eleven.  

 

7.3.1 Pedagogisk bedömning 

 

Intensifierat stöd grundar sig på en pedagogisk bedömning. I den skriftliga pedagogiska bedömningen 

beskrivs 

• elevens lärande och skolgång som helhet ur skolans, elevens och vårdnadshavarens perspektiv 

• det allmänna stöd som eleven har fått och en bedömning av effekten av olika former av stöd 

• elevens styrkor och intressen, förutsättningar för lärande och särskilda behov i anslutning till lä-

rande och skolgång 

• en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller lärmiljön, hand-

ledning, elevvård eller andra stödåtgärder eleven kan stödjas 

• en bedömning av behovet av intensifierat stöd. 

 

Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren är viktigt både för att utredningen av behoven samt pla-

neringen och genomförandet av stödet ska lyckas. Den skriftliga pedagogiska bedömningen samman-

ställs av en eller flera av elevens lärare. Vid behov anlitas också andra sakkunniga. Den pedagogiska 

bedömningen sammanställs utgående från den plan för elevens lärande som eventuellt redan utarbetats 

inom det allmänna stödet. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, används de med vård-

nadshavarens tillstånd. 
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När man inleder och ordnar intensifierat stöd, och vid behov återgår till allmänt stöd, ska detta behand-

las utgående från den pedagogiska bedömningen genom yrkesövergripande samarbete med yrkesper-

soner inom elevvården93. Uppgifterna om behandlingen av ärendet ska dokumenteras på det sätt som 

utbildningsanordnaren bestämt, till exempel i den skriftliga pedagogiska bedömningen.  

Pedagogiska bedömningen, planen för lärande, pedagogiska utredningen och den individuella planen 
uppgörs enligt de gemensamma blanketterna för Sjundeå kommuns grundläggande utbildning.  
Klassläraren eller klassföreståndaren inleder uppgörande av elevens pedagogiska bedömning i elev-
förvaltningsprogrammet. De övriga lärarna som undervisar eleven lägger till sina observationer av 
elevens styrkor och behov av stöd i handlingen. På detta sätt får man en omfattande överblick av 
elevens helhetssituation.  
 
Det stöd som getts eleven, elevens helhetssituation och inledandet av intensifierat stöd behandlas 
tillsammans med minst en sakkunnig inom elevvården.  
 
I första hand konsulteras den sakkunniga inom elevvården som bäst känner eleven i fråga. Enligt möj-
ligheterna 

• behandlas ärenden som berör lärandet med psykologen, 

• ärenden som berör skolgången med kuratorn och 

• ärenden som berör hälsan med hälsovården.  
 
Ifall personlig elevkontakt inte finns, skapar en sakkunnig inom elevvården utgående från sin yrkes-
kompetens en allmän uppfattning efter att har blivit informerad om elevens helhetssituation, det 
givna stödet och lärarnas uppfattning av behovet av stöd.  
 
Eleven och vårdnadshavarna får framföra sin åsikt om av elevens helhetssituation, styrkor och intres-
sen samt om nivån på och formerna av stöd som läraren föreslår.  
 
Vårdnadshavarens eller elevens avvikande åsikt hindrar inte ändrandet av nivån på stöd som ges eller 
givandet av stöd. 

 

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 lä-

rande94. 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 handlednings-

åtgärder som eleven behöver.  

 

Syftet är att ge eleven förutsättningar att gå framåt i sina studier och främja elevens välbefinnande. 

Planen för elevens lärande stödjer lärarna när de ska planera sitt arbete och underlättar samarbetet 

mellan lärarna och med hemmet. Planen ger vårdnadshavarna information som gör att de bättre kan 

stödja sitt barn. Planen utgör underlag för bedömningen av elevens framsteg.  

 

Den plan för elevens lärande som utarbetas inom intensifierat stöd bygger på information som tagits fram 

i samband med en pedagogisk bedömning. Planen ska utarbetas tillsammans med eleven och vårdnads-

havaren, om det inte finns något uppenbart hinder för det95. Vid behov anlitas också andra sakkunniga. 

                                                           
93 Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning 16 a § (1288/2013) 
94 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 3 mom. (642/2010) 
95 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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Elevens andel i planeringen ökar när eleven kommer till de högre årskurserna i den grundläggande utbild-

ningen. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, kan de användas med vårdnadshavarens 

tillstånd. I samband med att planen för elevens lärande utarbetas, avtalas också om uppföljningen av hur 

målen nås och hur ofta planen ska ses över. Planen ska dessutom alltid justeras om det sker förändringar 

i elevens situation, så att den motsvarar behovet av stöd.  

 

Planen för elevens lärande som utarbetas inom intensifierat stöd ska innehålla följande uppgifter enligt 

vad som förutsätts för att ordna undervisningen och stödet för eleven: 

 

Elevens mål 

• elevens uppfattning om sina mål och intressen  

• elevens styrkor, förutsättningar för lärande och särskilda behov för lärandet och skolgången 

• målen för elevens lärande, förmågan att arbeta, kommunikativa färdigheter och skolgång. 

 

Pedagogiska lösningar 

• lösningar som gäller lärmiljöerna 

• lösningar i anslutning till elevens stöd, såsom flexibel gruppindelning, kompanjonundervisning, 

undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt och sätt att kommunicera  

• stödundervisning och specialundervisning på deltid som eleven får 

• särskilt prioriterade områden i olika läroämnen 

• mål och åtgärder angående handledningen av eleven. 

 

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter 

• stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 

• tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, hjälpmedel och habiliteringstjänster 

som förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen och som fastställs i lagen om grund-

läggande utbildning samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 

• samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, vårdnadshavarens stöd. 

 

Uppföljning och utvärdering av stödet 

• uppföljning av hur målen i planen för elevens lärande nås, utvärdering av åtgärdernas effekt och 

tidpunkter för utvärderingen  

• utvärdering av elevens lärande och skolgång som helhet i samråd med eleven och vårdnadshavaren 

samt elevens självbedömning 

• vilka bedömningsmetoder som används för att eleven ska kunna visa sina kunskaper på ett lämpligt 

sätt  

• granskning av planen för elevens lärande samt tidpunkt för granskningen 

• vilka personer som varit med och utarbetat planen. 

 

Planen för elevens lärande ska inte beskriva elevens personliga egenskaper.  

 

Plan för elevens lärande i andra situationer 

En plan för elevens lärande används även om eleven inte får intensifierat stöd, ifall  

• en elev studerar enligt ett eget studieprogram i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs 

• undervisningen ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang 

• en elev i årskurs 7–9 har antagits till flexibel grundläggande utbildning.  
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En plan som utarbetas i sådana fall ska i tillämpliga delar innehålla samma delområden som den plan för 

elevens lärande som utarbetas i samband med intensifierat stöd. 

 

Elevens klasslärare eller klassföreståndare inleder uppgörandet av planen för elevens lärande i elev-
förvaltningsprogrammet omedelbart efter att beslutet om inledandet av intensifierat stöd har fattats. 
Klassläraren/klassföreståndaren ansvarar för att elever med intensifierat stöd har 

• en gällande plan för elevens lärande samt att 

• planen för elevens lärande fylls i för behövliga delar och tillräckligt omfattande.  
 
Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvarar för uppföljningen av de mål som ingår i planen. 
Målen ska vara så konkreta att det ska går att utvärdera om de förverkligas.  
 
Planen för lärande uppgörs i samarbete med 

• eleven, 

• alla lärare som undervisar eleven, 

• skolgångsbiträdet, 

• vårdnadshavarna samt 

• eventuell elevvårdspersonal.  
 
Specialläraren deltar i uppgörande av planen genom att erbjuda konsultation inom sitt specialkun-
skapsområde och särskilt i de delar där specialläraren själv deltar i genomförandet av stödet.  
 
Eleven deltar själv i uppgörande av planen för lärande med beaktande av elevens ålder och förutsätt-
ningar. Eleven får information om vad en plan för elevens lärande är och vad som ingår i den. I planen 
för elevens lärande antecknas elevens egen uppfattning om nuläget och målen gällande lärande och 
arbetssätt. Samtidigt kommer man överens om fem ansvarsområden för vilka eleven ansvarar själv.  
 
I planen antecknas också på vilka sätt hemmet förbinder sig till att stöda eleven.  
 
I skolans verksamhetsplan fastställs vem av undervisningspersonalen som undertecknar planen. Den 
färdiga planen för lärande skrivs ut, undertecknas och det ursprungliga dokumentet arkiveras.  
 
Förverkligade stödåtgärder för intensifierat stöd antecknas i elevförvaltningsprogrammet. Förverkli-
gandet av målen i planen för elevens lärande uppföljs planenligt tillsammans med eleven och vård-
nadshavarna minst med halvårs mellanrum. I uppföljningen deltar alla elevens lärare, vars läroämne-
sinnehåll berörs av planen eller under vilkas lektioner behovet av stöd uppstår. Uppföljningsuppgif-
terna antecknas i planen för elevens lärande för att förbereda uppdateringen av den. Klassläraren 
eller klassföreståndaren förmedlar till elevens övriga lärare om eventuella ändringar som fastställts i 
samband med uppföljningen. Om det i uppföljningen framkommer att stödet borde ändras väsentligt, 
ska planen för elevens lärande uppdateras.  
 
Planen för lärande ska alltid uppdateras om behovet av stöd eller ordnande av stöd ändras väsentligt. 
Den ska ändå uppdateras minst en gång om året. Uppdaterande innebär i praktiken att ett nytt doku-
ment utarbetas.   
 
Plan för elevens lärande i andra situationer  
Planen för elevens lärande uppgörs för elever både inom allmänt stöd och intensifierat stöd som får 
stödundervisning som är avsedd för invandrare. 
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7.4 Särskilt stöd  
 

Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, ut-

veckling 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 innefattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har rätt till enligt 

lagen om grundläggande utbildning96. Specialundervisningen och det övriga stöd som eleven får ska 

bilda en systematisk helhet. Alla former av stöd som fastställs i lagen om grundläggande utbildning kan 

användas. Särskilt stöd ges antingen inom den allmänna läroplikten eller inom en förlängd läroplikt. En 

elev som får särskilt stöd studerar antingen enligt läroämne eller enligt verksamhetsområde. Ifall eleven 

studerar enligt läroämne, studerar eleven de olika läroämnena antingen enligt den allmänna lärokursen 

eller enligt en individualiserad lärokurs.  

 

En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska ges specialundervisning i enlighet med en individuell plan 

(IP) för hur undervisningen ska ordnas. Syftet med olika pedagogiska lösningar i specialundervisningen 

är i första hand att säkerställa elevens lärande. De pedagogiska lösningarna kan till exempel gälla under-

visningen och arbetssätten eller material och redskap. De varierar beroende på målen och innehållet 

och på elevens individuella behov. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven också rätt att 

som en del av specialundervisningen få stödundervisning och specialundervisning på deltid som stöd för 

sitt lärande.  

 

Utöver de pedagogiska lösningarna i specialundervisningen som stödjer lärandet, har en elev som får 

särskilt stöd också rätt till annat stöd. Sådant stöd är exempelvis handledning, individuell elevvård, tolk-

nings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel.  

 

Eleven får särskilt stöd främst i samband med den övriga undervisningen genom mångsidiga stödåt-
gärder. Undervisningen kan med beaktande av elevens fördel och studiesociala situation, även ordnas 
i smågrupper inom specialundervisningen på deltid, flexibelt i grupper och/eller under perioder.  
När undervisningen ordnas i en småklass för allmän undervisning, samarbetar man bland annat med 
den övriga undervisning genom olika integrations- och samarbetsarrangemang. Arrangemangen ge-
nomförs flexibelt och de kan ske i båda riktningarna.  
 
Det särskilda stödet som eleven har behov av ska planeras som en helhet, i vilken de stödtjänster som 
behövs för lärande och skolgång ordnas som en del av elevens naturliga lärmiljö. 
  
Småklasser i den grundläggande utbildningen i Sjundeå  
 
I den grundläggande utbildningen i Sjundeå har småklasser bildats för att stöda lärandet och uppsätt-
ningen i småklasserna varierar varje läsår och under läsåret enligt elevernas behov. Skolan presente-
rar principerna för att bilda klasserna i sin läsårsplan.  
 
Utgångspunkten är att elever som fått beslut om särskilt stöd, har företräde till studier i småklasser i 
enlighet med elevens individuella behov.  
 

                                                           
96 Lag om grundläggande utbildning 17 § 1 mom. (642/2010) 
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Rektorn kan placera elever i den egna skolan utan tjänsteinnehavarbeslut. Innan åtgärden vidtas ska 
eleven och vårdnadshavarna höras i ärendet.  
 
Elever från andra skolor kan också placeras i småklasser som är verksamma i andra skolor, om åtgär-
den anses vara en bra lösning med tanke på en enskild elevs studiesociala situation. Förutsättningen 
för åtgärden är att det finns ett gällande beslut om särskilt stöd och ett beslut om närskola som berör 
eleven och som fattats av bildningschefen. 
  
Eleverna i gruppen kan studera på olika årskurser och erbjudas olika nivåer av stöd. Det är speciallä-
raren som ansvarar för undervisningen av klassen. Storleken på gruppen fastställs enligt 2 § i förord-
ningen om grundläggande utbildning. Småklasserna samarbetar tätt med klasserna i allmän undervis-
ning. 

 

7.4.1 Pedagogisk utredning 

 

Innan ett beslut om särskilt stöd fattas, ska utbildningsanordnaren sammanställa en pedagogisk utred-

ning om eleven97. Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren är viktigt både för att utredningen av 

behovet samt planeringen och genomförandet av stödet ska lyckas. Utbildningsanordnaren ska utse ett 

organ, en tjänsteman eller anställd som tar fram 

• en skriftlig utredning om elevens framsteg i lärandet av de lärare som ansvarar för elevens under-

visning 

• en skriftlig utredning om det intensifierade eller särskilda stöd som eleven fått och om elevens hel-

hetssituation som sammanställts genom yrkesövergripande samarbete med yrkesutbildade perso-

ner inom elevvården.  

Utgående från dessa två utredningar gör utbildningsanordnaren en skriftlig bedömning av elevens behov 

av särskilt stöd. Den helhet som de två utredningarna och den bedömning som gjorts utifrån dem utgör 

kallas för pedagogisk utredning.98  

 

I den skriftliga pedagogiska utredningen beskrivs  

• hur elevens lärande framskrider 

• elevens lärande och skolgång som helhet ur skolans, elevens och vårdnadshavarens perspektiv 

• det intensifierade eller särskilda stöd som eleven fått och en bedömning av vilken inverkan olika 

former av stöd haft 

• elevens styrkor och intressen, förutsättningar för lärande och särskilda behov i anslutning till lä-

rande och skolgång 

• en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller lärmiljön, hand-

ledning, elevvård, eller andra stödåtgärder eleven kan stödjas 

• en bedömning av behovet av särskilt stöd 

• en bedömning av om eleven behöver en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen och 

motiveringar till detta. 

 

Den pedagogiska utredningen ska göras utgående från den pedagogiska bedömning och plan för elevens 

lärande som tidigare utarbetats för eleven. Om eleven redan har fått särskilt stöd, ska den tidigare pe-

dagogiska utredningen och IP:n utnyttjas. För beredningen av ett beslut om särskilt stöd behövs, utöver 

                                                           
97 Lag om grundläggande utbildning 17 § 3 mom. (642/2010) och Förvaltningslag (434/2003) 34–36 §  
98 Lag om grundläggande utbildning 17 § 3 mom. (642/2010) 
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en pedagogisk utredning, eventuellt också andra utlåtanden, såsom ett psykologiskt eller medicinskt 

utlåtande eller en motsvarande social utredning. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, 

kan också de användas med vårdnadshavarens tillstånd. 

 

Huvudansvaret för uppgörandet av den pedagogiska utredningen ligger hos klassläraren/specialklass-
läraren/klassföreståndaren som inleder uppgörandet av den pedagogiska utredningen i elevförvalt-
ningsprogrammet. Läraren uppgör tillsammans med de övriga lärarna som undervisar eleven en skrift-
lig utredning över elevens helhetssituation och hur studierna framskrider.  
 
Det stöd som erbjudits eleven och elevens studiesociala situation behandlas tillsammans med minst 
en person inom elevvården. I första hand konsulteras den sakkunniga inom elevvården som bäst kän-
ner eleven i fråga. Enligt möjligheterna  

• behandlas ärenden som berör lärandet med psykologen, 

• ärenden som berör skolgången med kuratorn och 

• ärenden som berör hälsan med hälsovårdaren.  
 
Ifall personlig elevkontakt inte finns, skapar en sakkunnig inom elevvården utgående från sin yrkes-
kompetens en allmän uppfattning efter att har blivit informerad om elevens helhetssituation, det 
givna stödet och lärarnas uppfattning av behovet av stöd. Dessa utredningar antecknas i den pedago-
giska utredningen och utgående från dem skapar man en uppfattning om vilken stödnivå som eleven 
har behov av.  
 
Om personer inom elevvården har arbetat med eleven, antecknar de i den pedagogiska utredningen 
utgående från sina observationer, elevens färdigheter gällande lärande och skolgång samt behov av 
stöd.  
 
Vid behov kan man bifoga andra expertutlåtanden till den pedagogiska utredningen. Utlåtandena ska 
ge mer information om elevens svårigheter med lärande och skolgång samt om de rehabiliterande 
metoderna. 
 
Elevens och vårdnadshavarna uppfattning om elevens helhetssituation, styrkor och intressen samt 
behovet av stöd antecknas i den pedagogiska i utredningen. Eleverna och vårdnadshavarna får två 
veckor tid att bekanta sig med dokumentet och därefter kan de höras.  
I den pedagogiska utredningen antecknas den tidsperiod som reserverats för bekantande, tidpunkten 
för det slutliga hörandet, de personer som deltar i hörandet samt elevens och vårdnadshavarens kom-
mentarer gällande de av läraren föreslagna nivåerna och formerna av stöd.  
 
Platsen för ordnandet av undervisningen och stödet fastställs inom bildningsväsendet i beslutet om 
särskilt stöd som fattas av bildningschefen. Av den pedagogiska bedömningen ska framgå moti-
veringar för de ärenden som beslutet om särskilt stöd berör. 

 

7.4.2 Beslut om särskilt stöd 

 

För att ge särskilt stöd måste utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut. Innan beslutet om särskilt 

stöd fattas, ska utbildningsanordnaren höra eleven och elevens vårdnadshavare eller lagliga företrädare. 

Ett beslut om särskilt stöd ska fattas i enlighet med förvaltningslagen99. Beslutet om särskilt stöd ska 

fastslå elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra 

                                                           
99 Förvaltningslag (434/2003) 



100 
 

tjänster som eleven behöver, samt vid behov undantagsarrangemang i undervisningen100. En besvärsan-

visning ska fogas till beslutet, eftersom vårdnadshavarna har rätt att söka ändring i beslutet genom be-

svär101. Ett beslut ska alltid motiveras102. Motiveringarna till beslutet ska ingå i den pedagogiska utred-

ningen och i eventuella utlåtanden.  

 

Ett beslut om särskilt stöd fattas i allmänhet om det konstateras att det intensifierade stöd som eleven 

fått inte räckt till. Ett beslut om särskilt stöd kan också fattas innan förskoleundervisningen eller den 

grundläggande utbildningen inleds eller under tiden sådan utbildning pågår, utan föregående pedago-

gisk utredning eller 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 sätt103. 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. 

 

Behovet av särskilt stöd ska granskas efter årskurs två och innan eleven uppflyttas till årskurs sju104. 

Beslutet om särskilt stöd ska också alltid granskas om elevens behov av stöd förändras på de punkter 

som bestäms i beslutet. För granskningen görs en ny pedagogisk utredning om eleven. Om behovet av 

stöd kvarstår, fattas ett nytt beslut om särskilt stöd. Om det visar sig att eleven inte längre behöver 

särskilt stöd, fattas ett beslut om att stödet avslutas. Eleven övergår därefter till intensifierat stöd. 

 

Bildningschefen fattar ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd gällande 

• inledandet av särskilt stöd, 

• fortsättande av det,  

• ändrande av det,  

• upphörande av det eller 

• andra ärenden som berör beslutet.  
Förvaltningsbeslutet görs utgående från en bedömning av en sakkunniggrupp (pedagogisk utredning). 
  
Om förutsättningarna för beslutet inte uppfylls utgående från den pedagogiska utredningen, fattas 
ett nekande beslut och av beslutet ska orsakerna för beslutet framgå. Om utredningen är bristfälligt 
uppgjord, ska den kompletteras. Beslutet om särskilt stöd granskas under vårterminen i årskurserna 
2 och 6 med beaktande av kapitel 6.4.4 i läroplanen.  
 
Om en elev i småklass övergår till studier inom den övriga undervisningen, är det oftast bra att fort-
sätta det särskilda stödet tills det finns visning för vilken omfattning och form av stöd som eleven har 
behov av i sin nya studiemiljö.  
 
Den skola som småklassen är placerad i och som framgår av elevens förvaltningsbeslut fastställs som 
elevens närskola så länge som han eller hon studerar i småklassen i fråga. Det fattas ett separat beslut 
om närskolan, så att eleven blir berättigad till avgiftsfri skolskjuts i enlighet med kommunens principer 
för skolskjuts. 

 

                                                           
100 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
101 Förvaltningsprocesslag (586/1996) 14 § och Lag om grundläggande utbildning 42 § 2 mom. (642/2010) 
102 Förvaltningslag 45 § 1 mom. 
103 Lag om grundläggande utbildning 17 § 4 mom. (642/2010) 
104 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
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7.4.3 Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas 

 

För verkställandet av ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska 

ordnas utarbetas för eleven. Planen ska beskriva den undervisning och det övriga stöd som eleven ska 

få i enlighet med beslutet om särskilt stöd. 105 Alla stödåtgärder ska antecknas i IP:n. IP är en skriftlig plan 

som beskriver målen för och innehållet i elevens lärande och skolgång, undervisningsarrangemangen, 

de pedagogiska metoderna samt det stöd och den handledning som eleven behöver.  

 

Den IP som utarbetas i samband med särskilt stöd ska bygga på information som tagits fram i samband 

med en pedagogisk utredning och på innehållet i beslutet om särskilt stöd. IP:n kan sammanställas ut-

gående från planen för elevens lärande som utarbetats inom det intensifierade stödet. Om eleven redan 

har fått särskilt stöd, ska den tidigare pedagogiska utredningen och IP:n utnyttjas. Ifall eleven har en 

habiliteringsplan eller andra planer, kan de användas med vårdnadshavarens tillstånd. Elevens lärare ska 

utarbeta planen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren, om det inte finns något uppenbart hin-

der för det106. Vid behov anlitas också andra sakkunniga. 

 

Den IP för hur undervisningen ska ordnas som utarbetas i samband med särskilt stöd ska innehålla föl-

jande uppgifter i enlighet med vad som förutsätts för att ordna undervisningen och stödet för eleven: 

 

Elevens mål 

• elevens uppfattning om sina mål och intressen 

• elevens styrkor, förutsättningar för lärande och särskilda behov för lärandet och skolgången 

• målen för elevens lärande, förmågan att arbeta och skolgång 

• mål i anslutning till elevens utveckling, såsom socioemotionella eller motoriska färdigheter  

• läroämnen och ämnesgrupper samt valfria studier som eleven studerar och antalet årsveckotim-

mar. 

 

Pedagogiska lösningar 

• lösningar som gäller lärmiljöerna 

• lösningar i anslutning till elevens stöd, såsom flexibel gruppindelning, kompanjonundervisning, 

undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt och sätt att kommunicera  

• stödundervisning och specialundervisning på deltid som eleven får 

• särskilt prioriterade områden i olika läroämnen 

• mål och åtgärder angående handledningen av eleven. 

 

Undervisningsarrangemang 

• om undervisningen för eleven ordnas i samband med övrig undervisning och/eller i specialklass  

• specialundervisning som ges som kompanjonundervisning, undervisning i smågrupp eller som indi-

viduell undervisning till elev som studerar i samband med övrig undervisning  

• vilken klass eleven som studerar i specialklass anvisats inom den allmänna undervisningen och en 

plan för elevens studier i denna klass 

• hur elevens skoltransporter ordnas och vem som ansvarar för dem samt en plan för handledd verk-

samhet och övervakning för en elev som väntar på transport. 

                                                           
105 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 
106 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 
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Samarbete och tjänster som stödet förutsätter 

• stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 

• tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, hjälpmedel och habiliteringstjänster 

som fastställs i beslutet om särskilt stöd samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 

• samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, vårdnadshavarens stöd  

• elevens eventuella deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet och en beskrivning av sam-

arbetet med arrangören. 

 

Uppföljning och utvärdering av stödet 

• uppföljning av hur målen i IP:n nås, utvärdering av vilken effekt åtgärderna haft samt tidpunkter för 

utvärderingen  

• utvärdering av elevens lärande och skolgång som helhet i samråd med eleven och vårdnadshavaren 

samt elevens självbedömning 

• vilka metoder som används vid bedömning av lärande för att eleven ska kunna visa sina kunskaper 

på ett lämpligt sätt  

• granskning av IP:n samt tidpunkt för granskningen 

• vilka personer som varit med och utarbetat planen. 

 

Ifall eleven studerar ett eller flera läroämnen enligt individualiserad lärokurs, ska IP:n utöver ovan 

nämnda uppgifter dessutom innehålla 

• en förteckning över de läroämnen som eleven studerar enligt individualiserad lärokurs 

• målen och det centrala innehållet i de individualiserade läroämnena 

• bedömningen av läroämnena som studeras enligt individualiserad lärokurs i relation till målen och 

innehållet i IP:n. 

 

Ifall eleven studerar enligt verksamhetsområde, ska IP:n utöver ovan nämnda uppgifter dessutom  

innehålla 

• elevens individuella mål och det centrala innehållet per verksamhetsområde 

• bedömningen av elevens framsteg i relation till elevens mål och innehåll i IP:n per verksamhetsom-

råde. 

 

Elevens personliga egenskaper ska inte beskrivas i IP:n. IP:n kan innehålla en bilaga med vårdnadshava-

rens specificerade tillstånd att överlåta information.  

 

IP:n ska vid behov ses över så att den motsvarar elevens behov, dock minst en gång per läsår107. Planen 

ska alltid ses över om elevens behov av stöd eller målen för undervisningen förändras. Om man beslutar 

att avsluta det särskilda stödet, utarbetas en plan för elevens lärande och eleven övergår till intensifierat 

stöd.  

 

Förskoleläraren, klassläraren, specialklassläraren eller klassföreståndaren börjar omedelbart uppgöra 
den individuella planen när beslutet om inledandet av särskilt stöd fattats. Det är läraren som ansvarar 
för att  

• en elev som får särskilt stöd har en gällande individuell plan,  

• att den individuella planen uppgörs för de behövliga delarna samt att den är omfattande och  

                                                           
107 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 
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• för att förverkligandet av målen uppföljs och att dokumentet uppdateras planenligt.  
 
Den individuella planen uppgörs i samarbete med alla lärare som undervisar eleven, eleven själv och 
vårdnadshavarna samt eventuella skolgångsbiträden och vid behov även med elevvårdspersonalen. 
Specialläraren spelar en viktig roll i uppgörande av planen.  
 
Uppgörandet av planen förutsätter ett möte med eleven och vårdnadshavarna. Med samtycke av 
vårdnadshavarna kan i uppgörandet av planen även övriga samarbetsinstanser delta, så som andra 
sakkunniga som arbetar med barnet (t.ex. terapeut eller stödperson) eller representanter för fritids-
verksamheterna.  
 
Eleven deltar själv i uppgörandet av den individuella planen med beaktande av ålder och förutsätt-
ningar. Eleven får information om vad en individuell plan är och vad som ingår i den. I den individuella 
planen antecknas elevens egen uppfattning om nuläget och målen för lärandet och arbetssätten. I 
den kommer man överens om ansvarsområden som eleven själv ska ansvara för. På detta sätt ökar 
man elevens ansvarstagande i ärenden som berör skolgång. Målen ska vara så konkreta att det går 
att utvärdera om de förverkligas. I planen antecknas också på vilka sätt hemmet förbinder sig till att 
stöda eleven.  
 
Konsekvenserna av det givna stödet och förverkligande av målen som antecknats i den individuella 
planen följs upp planenligt tillsammans med eleven och vårdnadshavarna minst med ett halvårs mel-
lanrum. I uppföljningen deltar alla elevens lärare, vars läroämnesinnehåll berörs av planen eller under 
vilkas lektioner behovet av stöd uppstår. 
 
Uppföljningsuppgifterna antecknas i den individuella planen med tanke på behovet av uppdatering. 
Om det i uppföljningen framkommer att stödet borde ändras väsentligt, ska den individuella planen 
uppdateras. Den individuella planen ska alltid uppdateras om behovet av stöd eller ordnandet av stöd 
ändras väsentligt. Den ska i vilket fall som helst uppdateras minst en gång om året. Uppdaterande 
avser i praktiken att ett nytt dokument utarbetas.  
Den färdiga planen skrivs ut och det ursprungliga dokumentet arkiveras enligt separata anvisningar. 
Förverkligade stödåtgärder för särskilt stöd antecknas i elevförvaltningsprogrammet. I skolans läsårs-
specifika verksamhetsplan fastställs, vem som undertecknar planen för skolans del. 

 

7.4.4 Individualisering av lärokursen i ett läroämne och befrielse från studier 

 

Undervisningen ska ordnas utgående från elevernas förutsättningar och den kan basera sig på lärokurser 

av olika omfattning108. Det primära målet är att stödja elevens studier så att målen för den allmänna 

lärokursen kan nås i alla läroämnen.  

 

Svårigheter i olika läroämnen kan förebyggas och lärandet stödjas genom olika differentieringsmetoder 

och stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning. Om man fastställer särskilt priorite-

rade områden för en elev 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. Ifall det trots stödet inte är möjligt för 

eleven att nå målen för det centrala innehållet med godkänt resultat, kan lärokursen i läroämnet indivi-

dualiseras. 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 ele-

ven ska i sådana fall stödjas på andra lämpliga sätt. 

                                                           
108 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom. (477/2003) och 11 § 1 mom. (453/2001) 
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Individualisering av lärokursen i ett läroämne innebär att den eftersträvade nivån för elevens lärande 

bestäms utifrån elevens förutsättningar. Målen ska ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. Individuali-

sering av en lärokurs ska fastställas i beslutet om särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen ska inne-

hålla motiveringar för individualiseringen för varje enskilt läroämne. Man ska för varje läroämne separat 

avgöra, om eleven kan studera läroämnet enligt den allmänna lärokursen eller om lärokursen måste 

individualiseras. Om det senare finns behov av att öka eller minska antalet individualiserade lärokurser, 

ska en ny pedagogisk utredning göras och utifrån den ett nytt beslut om särskilt stöd fattas. 

 

Målen och innehållet i en individualiserad lärokurs ska härledas ur de allmänna målen och innehållet i 

läroämnet för den aktuella årskursen. Målen och innehållet för lägre årskurser kan också tillämpas. De 

ska beskrivas tillräckligt tydligt och detaljerat i elevens IP. Det här är viktigt, eftersom undervisningen 

och bedömningen i läroämnet genomförs i enlighet med det som står i IP. Elevens prestationer ska be-

dömas i relation till elevens individuella mål i IP:n. Elevens studier ska dessutom stödjas genom olika 

pedagogiska arrangemang och vid behov med olika former av stöd. Den eller de lärare som ansvarar för 

läroämnet i fråga ansvarar för att utarbeta ovannämnda innehåll i elevens IP.  

 

Ifall en elev studerar enligt en individualiserad lärokurs, ska siffervitsordet eller den verbala bedöm-

ningen i läroämnet markeras med en asterisk (*) både i bedömningen under studierna och i slutbedöm-

ningen. Under rubriken Tillägguppgifter ska nämnas att eleven har studerat läroämnena som markerats 

med en asterisk enligt individualiserad lärokurs. Verbal bedömning kan användas i stället för sifferbe-

dömning i alla årskurser, även i avgångsbetyget. 

 

Individualisering av en lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från studierna i en 

lärokurs. Det ska finnas särskilt vägande skäl för befrielse från studier i en lärokurs och bedömningen 

ska göras individuellt för varje elev. 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 i ett läroämne fattas ett förvaltningsbeslut i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbild-

ning. Om en elev har ett beslut om särskilt stöd, ska beslutet om befrielse ingå i beslutet om särskilt 

stöd. För elever som omfattas av förlängd läroplikt finns särskilda bestämmelser om befrielse från stu-

dier i ett läroämne109. För en elev som är befriad från studier i något läroämne under en längre tid ska 

ordnas annan undervisning eller ledd verksamhet i samma mån110. 

 

Beslut om individualisering av en lärokurs eller befrielse från studierna i ett läroämne ska fattas i samråd 

med eleven och vårdnadshavaren. De ska informeras om hur åtgärderna påverkar fortsatta studier. 

 

Om eleven har stora problem med lärandet, ska i hans eller hennes plan för lärande eller individuella 
plan fastställas de särskilda tyngdpunktsområdena inom ett läroämne eller flera läroämnen, dvs. det 
huvudsakliga innehållet, som eleven ska studera för att ännu kunna utföra lärokursen godkänt enligt 
den allmänna lärokursen.  
 
Om eleven med hjälp av dessa och andra stödåtgärder inte uppnår eller kommer att uppnå minimikra-
vet för att få den allmänna lärokursen godkänd (minst vitsord 5), kan läroämnets lärokurs individuali-
seras. 
 

                                                           
109 Statsrådets förordning (422/2012) 9 § 2 mom. 
110 Förordning om grundläggande utbildning 5 § 1 mom. 
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Individualiseringen diskuteras med eleven och vårdnadshavarna och meddelar om dess konsekvenser 
för framtida studier. Om en lärokurs inom ett läroämne individualiseras, uppgörs det en pedagogisk 
utredning för ämnet och det fattas ett beslut om särskilt stöd.  
 
Eleven kan studera en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen i samband med den övriga 
undervisningen, i mindre flexibla grupper eller i småklasser.  
 
Undervisningen differentieras och specialläraren och skolgångshandledaren stöder studierna enligt 
behovet. Verbal bedömning rekommenderas för individualiserade lärokurser. Det bör beaktas att be-
dömningen av eleven i den grundläggande utbildningens slutbedömningen också kan genomföras ver-
balt i fråga om individualiserade lärokurser.  
 
Individualisering under den grundläggande utbildningens sista läsår rekommenderas inte. Däremot 
rekommenderas det att man i god tid före nionde årskursens vårtermin granskar  

• om elevens kunskaper i det individualiserade läroämnet motsvarar den allmänna undervis-
ningens lärokurs och  

• finns det således förutsättningar för att upphäva beslutet om specialundervisning, och då 

• ska elevens kunskaper utvärderas enligt de kriterier för slutbedömningen som fastställts i lä-
roplansgrunderna. 

 

7.4.5 Förlängd läroplikt 

 

Om det är uppenbart att ett barn på grund av funktionshinder 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 utbildning111. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildning-

ens lärokurs har fullgjorts eller när det har förflutit 11 år sedan läroplikten för eleven som omfattas av 

förlängd läroplikt började112. För barn som omfattas av förlängd läroplikt kan förskoleundervisningen 

som ges inom specialundervisning omfatta ett eller två år113. Syftet är att förbättra barnets förutsätt-

ningar att klara sina studier inom den grundläggande utbildningen så bra som möjligt.  

 

Barn med grava funktionshinder omfattas av förlängd läroplikt. Också en svår sjukdom kan vara orsak 

till förlängd läroplikt114. 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 (IP) för hur undervisningen ska 

ordnas utarbetas för barnet då förskoleundervisningen inleds. Alla barn har rätt till förskoleundervisning 

året innan läroplikten börjar115. 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 ges 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 

                                                           
111 Lag om grundläggande utbildning 25 § 2 mom. 
112 Lag om grundläggande utbildning 25 § 1 mom. 
113 Lag om grundläggande utbildning 9 § 2 mom. 
114 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utbildning (RP 86/1997) 
115 Lag om grundläggande utbildning 26 a § 1 mom. (1288/1999) 
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frivilliga förskoleundervisningen. Hur länge barnet ska gå i förskola och när barnet ska inleda den grund-

läggande 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 följande tre 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. 

• Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år, deltar i för-

skoleundervisningen 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 förvaltningsbeslut ska fattas 

om den grundläggande utbildningen inleds senare än vad som föreskrivs.116 

 

Elevens behov av förlängd läroplikt bedöms i samband med att beslutet om särskilt stöd granskas. Om 

det konstateras att en elev inte längre ska omfattas av förlängd läroplikt, fattas ett beslut om att den 

förlängda läroplikten upphör och eleven övergår därefter till den allmänna läroplikten. Vid behov kan 

eleven fortsättningsvis få särskilt stöd. 

 

Bildningschefen fattar beslut om särskilt stöd, vilket även omfattar ett beslut om förlängd läroplikt. I 
beslutet beaktas uppgifterna som framgår av ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande.  
 
Beslutet fattas i regel innan läroplikten inleds, det år som barnet fyller fem år.  
 
Om beslutet inte fattats eller om elevens situation förändras i förskoleundervisningen eller i den 
grundläggande utbildningen, kan beslutet i undantagsfall även fattas senare. Då kan läroplikten inte 
längre förlängas, men beslutet påverkar storleken av elevens undervisningsgrupper och det kan också 
ha konsekvenser för de undervisade läroämnena.  
 
Det finns inte behov för en pedagogisk utredning. Om barnet omfattas av småbarnspedagogiken, är 
det specialläraren inom småbarnspedagogiken som kan ge ett utlåtande som stöd för beslutet.  
 
Beslutet grundar sig alltid på barnets kognitiva och funktionella färdigheter och förmågor. Således 
leder inte tillhörande till en viss handikappgrupp (t.ex. enligt FPA:s bestämmelser) eller studerande i 
en viss skola automatiskt till förlängd läroplikt. Alla syn- och hörselskadade, exempelvis de med hör-
selapparat, omfattas inte automatiskt av förlängd läroplikt, utan beslutet ska övervägas utgående från 
bestämmelserna i grunderna för läroplanen. I vissa fall av lindriga eller t.o.m. medelsvåra hörselska-
dor, kan skolgången ofta förlöpa bra med hjälp av stödåtgärder eller i vissa fall t.o.m. helt utan stödåt-
gärder, och i dessa fall torde eleven klara av att uppnå den grundläggande utbildningens mål under 
nio år, och då finns det inget behov av ett beslut.  
 
För utvärderandet av barnets färdigheter för lärande och skolgång samt för planerandet av de nöd-
vändiga stödåtgärderna förutsätts tätt samarbete med vårdnadshavarna och mångprofessionellt sam-
arbete, i vilket sakkunniga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen anlitas.  
 
I Sjundeå kommuns grundläggande utbildning kan den förlängda läroplikten förverkligas på de sätt 
som fastställs i de nationella läroplansgrunderna. En elev som omfattas av den förlängda läroplikten 

                                                           
116 Lag om grundläggande utbildning 27 § 
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kan studera enligt sina färdigheter i vilken förskoleundervisningsgrupp eller skola som helst om det 
nödvändiga stödet kan ordnas där. Om elevens studiesociala situation förutsätter, kan man anvisa en 
annan läroanstalt av samma utbildningsanordnare som närskola.  
 
Den individuella planen för en elev som omfattas av den förlängda läroplikten uppgörs i nybörjarun-
dervisningen utgående från förskoleundervisningens individuella plan och rehabiliteringsplanen. I 
skolans verksamhetsplan beskrivs vid behov genomförandet av den förlängda läroplikten samt sam-
arbetet och praxisen exempelvis mellan förskoleundervisningen och skolan. 

 

7.4.6 Undervisning enligt verksamhetsområde 

 

För elever med mycket grava funktionshinder kan undervisningen ordnas enligt verksamhetsområde i 

stället för läroämnesvis117. Också för en elev med annat funktionshinder eller allvarlig sjukdom kan det 

på grund av elevens hälsotillstånd vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde118. 

Om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis bestäms i beslutet om 

särskilt stöd119. Undervisningen ordnas enligt verksamhetsområde endast när det är uppenbart att ele-

ven inte kan studera enligt en individualiserad lärokurs. Verksamhetsområdena är motoriska färdig-

heter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter för dagliga 

rutiner. 

 

Målet för undervisningen som ordnas enligt verksamhetsområde är att ge eleven sådana kunskaper och 

färdigheter som eleven behöver för att klara sig så självständigt som möjligt i livet. Undervisningen ska 

planeras utgående från elevens styrkor. De olika aktiviteterna under skoldagen ska utnyttjas i lärandet 

och lärmiljöerna ska utvecklas så att de är ändamålsenliga och motiverar eleven. Elevens individuella 

mål och det centrala innehållet samt en bedömning av elevens framsteg beskrivs i den individuella pla-

nen (IP) separat för varje verksamhetsområde. Målen ska ställas upp så att de är realistiska och relevanta 

för eleven. 

 

Verksamhetsområdena kan innehålla målen och innehållet för ett visst enskilt läroämne, om eleven har 

styrkor i läroämnet i fråga. Innehållet i de olika verksamhetsområdena kan kombineras i undervisningen. 

Undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde ska stödja elevens helhetsutveckling samt främja 

och upprätthålla elevens funktionsförmåga. Undervisningen ska planeras och genomföras genom sam-

arbete med eleven och vårdnadshavaren. Dessutom förutsätts samarbete bland lärarna och med den 

övriga personalen och olika experter. 

 

Målet för lärandet gällande motoriska färdigheter är att stärka elevens uppfattning om sin kropp, att 

främja utvecklingen av elevens grov- och finmotorik och att ge eleven möjligheter att mångsidigt träna 

sina färdigheter i olika vardagssituationer. Undervisningen ska innehålla planering och handledning av 

motoriska funktioner samt element som utvecklar elevens balans, koordination, rytm, uthållighet och 

muskelstyrka. 

 

Målet för lärandet gällande kommunikativa färdigheter är att eleven övar sig att förstå och skapa kom-

munikation. Målet är att eleven kommunicerar med sin omgivning, gör sig förstådd och själv förstår de 

                                                           
117 Statsrådets förordning (422/2012) 9 § 3 mom. 
118 Lag om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 
119 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
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andra eleverna och de vuxna i gruppen. Eleven ska ges möjlighet att kommunicera på det sätt som är 

ändamålsenligt för hen. Eleven ska vid behov ha tillgång till alternativa kommunikationsmetoder. Under-

visningen i språk och kommunikation ska innehålla element som utvecklar elevens språkliga medveten-

het, språkliga framställning, begrepps- och ordförråd, förmåga att känna igen och använda tecken, sym-

boler, bokstäver och ord samt tankeförmågan. De kommunikativa färdigheterna ska tränas i olika situ-

ationer under skoldagen. 

 

Målet för lärandet gällande sociala färdigheter är att elevens färdigheter att fungera i grupp och att delta 

utvecklas. Undervisningen ska innehålla element som stödjer aktivitet i olika miljöer och utvecklar ele-

vens sociala och emotionella färdigheter. Man ska stödja elevens självkännedom och motivation för lä-

rande genom att skapa förutsättningar för eleven att lyckas och genom att skapa en positiv atmosfär för 

socialt lärande. 

 

Målet för lärandet gällande kognitiva färdigheter är att eleven aktiveras och lär sig att använda sina 

sinnen för att gestalta sin omgivning. Undervisningen ska stödja utvecklingen av processerna som styr 

elevens lärande, minne och tänkande. Lärandet av kognitiva färdigheter ska stimulera och träna sinnena 

och innehålla element som främjar förmågan att välja, klassificera, lösa problem och fatta beslut och att 

förstå förhållandet mellan orsak och verkan. Målet för lärandet är att utveckla elevens grundläggande 

färdigheter i läsning, skrivning och matematik. De kognitiva färdigheterna utvecklas med hjälp av inne-

hållet i olika läroämnen. 

 

Målet för lärandet gällande dagliga färdigheter är att eleven mera aktivt ska delta i aktiviteter i sin om-

givning, att elevens initiativförmåga stärks och att eleven blir mera självständig. Undervisningen ska in-

nehålla element som behandlar hälsa och trygghet, vardagskompetens, boende, förmåga att röra sig i 

omgivningen och delområden som behandlar fritidsaktiviteter. Träningen av de dagliga färdigheterna 

skapar möjligheter att öva och utveckla elevens motoriska färdigheter, språkliga och kommunikativa 

färdigheter, informations- och kommunikationstekniska färdigheter samt sociala och kognitiva färdig-

heter. De stärker i sin tur färdigheterna i de dagliga rutinerna. 

 

I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområden ska eleven bedömas per verksamhetsområde. 

Bedömningen är alltid verbal. Ifall något verksamhetsområde innehåller mål och innehåll för ett enskilt 

läroämne, kan detta beskrivas som en del av den verbala bedömningen eller i en bilaga till betyget.  

 

Undervisningen av svårt handikappade elever ordnas enligt verksamhetsområden. Lärandets mål, in-
nehåll, metoder och utvärderingssätt planeras alltid individuellt och antecknas i elevens individuella 
plan.  
 
Som grund för uppgörandet av den individuella planen används alltid de allmänna beskrivningarna av 
verksamhetsområdena som ingår i läroplanen. Mångsidigt lärande förverkligas när de olika verksam-
hetsområdens mål förenas.  
 
I undervisningen bildas färdigheterna till helheter som berör vardagslivet. Undervisningen grundar sig 
på utvärderandet av elevens styrkor, färdigheter och utveckling.  
 
Planerandet av undervisningen utförs tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Dessutom kan 
annan personal i skolan, som arbetar med eleven, delta i planerandet samt vid behov och med sam-
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tycke av vårdnadshavaren även andra experter inom olika branscher. I planerandet och genomföran-
det av undervisningen enligt verksamhetsområde beaktas elevens styrkor. Handledningen av lärandet 
grundar sig på planerandet av individuell undervisning där elevens styrkor och behov beaktas.  
 
1. Motoriska färdigheter  
Målet för lärandet gällande motoriska färdigheter är att stärka elevens uppfattning om sin kropp och 
att främja utvecklingen av elevens grov- och finmotorik. Samtidigt förstärks elevens jag-bild och själv-
känsla. I undervisningen ska elevens fysiska och motoriska utveckling, hälsotillstånd och eventuella 
begräsningar beaktas. I undervisningen ska den omgivande naturen och årstiderna, närmiljön och när-
områdets motionstjänster samt de möjligheter och resurser som skolan erbjuder utnyttjas. 
 
Utvecklandet av de motoriska färdigheterna har indelats i följande delområden:  

1) planerandet och handledandet av motoriska färdigheter, 
2) kännedom om kroppen, 
3) balans och koordination, 
4) rytm och 
5) utvecklandet av uthållighet och muskelstyrka 

  
1.1 Planerandet och handledandet av motoriska färdigheter  

• Eleven stöds i att styra sin egen verksamhet.  

• Eleven lär sig mångsidigt både grov- och finmotoriska grundfärdigheter.  

• Eleven upplever glädjen i motion och uppmuntras till att motionera. 
 

1.2 Kännedom om kroppen  

• Eleven identifierar sin egen kropp och kroppens delar.  

• Eleven uppfattar sin egen kropp i förhållande till sig själv, omgivningen och verksamheten.  

• Eleven identifierar och övar olika sätt att röra sig.  

• Eleven bekantar sig med olika motionsredskap.  
 

1.3 Balans och koordination  

• Eleven har kontroll över sin egen kropp.  

• Eleven lär sig att koordinera ögon med händer/fötter.  
 

1.4 Rytm  

• Eleven lär sig använda kroppens rytm i rörelser och verksamhet. 
 

1.5 Utvecklandet av uthållighet och muskelstyrka  

• Eleven tillägnar sig sensomotoriska färdigheter och grundläggande motoriska färdigheter. 

• Eleven strävar efter att upprätthålla och utveckla sin grundkondition.  
 

Centrala innehåll och metoder:  

• grundliga motionsfärdigheter såsom gå, löpa, hoppa, krypa, gunga, rulla och klättra  

• sensomotorisk motion  

• övningar för reglering av kraft (klämma, bära saker, lyfta, vidröra)  

• övning av koordination utan och med redskap och på ställningar  

• musik- och uttrycksmotion samt dans  

• bollande (bl.a. rulla, kasta, ta fast, bolla) 

• motion i naturen 

• vintermotion  

• vänja sig vid vatten och simövningar  

• motionslekar och interaktiva lekar 
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2. Kommunikativa färdigheter  
 
Målet för lärandet gällande kommunikativa färdigheter är att skapa orienteringsreaktion och utgå-
ende från den skapa förstående och producerande av olika uttryck. Målet är att eleven är i interaktion 
med sin omgivning, gör sig förstådd och själv förstår de andra eleverna och de vuxna i gruppen. Eleven 
ska ges möjlighet att kommunicera på det sätt som är ändamålsenligt för honom/henne. Eleven ska 
vid behov ha tillgång till alternativa kommunikationsmetoder exempelvis tecken och symboler, bilder, 
skriven text, konkreta föremål och heltäckande kroppskommunikation. I all undervisning uppfattas 
språkets och tänkandets betydelse och detta stöds genom olika metoder.  
 
Utvecklandet av språk- och kommunikationsfärdigheterna har indelats i följande delområden: 
2.1 Språklig medvetenhet  

• Elevens symbolfunktion utvecklas-  

• Eleven förstår betydelsen och effekten av kommunikation.  

• Eleven förstår den interaktiva betydelsen av språk och kommunikation.  
 

2.2 Förstå och producera uttryck  

• Eleven förstår kommunikation som riktats mot honom/henne.  

• Eleven kan ta initiativ till kommunikation samt upprätthålla kommunikation.  

• Eleven övar samtalsfärdigheter.  
 

2.3 Metoder för kommunikation  

• Eleven förstår och lär sig vid behov att använda ett för eleven naturligt kommunikationssätt 
som stöd för interaktion.  

• Eleven förstår och använder kommunikationsmetoder i olika situationer. 
 

2.4 Identifierande och användande av bokstäver, ord och satser  

• Eleven förstår den symboliska betydelsen av metoder som stöder och ersätter tal.  

• Eleven utvidgar sitt begrepps- och ordförråd.  
 

Centrala innehåll och metoder:  

• orienterar sig i situationen genom att rikta blicken, koncentrera sig på det väsentliga och lugna 
sig i situationen.  

• aktivering och övning av munområdets motorik.  

• användning och förstärkning av den egna kommunikationsmetoden i olika situationer.  

• att öva begrepp, över- och underbegrepp.  

• bekanta sig med olika former av litteratur såsom dikter, ramsor, rim, sagor, faktatexter och 
olika sorter av litteratur. 

• diskussions-, interaktions- och framställningslekar och övningar.  

• övning av ordets ljudsturktur.  

• bekanta sig med bokstäver med hjälp av olika sinnen och individuella framsteg till att identi-
fiera ord.  

• användning av biblioteket. 
.  

3. Sociala färdigheter  
 
Målet för lärande av sociala färdigheter är att elevens interaktiva färdigheter utvecklas i sociala för-
hållanden och i olika föremålsmiljöer. Faktorer som styr socialiseringsprocessen är den bild som ele-
ven bildat av omgivningen och sig själv samt de förväntningar som omgivningen riktar mot eleven. 
Utgångspunkten för utvecklandet av känslor är behovet av att känna ömhet och trygghet, förstå och 
bli förstådd, behovet av att vara med andra och att tillhöra något kollektiv, behovet av att undersöka, 
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prova och påverka omgivningen samt behovet av att lära sig och klara sig självständigt. Elevens själv-
känsla stöds genom att skapa förutsättningar för erfarenheter om att lyckas och genom att förstärka 
den positiva stämningen för lärande av sociala färdigheter. Man strävar efter att nå målen genom att 
öva de sociala färdigheterna i interaktion först med en vuxen och sedan barnen emellan.  
 
 
 
De sociala färdigheterna omfattar:  
3.1 Kommunikationsfärdigheter  

• Eleven deltar i olika kommunikationssituationer.  

• Eleven framskrider i de sociala kommunikationssituationerna enligt de egna förutsättning-
arna. 
  

3.2 Färdigheter i självkontroll  

• Eleven lär sig göra val i olika situationer.  

• Eleven följer de överenskomna sociala reglerna. 

• Eleven lär sig att anpassa sig till ändringar.  

• Eleven lär sig att kontrollera sitt eget beteende. 
 

Centrala innehåll och metoder:  

• kommunikationsövningar, -lekar och -spel  

• fungerande i gruppsituationer (sitta stilla, vänta, respektera andra)  

• vänja sig vid de olika kommunikationssituationerna i skolan (raster, fester, måltider)  

• identifiering av rätt och fel verksamhetssätt samt träna på dem  

• gott uppförande (säga tack, förlåt och hälsa)  

• följa gemensamma regler 

• identifiering av känslor och ge dem namn  

• övning av ett lämpligt beteende i sociala situationer  

• utfärder, butiksbesök och andra lärmiljöer utanför skolan  
 

4. Kognitiva färdigheter  
 
Med kognitiva färdigheter avses mottagande, skaffande, justerande, sparande, återkallande och till-
lämpande av information samt problemlösning. I lärandeprocessen är lärandet av modeller och ut-
vecklandet av färdigheten att imitera (språklig och motorisk) viktigast. Med undervisningen strävar 
man efter att eleven själv genom sin egen verksamhet lär sig att strukturera den inhämtade inform-
ationen samt kombinera ärenden och händelser på önskvärt sätt. Innehållen i läroämnena kan vara 
en del av lärandet av de kognitiva färdigheterna.  
De kognitiva färdigheterna delas upp i följande delområden: 
 
4.1 Stimulerande och övande av sinnen  

• Eleven aktiveras till att använda sina olika sinnen.  

• Eleven lär sig använda sina sinnen för att uppfatta den omgivande verkligheten.  
4.2 Klassificera och göra val  

• Eleven lär sig klassificera lika och särskilja olika ärenden/föremål.  

• Eleven lär sig göra val mellan olika alternativ.  
4.3 Problemlösning  

• Eleven blir medveten om föremålens beständighet med hjälp av sina sinnen.  

• Eleven uppfattar och lokaliserar föremål/ärenden och förstår förhållanden mellan dem.  

• Eleven lär sig använda redskap för att nå mål.  

• Eleven förstår förhållanden mellan föremål samt behandlingen och kontrollen av dem.  
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4.4 Förhållandet mellan orsak och verkan  

• Eleven förstår följderna av sina egna och/eller andras verksamheter.  

• Eleven förutser kommande händelser och deras följder med hjälp av signaler (t.ex. föremål, 
bilder, gester).  

 
 
 
 
Centrala innehåll och metoder:  

• lära sig samband mellan olika saker och förstå dem genom att koppla dem till vardagliga upp-
levda situationer med hjälp av olika sinnen  

• sinnesövningar  

• bildkonstliga metoder i behandlingen av olika temaområden  

• undervisning med hjälp av datorer  

• utnyttja olika läroämnen för att förstå olika årstider och deras inverkan på den omgivande 
naturen  

• tidsbegrepp, så som timme, dag, vecka, månader och år  

• identifiering av väder  

• klassificerande, jämförande och ordnande av föremål genom funktionella metoder  

• byggande och att sätta ihop 

• uppfattande av kosmiska förhållanden i tid och rum  

• mäta 

• identifiering av siffor, träna antal och uppfattande av talföljder i vardagliga verksamheter (ka-
lender)  

• identifiering av kroppar och figurer  

• lära känna 

• bekanta sig med festdagar och -tillställningar samt delta i dem  

• bekanta sig experimentellt med vanligaste djuren och växterna  
 

5. Dagliga färdigheter  
 
Målet för lärandet gällande dagliga färdigheter är att eleven mera aktivt ska delta i aktiviteter i sin 
omgivning, att elevens initiativförmåga stärks och att eleven blir mera självständig. Träningen av de 
dagliga färdigheterna skapar möjligheter att utveckla elevens motoriska färdigheter, språkliga och 
kommunikativa färdigheter, informations- och kommunikationstekniska färdigheter samt sociala fär-
digheter. De lärda färdigheterna generaliseras för de dagliga situationerna.  
 
De dagliga färdigheterna delas in i följande delområden:  
1) hälsa och säkerhet 
2) vardagens livsfärdigheter 
3) boende och fritid samt 
4) att röra sig i omgivningen 
 
5.1. Hälsa och säkerhet  

• Eleven fungerar på ett sätt som främjar hälsan.  

• Eleven beaktar risksituationer.  

• Eleven lär sig följa regler.  
 
5.2 Vardagens livsfärdigheter  

• Eleven lär sig äta självständigt och smakar/äter olika sorters maträtter.  

• Eleven lär sig att klä på och av sig själv.  

• Eleven lär sig att ta hand om sin personliga hygien.  
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• Eleven följer sin dagordning. 
 
5.3 Boende och fritid  

• Eleven deltar i de dagliga sysslorna (klädvård, matlagning, städning osv.)  

• Eleven lär sig att tillämpa sina färdigheter i olika situationer (hem, tillfällig vård, hobbyer). 

• Eleven övar sig att använda sin fritid på ett förnuftigt sätt.  
 
 
5.4 Att röra sig i omgivningen  

• Eleven tränar på att röra sig i den egna omgivningen enligt de egna färdigheterna. 

• Eleven bekantar sig med olika färdmedel och miljöer.  
 
Centrala innehåll och metoder:  

• Tränandet av färdigheterna kopplas till en del av de dagliga fostringssituationerna gällande 
motion, måltider, klä på sig och renlighet.  

• Enligt möjligheter hänvisas eleven också till att delta i sysslorna hemma och i skolan samt att 
uppfatta olika utrymmen, att röra sig i dem och att bekanta sig med näromgivningen och dess 
natur. 

 

7.5 Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning  

7.5.1 Stödundervisning 

 

En elev som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt 

att få stödundervisning120. 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.  

 

Stödundervisning karakteriseras av individuellt planerade uppgifter, individuell tidsanvändning och 

handledning. I stödundervisningen ska man använda mångsidiga metoder och olika material som hjälp 

för att hitta nya sätt att närma sig lärostoffet. I förebyggande stödundervisning går man igenom nytt 

lärostoff på förhand. Stödundervisning kan också användas för att möta ett behov av stöd som beror på 

frånvaro. 

 

Skolarbetet ska planeras så att varje elev vid behov har möjlighet att delta i stödundervisning. Stödun-

dervisningen ges antingen enligt elevens schema under de lektioner där eleven behöver stödundervis-

ning eller utanför lektionerna. Olika flexibla grupparrangemang kan användas. 

 

Initiativet till stödundervisning för en elev ska i första hand tas av elevens lärare, 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 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.  

 

                                                           
120 Lag om grundläggande utbildning 16 § 1 mom. (642/2010) 
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Stödundervisning kan ges på alla nivåer av stöd. Som en del av den pedagogiska bedömningen och ut-

redningen utvärderas hur den stödundervisning som eleven fått tidigare har räckt till och vilken inverkan 

den haft och om eleven har fortsatt behov av stödundervisning. Målen för stödundervisningen och hur 

den genomförs skrivs också in i planen för elevens lärande och i den individuella planen (IP).  

 

Skolornas resurser riktas och planen för arbetet planeras så att varje elev har en chans att få stödun-
dervisning vid behov. Stödundervisning kan ges av vilken lärare som helst i skolan.  
 
Undervisning i elevens eget modersmål (OMO) är ett stöd i olika läroämnen som erbjuds eleven på 
elevens modersmål. Målet med undervisning i elevens eget modersmål är att stöda lärandet av de 
begrepp som behandlas i den grundläggande utbildningen och att förstå företeelserna som behandlas 
där samt att stöda elevens lärandefärdigheter och skolgång. Undervisningen i eget modersmål plan-
eras som en del av den omfattande helheten av undervisningsarrangemang.  
 
OMO-undervisningen kan ordnas som kompanjonsundervisning, i en liten grupp eller som individuell 
undervisning. Den ska ges antingen under lektionerna i enlighet med elevens läsordning eller utanför 
dem. En elev som deltar i OMO-undervisningen kan få stödundervisning på sitt eget modersmål i olika 
läroämnen.  
 
Stödd undervisning för invandrare (MATU) innebär undervisning i finska och andra läroämnen på 
finska för elever som behöver stöd för att utveckla sin språkförmåga, sina andra studiefärdigheter 
och/eller skolgångsfärdigheter. MATU-undervisningen ordnas i regel i elevens egen skola. Den kan 
ordnas som kompanjonsundervisning, i en liten grupp eller som individuell separat stödundervisning.  
I skolans verksamhetsplan beskrivs verksamhetsmodellen, arbetsfördelningen och samarbetet gäl-
lande stödundervisning, undervisning i eget modersmål och stödd undervisning för invandrare.  

 

7.5.2 Specialundervisning på deltid 

 

En elev som har svårigheter med lärande eller skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid 

sidan av den övriga undervisningen121. Specialundervisning på deltid ges elever som till exempel har 

språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningssvårigheter i enskilda läroämnen eller svårigheter i 

anslutning till studiefärdigheter, kommunikativa färdigheter eller skolgång. Målet med specialundervis-

ningen på deltid är att stärka elevens förutsättningar för lärande och förebygga svårigheter i lärande och 

skolgång. 

 

Specialundervisningen på deltid ska ordnas flexibelt som kompanjonundervisning, i en liten grupp eller 

som individuell undervisning. Målen och innehållet i specialundervisningen på deltid ska integreras i 

elevens övriga undervisning. Lärarna ska tillsammans och i samråd med eleven och vårdnadshavaren 

planera specialundervisningen på deltid samt bedöma behovet och effekten av ifrågavarande undervis-

ning.  

 

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om hur specialundervisning på deltid genomförs. Målet 

är att specialundervisning på deltid ordnas i samförstånd med eleven och vårdnadshavaren. De ska in-

formeras om vilken betydelse den har för elevens lärande och skolgång samt om elevens skyldighet att 

delta i den.  

 

                                                           
121 Lag om grundläggande utbildning 16 § 2 mom. (642/2010) 
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Specialundervisning på deltid ges på alla nivåer av stöd. Betydelsen av specialundervisning på deltid som 

stödform ökar i allmänhet inom det intensifierade stödet. En elev kan också få specialundervisning på 

deltid inom särskilt stöd och fastän eleven studerar i specialklass. Som en del av den pedagogiska be-

dömningen och utredningen utvärderas hur den specialundervisning på deltid som eleven fått tidigare 

har räckt till och vilken inverkan den haft och om eleven har fortsatt behov av specialundervisning på 

deltid. Målen för specialundervisningen på deltid och hur den genomförs skrivs också in i planen för 

elevens lärande och i den individuella planen (IP).  

 

Som verksamhetssätt för specialundervisning på deltid utvecklas ett särskilt kompanjonslärarskap och 
flexibla gruppindelningar. Undervisningen kan också ordnas periodvis.  
 
Vårdnadshavarna får allmän information om ordnandet av stöd för lärande och skolgång.  
 
De berörda vårdnadshavarna får information om hur stödet för en enskild elev ordnas i anslutning till 
de olika skedena och vid behov diskuteras ärendet med dem.  
 
I skolans verksamhetsplan beskrivs verksamhetsmodellerna, arbetsfördelningen och samarbetet för 
specialundervisning på deltid.  

 

7.5.3 Tjänster och hjälpmedel som förutsätts för elevens deltagande i undervisningen 

 

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 undervisningen122. Syftet är att alla skoldagar garantera eleven grundläggande förutsätt-

ningar för lärande och skolgång, tillgängliga lärmiljöer och möjlighet till socialt samspel.  

 

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

heter. Eleven kan också ha behov av kommunikationsmetoder som stödjer eller ersätter tal, till exempel 

olika symbolsystem. För elever som använder teckenspråk kan man vid behov använda en tecken-

språkstolk eller ett biträde som behärskar teckenspråk som stöd för elevens kommunikation. För elever 

med olika grader av hörselnedsättning kan också andra tolkningsmetoder än teckenspråkstolkning 

komma i fråga. För en elev med specifika språkliga svårigheter används en tolk för talhandikappade eller 

ett biträde som behärskar metoder som stödjer och ersätter tal. Också läraren kan stödja eleverna i 

kommunikationen med hjälp av tecken eller andra symboler. 

 

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 uppgif-

ter 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 perso-

nalen. Det är viktigt att arbets- och ansvarsfördelningen är klar. 

 

Det stöd som biträdet ger ska hjälpa eleven att klara sig självständigt, ta egna initiativ och utveckla en 

positiv självkänsla. Syftet med biträdestjänsterna är att stödja den enskilda eleven så att hen kan ta allt 

mera ansvar för sitt lärande och sin skolgång. Det stöd som biträdet ger kan riktas till en enskild elev 

eller till hela undervisningsgruppen.  

                                                           
122 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) 
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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 regelbun-

det utvärderas. 

 

De som arbetar med eleven ska tillsammans och vid behov med hjälp av andra sakkunniga planera an-

vändningen av de tjänster och hjälpmedel som förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen. 

Stödet till eleven kan förutsätta specialkompetens som den egna skolans personal saknar. I sådana fall 

utnyttjas till exempel center för lärande och handledning som erbjuder tjänster för eleverna och utbild-

ning och konsultation för personalen.  

 

Utbildningsanordnaren beslutar om tolknings- och biträdestjänster och om övriga undervisningstjänster 

och särskilda hjälpmedel.  Behovet och omfattningen av tjänster och hjälpmedel bedöms i yrkesövergri-

pande 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 intensifie-

rat 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. 

 

I fördelandet av skolgångsbiträdesresurserna i den grundläggande utbildningen i Sjundeå iakttas de 
av bildningsnämnden fastställda riktlinjerna. Resurserna justeras varje läsår.  
Skolgångsbiträdenas centrala uppgift är att assistera eleven i lärande och i andra verksamheter som 
hänför sig till skoldagen. Det är skolans rektor eller biträdande rektor som beslutar om allokerandet 
av skolgångsbiträdets arbetsinsats utgående från elevernas behov av stöd.  
 
Behovet av stöd kan även, som stöd för rektorn, utvärderas av ett team i vilket bland annat speciallä-
raren, elevhandledaren och eventuellt en representant för elevvårdspersonalen ingår. Lärarnas och 
skolgångsbiträdenas uppfattning om situationen ska också höras. Eleverna med beaktande av ålder 
och deras vårdnadshavare har rätt att bli hörda när stödåtgärderna planeras.  
 
Det är läraren och skolgångsbiträdet som vid planerandet av verksamheten kommer överens om skol-
gångsbiträdets dagliga arbetsuppgifter i elevarbetet på klassnivå.  

 

7.6 Frågor som avgörs på lokal nivå 
 

I den lokala läroplanen ska beslutas och så konkret som möjligt beskriva hur stödet ordnas i praktiken 

med avseende på följande punkter. 

 

Centrala lokala riktlinjer för hur stödet för lärande och skolgång ordnas i praktiken 

• strategier för förebyggande arbete och tidiga insatser 
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• rutiner och samarbete vid övergångar 

• hur behovet av stöd för lärande och skolgång systematiskt granskas 

• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen inom undervisningsväsendet och med övriga förvalt-

ningar  

• samarbetet med ansvariga inom elevvården och andra experter när behovet av stöd bedöms och 

när stödet planeras, organiseras och genomförs i praktiken  

• de viktigaste principerna för samarbetet med hemmen i frågor som gäller stöd för lärande och skol-

gång  

• befogenheterna i anslutning till stöd för lärande och skolgång i olika förvaltningsbeslut. 

 

Allmänt stöd  

• hur det allmänna stödet ordnas i praktiken  

• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer  

• samarbetet med eleven och vårdnadshavaren. 

 

Intensifierat stöd 

• hur det intensifierade stödet ordnas i praktiken 

• arbetsrutiner vid en pedagogisk bedömning 

• tillvägagångssätt när intensifierat stöd inleds, genomförs och avslutas  

• hur planen för elevens lärande utarbetas, utvärderas och granskas 

• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer vid utarbetandet av en pedago-

gisk bedömning och plan för elevens lärande, vid ordnandet av intensifierat stöd och vid uppföljning 

och utvärdering av vilken effekt stödet haft 

• rutinerna och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren vid utarbetandet av en pedagogisk be-

dömning och plan för elevens lärande, vid ordnandet av intensifierat stöd och vid uppföljning och 

utvärdering av vilken inverkan stödet haft. 

 

Särskilt stöd 

• hur det särskilda stödet ordnas i praktiken 

• arbetsrutiner vid en pedagogisk utredning 

• hur eleven och vårdnadshavaren hörs 

• hur ett beslut om särskilt stöd fattas 

• hur ett beslut om särskilt stöd granskas 

• tillvägagångssätt när särskilt stöd avslutas och stödet fortsätter som intensifierat stöd 

• hur den individuella planen (IP) för hur undervisningen ska ordnas utarbetas, utvärderas och grans-

kas 

• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer vid utarbetandet av en pedago-

gisk utredning och en IP, vid ordnandet av särskilt stöd och vid uppföljning och utvärdering av vilken 

effekt stödet haft 

• användningen av eventuella expertutlåtanden  

• rutinerna och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren vid utarbetandet av en pedagogisk ut-

redning och en IP, vid ordnandet av särskilt stöd och vid uppföljning och utvärdering av vilken in-

verkan stödet haft 

• tillvägagångssätt vid individualisering av en lärokurs som en del av den pedagogiska utredningen, 

beslutet om särskilt stöd och utarbetandet av en IP 
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• arrangemang vid förlängd läroplikt  

o hur barnet hänvisas till förlängd läroplikt, det sektorsövergripande samarbetet under pro-

cessen  

o hur undervisningen ordnas i praktiken 

o samarbetet med förskoleundervisningen, den övriga småbarnspedagogiken och annat sam-

arbete, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer 

o samarbetet med eleven och vårdnadshavaren 

o eventuell sammanslagning av olika läroämnen till ämneshelheter eller indelning i delområ-

den och en närmare beskrivning av dem 

o en närmare beskrivning av mål, innehåll och metoder per verksamhetsområde.  

 
Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning  

• de praktiska arrangemangen 

• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer  

• hur eleven och vårdnadshavaren informeras och hur samarbetet med eleven och vårdnadshavaren 

genomförs. 

 

Läroplanen ska beskriva beslutsfattandet och andra administrativa rutiner i anknytning till tolknings- och 

biträdestjänster samt övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel enligt utbildningsanordna-

rens beslut123. 

 

KAPITEL 8 ELEVVÅRD  
 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen används begreppen elevvård, elev och 

skola i stället för de i lagen om elev- och studerandevård använda begreppen elevhälsa, studerande och 

läroanstalt124.  

 

I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, har elevvår-

den blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman med skolans 

fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa125. 

 

Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i undervis-

ningen126. Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fy-

siska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elev-

vården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver 

det har eleverna också lagstadgad rätt till individuell elevvård.127 Yrkesövergripande samarbete är 

centralt inom elevvården. Elevvårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt för-

hållningssätt till eleven och vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet.  

 

                                                           
123 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) 

124 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 1 § 3 mom. 
125 FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
126 Lag om elev- och studerandevård 9 § 4 mom.  
127 Lag om elev- och studerandevård 3 § 1 och 2 mom.  
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Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om 

elev- och studerandevård. I detta kapitel beskrivs de centrala principerna för elevvården och målen för 

den elevvård som hör till undervisningsväsendet. Kapitlet innehåller även anvisningar för arbetet med 

den lokala läroplanen och den skolspecifika elevvårdsplanen. Stödet för lärande och skolgång som ingår 

i undervisningen beskrivs i kapitel 7 i grunderna för läroplanen128. 

 

  

                                                           
128 Lag om elev- och studerandevård 6 § 
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I elevvården i Sjundeå kommun betonas följande värden som framhävs i förordningarna:  

• Barn och ungas delaktighet  

• Gemenskap  

• Tidigt stöd  

• Servicens likvärdighet och kvalitet  

• Yrkesövergripande samarbete  
Målet med verksamheten är välmående barn och unga. 

 

Utvärdering av verksamheten 

Sjundeå kommun utvärderar förverkligandet av elevvården och dess effekt i samarbete med 
kommunens undervisningsväsende och grundtrygghetsväsende samt deltar i den externa ut-
värderingen av elevvården. De centrala resultaten av utvärderingen publiceras. Läroanstalten 
bedömer elevvårdsverksamheten i den verksamhetsberättelse som uppgörs vid utgången av 
läsåret. Som stöd för utvärderingen används kvalitetskriterierna för den grundläggande utbild-
ningen.  
 
Övervakning av verksamheten  

Sjundeå kommun svarar tillsammans med undervisningsväsendet och socialväsendet i den 

kommun där läroanstalten (t.ex. Luksia) finns för att egenkontrollen av elevvårdens helhet ge-

nomförs.  
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8.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 
 

Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och 

hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet129. Elevvården 

ska genomföras i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare med hänsyn till elevens ålder och 

förutsättningar. Vid behov ska man också samarbeta med andra aktörer.130 Om det finns orsak till oro 

gällande skolgemenskapen eller i anknytning till elevernas välbefinnande försöker man hitta en lösning 

i samarbete med eleverna och vårdnadshavarna. 

 

Elevvården i skolan är en uppgift som hör till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla som ansvarar 

för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgemen-

skapen.131  Till elevvårdstjänsterna hör psykolog- och kuratorstjänster samt skolhälsovårdstjänster132. 

Dessa experters uppgifter berör både individen, gemenskapen och samarbetet. Tjänsterna ska vara lätt 

tillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna133. Tjänsterna ska ordnas inom lagstadgad tid134.  

Eleverna och deras vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå och anvisas att 

söka de elevvårdstjänster som de behöver135. Elevens och vårdnadshavarens delaktighet i elevvården, 

systematiskt samarbete och information om elevvården ökar kännedomen om elevvården och sänker 

tröskeln att anlita tjänsterna. Att personalen inom olika yrkesgrupper konsulterar varandra är en viktig 

arbetsmetod inom elevvården. 

 

Målen, uppdragen och principerna för genomförandet av elevvården ska utgöra en sammanhängande 

kontinuitet som sträcker sig från förskoleundervisningen till utbildningen på andra stadiet. Kommuni-

kationen mellan de olika utbildningsstadierna är viktig när man funderar över elevvården som helhet. 

Enhetliga förfaringssätt stödjer elevens hälsa, välbefinnande och lärande i de olika utvecklingsstadierna. 

Samarbetsstrukturerna, -formerna och -förfaringssätten för den yrkesövergripande elevvården ska ut-

vecklas inom skolan och med olika samarbetspartner. Utvecklingsarbetet förutsätter systematisk utvär-

dering av elevvården136. 

 

De centrala samarbetsinstanserna i Sjundeå kommuns elevvård är:  

Primärvårdens tjänster  

• Hälsovårdscentralens tjänster  

• Munhälsovårdstjänster  

• Rådgivningstjänster  

• Tal-, ergo- och fysioterapeutstjänster  

Socialservice  

• Handikappservice  

• Socialarbete  

• Familjerådgivning  

                                                           
129 Lag om elev- och studerandevård 9 § 1 mom.  
130 Lag om elev- och studerandevård 3 § 4 mom. och 18 § 1 mom.  
131 Lag om elev- och studerandevård 4 § 1 och 2 mom.  
132 Lag om elev- och studerandevård 3 § 3 mom.  
133 Riksdagens kulturutskotts betänkande 14/2013 rd 
134 Lag om elev- och studerandevård 15 § och 17 § 
135 Lag om elev- och studerandevård 11 § 1 och 2 mom. 
136 Lag om elev- och studerandevård 25 §  
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• Familjearbete 

• Barnskyddstjänster 

• Mentalvårds- och rusmedelstjänster 

Specialsjukvård  

Ungdomstjänster  

Närpolisen 

 

Skolkuratortjänster  
I Sjundeå finns en skolkurator som är expert inom socialarbetet i skolorna och förskolorna. På 
individnivå ingår i kuratorns uppgifter att stöda och handleda eleven i skolgången samt i utma-
ningar som hänför sig till social och mental utveckling. Skolkuratorn stöder också fostringsar-
betet mellan hemmet och skolan. Skolkuratorn hänvisar också eleven eller familjen vid behov 
till andra stödtjänster eller annan vård. Skolkuratorn kan också konsultera lärare och elevvårds-
personal. Skolkuratorn kan delta i den skolspecifika elevvårdsgruppens arbete och i expert-
gruppen samt i nätverksarbetet. 
 

Skolpsykologtjänsterna  
I kommunen finns en finskspråkig skolpsykolog som betjänar alla finskspråkiga enheter inom 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Motsvarande svenskspråkiga 
skolpsykologtjänster produceras för tillfället som köpta tjänster. 
 
Syftet med skolpsykologarbetet är att främja och stöda elevernas skolgång, lärande och välbe-
finnande. Skolpsykologen deltar i bedömningen av redan uppkomna problem och planerandet 
av stödåtgärder samt i förebyggande stödande av skolgång och välbefinnande. Skolpsykologen 
samarbetar mångsidigt med familjerna och skolorna. Eleven, vårdnadshavaren, läraren eller en 
annan samarbetsinstans kan kontakta skolpsykologen. Besöken hos skolpsykologen är konfi-
dentiella, frivilliga och avgiftsfria. Vid behov hänvisar skolpsykologen eleven eller familjen till 
andra erbjudna tjänster. 
 
Syftet med skolpsykologarbetet är också att främja hela skolgemenskapens välbefinnande, sä-
kerhet samt positiva studiemiljö. Skolpsykologen erbjuder skolorna psykologisk expertis ge-
nom att aktivt delta i elevvårdsarbetet och skolornas vardag. 
 

Skolhälsovård  
Varje elev får årligen genomgå en hälsoundersökning vid hälsovårdarens mottagning. Enligt 
rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ska det inom skolhälsovården finnas en 
heltidsanställd skolhälsovårdare per 600 elever. Sjundeå kommun har ca 700 elever och resur-
serna har delats så att en hälsovårdare ansvarar för eleverna i Aleksis Kiven koulu och Pä-
ivärinteen koulu (AKK må, ti, to, fr; PRK on) och en annan hälsovårdare för eleverna i Sjundeå 
svenska skola (to). 
 
Läkargranskningarna ordnas beroende på tillgängligheten av läkarresurser främst under det 
första skolårets första termin då eleven, vårdnadshavarna och läraren redan har en uppfattning 
om hur skolan börjat och lärandet framskrider. Följande läkargranskning inom grundskolan är 
i årskurs fem och den tredje i högstadiet antingen på våren i årskurs åtta eller på hösten i års-
kurs nio. 
 
Information om alla klassundersökningar skickas till familjen via skolans interna elektroniska 

informationssystem Wilma. Om vårdnadshavarna inte kan delta i undersökningen kan de vara 

i kontakt med hälsovårdaren antingen per telefon eller skriftligt. I hälsoundersökningarna följer 

man med barnets/den ungas fysiska tillväxt och utveckling, men en betydande roll får också 
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ärenden som hänför sig till den mentala och sociala hälsan samt välbefinnandet och familj- och 

vänskapsförhållanden. 

Ett barn i skolåldern klarar oftast av de dagliga färdigheterna så olika utvecklingsutmaningar 

som hänför sig till åldersfaserna ligger som grund för diskussionen. Uppföljningen av hållning 

och tillväxt hör till varje träff. Hörsel, syn och blodtryck undersöks i samband med de mer om-

fattande hälsoundersökningarna och eleverna får de vacciner som ingår i det nationella vacci-

nationsprogrammet. Hälsovårdaren eller skolläkaren kan också vid behov skriva remisser till 

fortsatta undersökningar.  

Skolhälsovården omfattar inte egentlig sjukvård. Ansvaret för akutvården och hänvisande till 

vård ligger hos alla vuxna i skolan. Det är i första hand barnets vårdnadshavare som ansvarar 

för vård av ett sjukt barn, ordnande av sjukvård och förande till vård.  

Andra instanser i skolan som deltar i stödande av elevens skolgång 

 

I skolan kan under en viss tid eller inom ett visst projekt exempelvis kommunens ungdomsar-

betare arbeta. I elevvårdsarbetet försäkras att arbets- och ansvarsfördelningen mellan de olika 

aktörerna är tydlig och att eleven, elevens vårdnadshavare och de berörda instanserna är med-

vetna om fördelningen. I samarbetet iakttas förtroendet, respekten och uppskattningen mellan 

de olika instanserna.  

Elevvårdspersonalen ansvarar för samarbetet med specialsjukvården.  

Skolorna samarbetar med polisen vid behov i de fall som elevens säkerhet är hotad. Skolans 

verksamhetsinstruktioner styr samarbetet i akuta kriser, risksituationer och hotfulla situat-

ioner. Skolans representant gör en barnskyddsanmälan både för den som förorsakat hotet och 

för den som utsatts för hotet. Dessutom gör skolans representant en begäran om utredning till 

polisen.  

Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i elevvården 

 

Elever och vårdnadshavare erbjuds möjligheten att påverka planerandet och genomförandet 

av servicen samt utvärderandet av verksamheten. Det är viktigt och förstärker välbefinnandet 

då eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och blir hörda inom elevvården.  

Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omvårdnad och öppen interaktion i skol-

gemenskapen. Verksamhetssätt som ökar delaktighet främjar också förebyggandet av pro-

blem, identifierandet av dem i god tid och ordnandet av behövligt stöd. Elevernas och vård-

nadshavarnas delaktighet, planerat samarbete och information om elevvården ökar kännedo-

men om elevvård och gör det lättare att söka sig till tjänsten.  

 

Elevvårdsgrupper 137 

Utbildningsanordnaren ska tillsätta en styrgrupp för elevvården och elevvårdsgrupper för de enskilda 

skolorna. Ärenden som gäller en enskild elev ska behandlas i en expertgrupp som tillsätts från fall till 

fall. Alla tre grupper har sina egna uppgifter och en sammansättning som bestäms utgående från upp-

                                                           
137 Lag om elev- och studerandevård 14 § 1–4 mom.  
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gifterna. Alla elevvårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket innebär att gruppen utöver undervis-

ningspersonal också ska ha medlemmar som företräder skolhälsovården samt psykolog- och kurators-

tjänster i enlighet med vad ärendet som behandlas förutsätter.  

Styrgruppen ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av den 

enskilda utbildningsanordnarens elevvård. Styrgruppens uppgifter kan också skötas av någon annan för 

ändamålet lämplig grupp. Två eller flera utbildningsanordnare kan också ha en gemensam styrgrupp. 

Samma grupp kan också vara gemensam för flera utbildningsformer och det är då befogat att använda 

benämningen styrgrupp för elevhälsa.  

Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av 

skolans elevvård. Gruppen leds av en person som utses av utbildningsanordnaren. Utbildningsanordna-

ren ska tillsammans med de sektorer som producerar elevvårdstjänster bestämma om gruppens sam-

mansättning, uppgifter och förfaringssätt. Elevvårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens vik-

tigaste uppgift är att främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan och att genomföra och ut-

veckla övrig gemensam elevvård. 

 

En expertgrupp ska sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna elevvårdstjänster för en 

enskild elev eller en viss elevgrupp. Gruppen sammankallas av den person i undervisningspersonalen 

eller elevvården som ärendet på grund av personens arbetsuppgifter hör till138. Gruppens yrkesövergri-

pande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som behandlas. Expertgrup-

pen ska utse en ansvarsperson inom gruppen. För att utse experter till medlemmar i gruppen och för att 

andra samarbetspartner eller närstående till eleven ska få delta i arbetet i gruppen förutsätts elevens 

eller vårdnadshavarens samtycke.  

 

Elevvården i Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande utbildning bildas av föl-
jande grupper:  
 

• Elevvården i Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande utbildning styrs 
och koordineras i enlighet med lagen om elev- och studerandevård av en samarbetsgrupp 
mellan bildnings- och grundtrygghetsavdelningen.  

• Förskoleundervisningen och skolan har en gemensam gemenskaplig elevvårdsgrupp enligt 
språkindelnignen.  

• Ärenden som berör en enskild elev behandlas i enlighet med föreskrifterna i expertgrupper 
som bildas separat för varje fall.  

 
Alla elevvårdsgrupper är yrkesövergripande.  

 

8.2 Gemensam elevvård 

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till den gemen-

samma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elev-

grupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.139 Gemen-

samma förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och övriga myndigheter 

och aktörer som främjar barns och ungas välbefinnande. 

                                                           
138 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård 67/2013 
139 Lag om elev- och studerandevård 4 § 1 mom.  
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Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den gemensamma 

elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Utbildningsanordnaren ska främja elevernas delaktig-

het140. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolan. För-

faringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt 

skede och ordna det stöd som behövs.  

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö141. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Ut-

gångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och personalens säkerhet i 

alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Ordningsregler ökar säkerheten, trivseln och den 

interna ordningen i skolan142. Utbildningsanordnaren ska som en del av den skolspecifika elevvårdspla-

nen utarbeta en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri. Om det förekommit 

trakasserier, mobbning eller våld i skolan eller på skolvägen, ska läraren eller rektorn informera vård-

nadshavarna till de inblandade eleverna.143  

Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och undervisningsmaterial bidrar till en hälsosam och 

trygg miljö. Skolan ska ha enhetliga förfaringssätt för undervisning som genomförs i olika lärmiljöer och 

för rasterna. Säkerhetsanvisningar för undervisningen i olika läroämnen ska följas. Utbildningsanordna-

ren ska se till att elevens lärmiljö är trygg under perioden med praktisk arbetslivsorientering. Man ska 

systematiskt främja och följa upp välbefinnandet i skolgemenskapen och att skolmiljön är hälsosam och 

trygg. Skolmiljön ska granskas och utvärderas med tre års mellanrum144. Till främjande av trygghet hör 

också de förfaringssätt som gäller skoltransporterna, datasäkerheten och att förebygga olyckor. 

  

Den yrkesövergripande läroanstaltsspecifika elevvårdsgruppen svarar för planerande och utveck-
lande av förskolenhetens/skolans elevvård och utvärderande av verksamheten. Skolans elevvårds-
grupp leds av rektorn och om han/hon är förhindrad av vicerektorn. 
 
Daghemmets elevvårdsgrupp leds av den daghemsföreståndare som ansvarar för verksamheten i 
enheten och om han/hon är förhindrad av vicedaghemsföreståndaren. 
 
I elevvårdsgruppen kan i mån av möjlighet ingå  

• rektorn/daghemsföreståndaren  

• läroanstaltens vicechef  

• specialläraren/specialbarnträdgårdsläraren  

• skolkuratorn  

• hälsovårdaren  

• skolpsykologen  

• elevhandledaren  
 
Dessa personer har omedelbar rätt till ärenden som berör elevers elevvård vid alla läroanstalter. Vid 
behov deltar följande personer i gruppen  

• barnträdgårdsläraren  

• klassläraren  

• klassföreståndaren  

                                                           
140 Lag om grundläggande utbildning 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
141 Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom. (1267/2013) 
142 Lag om grundläggande utbildning 29 § 4 och 5 mom. (1267/2013)                                                                                                                                                                      
143 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 4 punkten och Lag om grundläggande utbildning 29 § 3 och 7 mom. 
(1267/2013) 
144 Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) 16 § 2 mom. och Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och 
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (338/2011) 12 §  
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• annan lärare  

• skolgångsbiträdet/barnskötaren  

• annan vuxen eller expert i läroanstalten  

• en socialarbetare  

• en läkare  

• polisen  

• en ungdomsarbetare  

• annan person med anknytning till ärendet  
 
Den läroanstaltsspecifika elevvårdsgruppens uppgift är att  

• planera och koordinera elevvårdsarbetet i läroanstalten  

• förebygga hinder för lärande och problem som hänför sig till utvecklingen  

• lösa redan uppkomna problem  

• stöda lärare i fostrings- och undervisningsarbetet  

• hitta de bästa möjliga metoderna för att uppnå inlärningsresultat  

• tillsammans med lärarna planera ordnande av skolarbetet för elever som har behov av in-
tensifierat eller särskilt stöd 

• följa och utvärdera konsekvenserna av åtgärderna 
 
Elevvårdspersonalens arbete omfattar besök i gymnasierna, att följa med lektioner och att diskutera 
med elever. Elevvårdsgruppens medlemmar kan höra stödelever och medlemmar i elevkåren. Elev-
vårdspersonalen deltar aktivt i planerande av olika temadagar, föräldrakvällar, besöksdagar i skolan, 
skolspecifika förfrågningar och olika åtgärder för att utveckla skolans verksamhetskultur.  
 
Uppgörande och förvaring av elevvårdsberättelserna  
Elevvårdsberättelserna sparas i pappersformat i förskolenhetens/skolans egna elevvårdsregister 
och det är daghemsföreståndaren/skolans rektor som ansvarar för ansvarar det.  

8.3 Individuell elevvård  

Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven 

samt yrkesövergripandese elevvård som gäller en enskild elev145. De omfattande hälsoundersökningar 

som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande kontroller är en del av den individuella 

elevvården. Sammanställningarna av dem ger information som också kan användas inom den gemen-

samma elevvården. 

Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefin-

nande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. 

Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet plane-

ras och i skolans vardag.  

Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke146. Elevens del-

aktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller hen ska beaktas enligt elevens 

ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar147. Växelverkan ska vara öppen och präglas 

av respekt och konfidentialitet. Arbetet ska ordnas så att eleven upplever situationen som rofylld och 

att hen får sin röst hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i elev-

vårdsarbetet.  

                                                           
145 Lag om elev- och studerandevård 5 § 1 mom. 
146 Riksdagens kulturutskotts betänkande 14/2013 rd 
147 Lag om elev- och studerandevård 18 § 1 mom. 
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Också när det gäller stöd för en enskild elev ska behandlingen av ett ärende i en expertgrupp och grup-

pens sammansättning grunda sig på elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke. Med specifikt 

skriftligt samtycke av eleven eller vårdnadshavaren får behövliga samarbetspartner inom elevvården 

eller närstående till eleven delta i behandlingen av ärendet.148 Medlemmarna i gruppen har dessutom 

rätt att be behövliga experter om råd i elevens ärende149.  

 

Behandlingen av en enskild elevs ärende i en expertgrupp ska dokumenteras i en elevvårdsjournal. Den 

ansvariga i gruppen ska i elevvårdsjournalen anteckna de uppgifter som är nödvändiga för att ordna och 

genomföra den individuella elevvården. Anteckningarna kan också göras av andra medlemmar i expert-

gruppen. Journalen ska föras i fortlöpande och kronologisk form. Enligt lagen om elev- och studerande-

vård ska journalen innehålla följande uppgifter 150 

• elevens namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation samt, för minderåriga 

elever, vårdnadshavarens eller en annan laglig företrädares namn och kontaktinformation 

• datum för dokumenteringen samt vem som gjort den och hens yrkes- eller tjänsteställning 

• vem som deltagit i mötet och deras ställning 

• vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet 

• vilka åtgärder som vidtagits medan elevens situation har utretts, såsom utlåtanden, undersök-

ningar och utredningar 

• vilka åtgärder som vidtagits, såsom samarbete med olika parter samt tidigare och nuvarande 

stödåtgärder 

• uppgifter om behandlingen av ärendet vid gruppens möte, mötesbesluten och planen för genom-

förande av besluten 

• vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen. 

 

Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till en utomstående, ska det i handlingen dessutom an-

tecknas vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder151.  

 

Elevvårdsjournaler och övriga dokument som man inom elevvården upprättat eller erhållit angående 

enskilda elever ska införas i ett elevvårdsregister. Utbildningsanordnaren ansvarar för behandlingen av 

personuppgifter och upprätthåller ifrågavarande register. Uppgifter som införts i elevvårdsregistret och 

som gäller en enskild elev eller någon annan enskild person är sekretessbelagda.152 

 

Skolhälsovårdspersonalen och psykologerna ska på föreskrivet sätt anteckna det individuella elevvårds-

arbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt ska kuratorerna inom elev-

vården anteckna klientuppgifterna i en klientjournal.153 

 

Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av individuell elev-

vård för en elev rätt att av varandra få och till varandra och den myndighet som ansvarar för elevvården 

                                                           
148 Lag om elev- och studerandevård 19 § 1 och 2 mom. 
149 Lag om elev- och studerandevård 19 § 3 mom. och lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 26 
§ 3 mom. 
150 Lag om elev- och studerandevård 5 § 2 mom. och 20 § 1, 3 och 4 mom. 
151 Lag om elev- och studerandevård 20 § 5 mom. 
152 Lag om elev- och studerandevård 21 § 1 och 22 § 1 mom. 
153 Lag om elev- och studerandevård 20 § 2 mom., Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 12 § och Lag 
om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)  
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lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att den individuella elevvården ska kunna ordnas och 

genomföras154. De har också rätt att få och till varandra och till elevens lärare, rektor och utbildningsan-

ordnaren lämna ut information som är nödvändig för att elevens undervisning ska kunna ordnas på ett 

ändamålsenligt sätt155. Den som lämnar ut information måste till exempel överväga om det handlar om 

information som är nödvändig för att garantera elevens eller de övriga elevernas säkerhet. Informat-

ionen kan till exempel gälla en sjukdom som eleven har som måste beaktas i undervisningssituationerna. 

Även om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut information är det, med tanke på samarbetet 

och förtroendet, alltid bäst att i första hand be om elevens eller vårdnadshavarens samtycke för att 

lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 

 

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 av elevens vårdnadsha-

vare till att sådana sekretessbelagda uppgifter i elevvårdens klientregister som behövs för elevvårdens 

kontinuitet får överlämnas till den nya utbildningsanordnaren156. Däremot ska uppgifter som är nödvän-

diga med tanke på ordnandet av undervisningen, trots sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål, 

överlämnas till den nya utbildningsanordnaren eller anordnaren av gymnasieutbildning eller yrkesut-

bildning. Motsvarande uppgifter kan också ges på den nya utbildningsanordnarens begäran.157 

 

Med individuell elevvård avses följande tjänster som erbjuds en elev individuellt 

• hälsovårdstjänster inom skolan och rådgivningen, skolpsykolog- och -kuratorstjänster,  

• yrkesövergripande individuell elevvård och 

• social- och hälsovårdstjänster samt tjänster för särskilt stöd som ordnas av Sjundeå kommun 
 
De yrkesövergripande expertgrupperna utför individuell elevvård. En lagenlig verksamhetsberät-
telse uppgörs över verksamheten. 
 
Ansvarspersonen för förhandlingarna (representant för elevvårds- eller undervisningspersonalen) 
bedömer tillsammans med familjen, vem som ska vara närvarande vid träffen. Utgångspunkten i 
bedömningen är elevens aspekt och personer som är viktiga för eleven. 
 
Elevens egna önskemål ska beaktas i åtgärder som berör honom/henne och i lösningarna hans/hen-
nes ålder, utvecklingsnivå och andra personliga egenskaper. Minderåriga och omyndiga har rätt att 
förbjuda sin vårdnadshavare eller annat lagligt ombud att delta i behandlingen av ett ärende som 
berör den minderåriga/omyndiga eller att få tillgång till uppgifter om honom/henne. Vid behov ska 
en representant för social- och hälsovården bedöma om elevens förbud strider mot elevens egen 
fördel. Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda sitt minderåriga barn att använda elevvårdens 
tjänster. 
 
Sjundeå kommun upprätthåller som registeransvarig registret för yrkesövergripande individuell  
elevvård. Elevvårdens chef fungerar som ansvarsperson för registret och fastställer från fall till fall 
användningsrättigheterna till uppgifter som sparas i registret.  

 

                                                           
154 Lag om elev- och studerandevård 23 § 2 mom.  
155 Lag om grundläggande utbildning 40 § 2 mom. (1288/2013) 
156 Lag om elev- och studerandevård 23 § 3 mom. 
157 Lag om grundläggande utbildning 40 § 4 mom. (1288/2013) 
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8.4 Elevvårdsplaner 
 

Läroplanen ska till den del den berör elevvården göras upp i samråd med de myndigheter som sköter 

uppgifter inom den kommunala social- och hälsovården158. Eleverna ska ges möjlighet att delta i bere-

dandet av läroplanen, planerna som anknyter till läroplanen och skolans ordningsstadga. Skolans elevkår 

ska höras innan planerna och reglerna fastställs.159 Beredningsarbetet ska ske i samarbete med vård-

nadshavarna och vid behov också med andra myndigheter och samarbetspartner.  

 

På lokal nivå består elevvårdsplanen av tre olika planer som tillsammans styr planeringen och genomfö-

randet av elevvården. Planerna ska utarbetas i yrkesövergripande samarbete. Planerna är  

• en välfärdsplan för barn och unga, där uppgifter om elevvården antecknas160 

• en beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen161   

• skolspecifik elevvårdsplan162.  

 

Avsnittet om elevvård i den lokala läroplanen och skolspecifika elevvårdsplaner ska utarbetas utgående 

från välfärdsplanen för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och ungas välbefinnande och 

trygghet i kommunen.  

 

Elevvårdsplanernas helhet skapas av tre planer som styr planerandet och förverkligandet av elev-
vården.  

• Sjundeå kommuns välfärdsplan  

• Beskrivningen av elevvården som ingår i Sjundeå kommuns läroplaner för förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen  

• Den skolspecifika elevvårdsplanen som bifogas till läsårsplanen  
 

Planerna bereds som yrkesövergripande samarbete. 
Den skolspecifika elevvårdsgruppen planerar under läsåret de åtgärder och verksamhetssätt som 
uppföljs, vilkas förverkligande och konsekvenser bedöms genom utnyttjande av kvalitetskriterierna 
för den grundläggande utbildningen.  

 

8.5 Frågor som avgörs på lokal nivå och uppgörandet av en skolspecifik elev-

vårdsplan  
 

Beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen 

 

Läroplanen ska beskriva de lokala målen och tillvägagångssätten inom elevvården i den grundläggande 

utbildningen. Sambandet med välfärdsplanen för barn och unga ska beskrivas i läroplanen, liksom de 

riktlinjer som styr arbetet med de skolspecifika elevvårdsplanerna. Det är ändamålsenligt om riktlinjerna 

för elevvårdsplanerna innehåller en grundstruktur och en del av de ärenden som ska ingå i planerna. På 

det viset kan man säkerställa att planerna är tillräckligt enhetliga i alla skolor. De gemensamma delarna 

ska preciseras och kompletteras skolvis.  

                                                           
158 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 
159 Lag om grundläggande utbildning 47 a § 1 och 3 mom. (1267/2013) 
160 Lag om elev- och studerandevård 12 § och Barnskyddslag (417/2007) 12 § 1 mom.  
161 Lag om grundläggande utbildning 14 § 2 mom. (477/2003) 
162 Lag om elev- och studerandevård 13 § 
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Samarbete och praxis i granskandet av skolmiljöns hälsosamhet och säkerhet samt skolgemen-
skapens välbefinnande  
Goda arbets- och inlärningsförhållanden skapar förutsättningar för hela förskoleundervisningens 
och skolgemenskapens välbefinnande, bevarande av arbetsförmågan samt framgångsrikt lärande. 
För främjandet av elevens hälsa ska skolgemenskapens och lärmiljöns hälsosamhet och säkerhet 
granskas i samarbete med undervisningspersonalen, eleverna, skolhälsovården, hälsoinspektören, 
företagshälsovården, arbetarskyddspersonalen och andra experter. Arbetsförhållandena granskas 
regelbundet av arbetarskyddsmyndigheterna. I granskningarna beaktas de fysiska arbetsförhållan-
dena:  

• Kvaliteten på inomhusluften  

• Elevernas och undervisningspersonalens ergonomi samt möblernas kvalitet  

• Risk för olyckor  

• Utrymmenas renlighet och städningens kvalitet  
I granskningen går man igenom planen för elevvården.  
 
Det uppgörs en rapport över granskningen och en plan över eventuellt framkomna brister och kor-
rigering av dem. Korrigerandet av uppkomna brister uppföljs årligen. Förskole- och skolgemen-
skapen samt arbetsmiljön ska vara hälsosam, ren, tillgänglig och estetiskt trivsam.  
 
Samarbete i anslutning till hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap 
 
De anställda inom skolhälsovården deltar inom skolgemenskapen i främjandet av elevernas hälsa 
och förstärkandet av hälsokunskap i samarbete med undervisningspersonalen och elevvårdens ex-
perter.  
 
Undervisningen i hälsokunskap kan genomföras i samarbete med elevvårdspersonalen.  
 
Inom skolhälsovården genomförs hälsorådgivning och -handledning i enlighet med barnets utveckl-
ingsnivå. I den enskilda rådgivningen och grupprådgivningen betonas viktiga teman och faktorer, 
som exempelvis förfrågningar som berör skolhälsovården och barnens välbefinnande lyfter fram. 
Rådgivning ges både till elever och vårdnadshavare.  
 
Uppföljning av frånvaron, hur informera om dem och hur ingripa i dem 
  
Barn och ungas skolfrånvaro är oroväckande och allvarliga samt ofta svåra att åtgärda. Elever har en 
benägenhet att använda frånvaron som lösningsmodell. De kan försvåra framskridningen i studierna 
och inverka på elevens vänskapsförhållanden. Frånvaron har en koppling till utslagning och mentala 
problem senare i livet. Genom yrkesövergripande samarbete inom nätverket i ett tidigt skede kan 
man hitta lösningar till problemet.  
Förebyggande arbetsformer är bland annat: 

• En verksamhetkultur och -miljö, där alla elever vill vara närvarande 

• Samarbete med vårdnadshavarna 

• Gemensam elevvård 

• Åtgärder som förebygger mobbning 

• Identifiering av inlärningssvårigheter, undervisning och stödtjänster för undervisningen där-
efter 

• Aktiv uppföljning av frånvaron under hela skoldagen och antecknandet av dem i Wilma.  
 
Klassföreståndaren och andra lärare följer med elevernas frånvaro och antecknar dem dagligen i 
Wilma. Om eleven är oroväckande mycket frånvarande, kontaktar klassföreståndaren vårdnadsha-
varna och utreder situationen med dem. Vid behov uppgörs en gemensam verksamhetsplan så att 
läget åtgärdas och inlärningen tryggas. Vårdnadshavaren till en läropliktig ska se till läroplikten för-
verkligas. Elevens uppgift är att sköta om skolgången enligt arbetsordningen. Vårdnadshavaren är 



131 
 

skyldig att reda ut alla frånvaron. Vårdnadshavarna meddelar i förväg om barnets frånvaro exem-
pelvis via Wilma.  
 
För att förhindra frånvaron uppgör skolorna en gemensam verksamhetsplan, vars avsikt är att så 
tidigt som möjligt tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och myndighetsnätverket kunna in-
gripa i de problem som ligger bakom frånvaron. Syftet med planen är att:  

• Ingripa i frånvaron i tid för att förhindra utslagning  

• Erbjuda en tydlig verksamhetsmodell för situationer där elevens frånvaro är oroväckande 

• Skapa ett enhetligt system för ingripande i frånvaron för elever, vårdnadshavare samt 
undervisnings- och elevvårdspersonalen.  

• Utveckla arbetet för att förebygga frånvaron  

• Utveckla nätverkssamarbetet gällande frånvaron  
 

Förebyggande av olyckor, ordnande av första hjälp och hänvisande till vård 
 
Med skololyckor avses olyckor som sker på elevens skolresa (resan till skolan och från skolan direkt 
hem), i skolan vid utförandet av skoluppgifter utanför lektionerna eller vid tillställningar som ordnas 
i skolan under övervakning av läraren. Också olika föreningar ordnar verksamheter i skolan och 
olyckor som sker i dessa är inte skololyckor. 
 
Förebyggande av olyckor ingår i främjandet av den övergripande säkerheten. Säkerhetsplaneringen 
grundar sig på utredandet av enhetsspecifika hot, vilket främjas genom uppföljning av skol- och skol-
reseolyckor samt regelbundna granskningar av hur hälsosam och säker studiemiljön är. 
 
Undervisningspersonalen ansvarar för att undervisa om olyckor och säkerhet i enlighet med läro-
plansgrunderna. Dessutom ska förmännen se till att förskolenheten/skolan har tillräckligt med 
förstahjälpkunnig personal för att verksamheten i krissituationer är så effektiv som möjligt och att 
den skadade personen får vård så fort som möjligt. Upprätthållandet av lärarnas och den övriga 
personalens förstahjälpsfärdigheter främjas med regelbundna utbildningar. Planenlig uppföljning av 
skololyckor rekommenderas och likaså producerande av material som stöd för det förebyggande 
arbetet som direkt utförs i förskolenheterna/skolorna. 
 
Samarbete med skolhälsovården i omfattande hälsoundersökningar  
 
Skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar utförs i årskurserna 1, 5 och 8. Även föräldrarna 
får en inbjudan till undersökningarna eftersom det samtidigt är meningen att utvärdera hela famil-
jens välbefinnande.  
 
Samarbetet mellan familjen, skolan och skolhälsovården förstärks genom gemensamma utvärde-
ringar av hur eleven klarar sig och elevens välbefinnande i skolan. I de omfattande hälsoundersök-
ningarna beaktas alla ärenden som kommit fram i utvärderingen och de gås igenom med eleven och 
föräldrarna.  
 
Ordnandet av vård, specialdiet eller medicinering som elevens sjukdom förutsätter i förskoleun-
dervisningen och skolan  
 
Helhetsansvaret för vården av barnets sjukdom och doseringen av medicinerna ligger alltid hos för-
äldrarna. Deras uppgift är att i förskolan och skolan informera barnets lärare och skolgångsbiträde 
om barnets sjukdomar och vården av dem. Barnets sjukdom kan förutsätta specialåtgärder, men 
man ska alltid komma överens om specialarrangemang specifikt för varje barn och familj i samför-
stånd med hemmet och skolan. När barnet har en allvarlig eller långvarig sjukdom, ska man i skolan 
komma överens om en vårdförhandling i vilken utöver föräldrarna, läraren och assistenten även 
skolhälsovårdaren deltar. Under vårdförhandlingen granskar och utreder man hur barnet klarar sig 
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i skolan och de specialarrangemang som barnet eventuellt kommer att förutsätta samt antecknar 
de ärenden som man kommit överens om under förhandlingen.  
 
Till skolförhandlingarna kallas skolhälsovårdaren och vid behov även skolläkaren. Man kommer 
överens om en vårdförhandling så fort som möjligt efter att barnet konstaterats ha en allvarlig eller 
långvarig sjukdom som påverkar hur barnet mår i skolan. Även skolans personal kan ta initiativ till 
en vårdförhandling, om det upptäcks ändringar i hur barnet mår och orkar. Varje vuxen är skyldig 
att enligt bästa förmåga hjälpa till, om ett barn i skolan råkar ut för en nödsituation så som epilepsi-
anfall, insulinchock eller allvarlig allergisk reaktion. 
 
Blanketten Intyg om behov av specialdiet motsvarar det nationella allergiprogrammet som betonar 
stödandet av hälsan. För bestående specialdieter så som celiakidiet eller diabetikerdiet samt mot-
svarande födoämnesallergier, fyller man i ett intyg för behov av specialdiet vid måltiderna. Blanket-
ten levereras via hälsovårdaren till skolköket. 
 
Enligt det nationella allergiprogrammet ska födoämnen som förorsakar lindriga symtom (kortvarig 
klåda eller svida i munnen eller rodnad på huden) inte längre vårdas genom att undvika dem utan 
genom att utsätta sig för dem och sakta öka tåligheten. Således uppgörs inte längre intyg för undvi-
kande av födoämnen på grund av födoämnesallergier som förorsakar lindrig allergi. Föräldrarna in-
formerar skolköket direkt om religiösa och etiska födoämnesbegränsningar med en separat blan-
kett.  
 
Samarbete med intensifierat och särskilt stöd  
 
Inledande av intensifierat stöd grundar sig på en pedagogisk bedömning. Lärarna som undervisar 
eleven uppgör den pedagogiska bedömningen. Vid behov använder man sig av elevvårdens experter 
som konsulter för att få en uppfattning om elevens helhetssituation. Den fastställda tidpunkten för 
inledandet, fortsättandet eller avslutandet av intensifierat stöd antecknas i den pedagogiska bedöm-
ningen och det rekommenderas att tidpunkten också antecknas i elevadministrationsprogrammet. 
 
Det intensifierade stödets pedagogiska mål och åtgärder planeras i planen för lärande i samarbete 
med eleven, vårdnadshavaren och lärarna som undervisar eleven. Om elevens studier trots det in-
tensifierade stödet inte framskrider på önskat sätt, inleds beredningen av den pedagogiska bedöm-
ningen för ett beslut för särskilt stöd. De lärare som undervisar eleven bereder den pedagogiska 
utredningen. De pedagogiska bedömningarna behandlas vid behov i yrkesövergripande samarbete 
med personalen inom elevvården. Elevvårdspersonen bedömer om det utöver pedagogiska stödåt-
gärder även behövs stöd och utredningar av elevvården, t.ex. mentala eller medicinska undersök-
ningar, social utredning eller hänvisning till stödåtgärder utanför skolan. Det intensifierade stödets 
pedagogiska mål och åtgärder planeras i elevens individuella plan i samarbete med eleven, vård-
nadshavaren och lärarna som undervisar eleven. 
 
Samarbete med JOPO-undervisningen  
 
Eleverna till JOPO-undervisningen (flexibel grundläggande utbildning) väljs utgående från elevens 
och vårdnadshavarens gemensamma ansökan samt elevens intervju. Elevens skolgångsituation kart-
läggs i detta skede. De lärare som undervisar eleven uppgör vid behov en pedagogisk bedömning 
eller en pedagogisk utredning. Lärarna kan be om konsultation i elevens ärenden av andra medlem-
mar i expertgruppen för att få en helhetsbild av situationen. En elev som studerar inom JOPO-under-
visningen har tillgång till skolans elevvårdstjänster.  
 
Samarbetet mellan eleven, vårdnadshavaren, JOPO-läraren och andra eventuella behövliga elev-
vårdspersoner förverkligas i enlighet med den för eleven uppgjorda planen för lärande eller de åt-
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gärder som antecknats i den individuella planen. För att det ska lyckas är det ytterst viktigt att vård-
nadshavaren stöder den unga. Läraren fungerar i nära samarbete med andra samarbetsinstanser 
som stöder elevens skolgång. 
 
 
Samarbete i samband sjukhusundervisning  
 
Undervisningen av elever inom specialsjukvård ordnas i första hand i den egna skolan. För eleven 
ordnas undervisning och stöd i den omfattning som elevens hälsa, pedagogiska specialbehov och de 
vårdande och rehabiliterande åtgärderna förutsätter. 
 
Eleven har i sin egen skola tillgång till alla skolans stödåtgärder enligt principen för stöd på tre nivåer. 
Om undervisningen för elevens del ordnas som sjukhusundervisning istället för i den egna skolan, 
genomförs övergången som ett yrkesövergripande samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren eller 
annat lagligt ombud, anordnaren av utbildningen, sjukhusundervisningsenheten och specialsjukvår-
den.  
  
Sjukhusundervisningen är grundläggande utbildning som ges till elever i öppen- eller avdelningsvård 
inom specialsjukvården. I sjukhusundervisningen betonas utöver fostran och undervisning även pe-
dagogisk rehabilitering samt samarbete och konsultation mellan alla instanser som undervisar, fost-
rar och vårdar eleven.  
 
I sjukhusundervisningen stöds elevens lärostig. Övergångssamarbetet med elevens egen skola fram-
hävs vid ankomst och återvändo. För ordnande av elevens stödåtgärder och undervisning koordine-
rar sjukhusundervisningen ett nätverksmöte både vid ankomst och återvändo till vilken en behövlig 
expertgrupp inom elevvården samlas. Eleven ska kunna återgå till den undervisning som eleven del-
tog i före förflyttningen till sjukhusundervisning. 
 
Elevvårdens stöd i samband med disciplinära straff eller nekande av deltagande i undervisningen 
  
Anordnaren av undervisningen ska se till att en elev, som förordnats ett disciplinärt straff eller som 
nekats deltagande i undervisningen för resten av arbetsdagen, får behövlig elevvård.  
Skolan ser till att informationsgången mellan hemmet och skolan löper samt samlar en yrkesöver-
gripande arbetsgrupp för att försäkra elevens stöd. 
 
Det är bildningsnämnden som beslutar om tillfällig avstängning. Organet som ansvarar för socialvår-
den ska vara representerad vid förundersökningen och vid domstolsförfarandet, för det fall som 
meddelats att barnet utfört, samt vid nämndbehandlingen av avstängande av en läropliktig elev från 
skolan om inte organet som ansvarar för socialvården anser, att närvaron är ytterst onödig. 

 

Skolspecifik elevvårdsplan163 

Utbildningsanordnaren svarar för att det för varje skola utarbetas en plan för hur elevvården ska ge-

nomföras, utvärderas och utvecklas. Planen ska utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och 

deras vårdnadshavare. Elevvårdsplanen kan också vara gemensam för två eller flera skolor. Planen ska 

ses över inom ett år efter det att kommunens välfärdsplan för barn och unga har setts över. Välfärds-

planen för barn och unga ska godkännas i varje kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart 

fjärde år164.  

 

                                                           
163 Lag om elev- och studerandevård 13 § 
164 Barnskyddslag 12 § 1 mom.  
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I samband med att elevvårdsplanen utarbetas, ska man komma överens om hur skolans personal, ele-

verna och vårdnadshavarna och, till de delar det behövs, samarbetspartnerna ska göras förtrogna med 

planen. Samtidigt avtalas om hur ovan nämnda parter ska informeras om planen.  

 

Den skolspecifika elevvårdsplanen ska innehålla följande element: 

 

1. Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster 165 

 

För att garantera att tjänsterna fördelas jämlikt och att verksamheten inriktas på ett ändamålsenligt sätt 

uppges i elevvårdsplanen en uppskattning av det totala behovet av elevvård i skolan och tillgängliga 

elevvårdstjänster. Det totala behovet av elevvård och omfattningen av de tillgängliga elevvårdstjäns-

terna anges enligt vad de är när planen bereds. Ifall behovet förändras, kan uppskattningen justeras.  

 

Uppskattningen av det totala behovet av elevvård stöder fördelningen av skolans tillgängliga resurser 

mellan gemensam och individuell elevvård och elevvårdssamarbetet. Uppskattningen ska ta hänsyn till 

den arbetsinsats som förutsätts av undervisningspersonalen och experter inom elevvårdstjänsterna för 

att följa upp, utveckla och genomföra elevvården. Uppföljningsinformation om barnens och de ungas 

hälsa och välbefinnande och deras levnadsförhållanden ska mångsidigt utnyttjas. Behoven i skolgemen-

skapen och skolmiljön, bostadsområdets särdrag samt antalet elever som behöver intensifierat eller sär-

skilt stöd i skolan ska också beaktas. I uppskattningen ska man också beakta information som man fått 

av eleverna och vårdnadshavarna samt undervisnings- och elevvårdspersonalen.  

 

Elevvårdsplanen ska innehålla en uppskattning av de elevvårdstjänster som är tillgängliga i skolan, näm-

ligen skolhälsovårds- samt psykolog- och kuratorstjänster. Dessutom ska planen beskriva 

• hur elevvårdstjänsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfördelning de förutsätter samt det 

yrkesövergripande samarbete som behövs för att genomföra tjänsterna 

• hur elevvårdstjänsterna fördelas mellan individuell elevvård, gemensam elevvård och elevvårds-
samarbete samt utveckling och uppföljning av elevvården.  

 
 
2. Gemensam elevvård 166och tillvägagångssätt 

 

I elevvårdsplanen ska den gemensamma elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 

• hur den gemensamma elevvården ordnas och hur man i genomförandet främjar hälsa, trygghet och 

välbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljön. 

 

Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva 

• tillvägagångssätt och praxis i skolans elevvårdsgrupp 

• samarbetet med utomstående parter som främjar barns och ungas välbefinnande för att utveckla 

den gemensamma elevvården 

• samarbetet i anslutning till elevhandledning, utbildningsövergångar och planering av fortsatta stu-

dier 

• samarbetet och tillvägagångssätten i samband med undersökningar av skolmiljön och välbefin-

nandet i skolan 

                                                           
165 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 1 punkten 
166 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 2 punkten 
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• samarbetet i anslutning till hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap 

• ordningsreglerna 

• hur frånvaro följs upp, hur man informerar om frånvaro och hur man ingriper 

• hur olyckor förebyggs, hur första hjälpen är ordnad och hur barnen hänvisas till vård 

• hur man förebygger användning av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel och hur man ingriper 

i användningen av dessa 

• anvisningar om väntetider och säkerhet i fråga om skoltransporter 

• en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier 

• hur man agerar vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer. 

 

I det följande definieras innehållet i de två sistnämnda planerna närmare:  

 

a. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier167 

 

En plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier ska utarbetas. Den ska ta hänsyn 

både till elevernas inbördes samspel och samspelet mellan eleverna och de vuxna i skolan. Planen ska 

beskriva 

• hur man förebygger och ingriper vid mobbning, våld och trakasserier 

• hur ovannämnda frågor beaktas på skol-, grupp- och individnivå  

• hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning ordnas, både för förövaren 

och för den som utsatts 

• samarbetet med vårdnadshavarna 

• samarbetet med de myndigheter som behövs 

• hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna ska göras förtrogna med och 

informeras om planen 

• hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 

  

b. Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer  

 

I elevvårdsplanen ska verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer beskrivas. Kris-

planen ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med beaktande av andra anvis-

ningar angående kriser, hotfulla eller farliga situationer, såsom exempelvis räddningsplanen168. Planen 

ska beskriva 

• krisförebyggande och krisförberedande arbete samt hantering av akuta krissituationer 

• principerna för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i krissituationer och i 

krisförebyggande arbete 

• principerna för information och kommunikation, intern och extern och mellan skolan och utbild-

ningsanordnaren 

• hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas 

• hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna ska göras förtrogna med och 

informeras om planen 

• hur beredskapsövning genomförs 

                                                           
167 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 4 punkten och Lag om grundläggande utbildning 29 § 3 mom. 
(1267/2013) 
168 Räddningslag (379/2011) 15 § och Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 § och 2 § 
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• hur planen utvärderas och uppdateras. 

 

3. Ordnandet av individuell elevvård 169 

 

I elevvårdsplanen ska den individuella elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 

• hur den individuella elevvården ordnas för att följa upp och främja barnets och den ungas utveckl-

ing, välbefinnande och lärande samt hur man förverkligar individuella stödåtgärder. 

 

Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva 

• samarbetet med skolhälsovården i samband med omfattande hälsoundersökningar 

• hur vård, specialdiet eller medicinering som elevens sjukdom kräver ordnas i skolan 

• samarbetet i samband med intensifierat och särskilt stöd, flexibel grundläggande utbildning och 

sjukhusundervisning 

• elevvårdsstödet för elever som fått ett disciplinärt straff eller förvägrats undervisning 

• hur expertgruppen sammankallas och samtycke inhämtas samt gruppens enhetliga rutiner för be-

handling av en enskild elevs ärende 

• hur elevvårdsjournaler utarbetas och förvaras 

• samarbetet med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner, såsom ungdomsar-

betet, barnskyddet, specialsjukvården och polisen.  

 

4. Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare 170 

  

Elevvården ska genomföras i samarbete med eleverna och vårdnadshavarna. Elevvårdsplanen ska besk-

riva på vilka sätt elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet främjas och samarbetet organiseras. Pla-

nen ska beskriva 

• hur eleven och vårdnadshavaren tar del i planeringen, genomförandet och utvärderingen av den 

gemensamma och individuella elevvården  

• hur elever, vårdnadshavare och samarbetspartner informeras om principerna och praxis för den 

gemensamma och individuella elevvården. 

 

5. Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen 171 

 

Utbildningsanordnaren ska följa upp genomförandet av elevvårdsplanen172.  

 

Elevvårdsplanen ska beskriva genom vilka åtgärder planen genomförs och följs upp173. Hit hör vem som 

ansvarar för uppföljningen i skolan, vad som följs upp, med vilka metoder informationen samlas in och 

hur ofta uppföljningen sker. Dessutom ska man beskriva hur informationen behandlas och utnyttjas för 

att utveckla elevvården i skolan och hur elever, vårdnadshavare och samarbetspartner informeras om 

de mest centrala resultaten.  

 

                                                           
169 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 2 punkten 
170 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 3 punkten 
171 Lag om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. 5 punkten 
172 Lag om elev- och studerandevård 13 § 4 mom. 
173 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård 67/2013 
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Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen är en del av utbildningsanordnarens egenkon-

troll. Utbildningsanordnaren ansvarar i samarbete med undervisningsväsendet och de myndigheter som 

ansvarar för elevvårdstjänsterna inom social- och hälsoväsendet för att egenkontroll av elevvården ge-

nomförs174.  

 

KAPITEL 9 SÄRSKILDA FRÅGOR SOM ANKNYTER TILL SPRÅK OCH KULTUR  

All undervisning ska följa de gemensamma målen och principerna som fastställs i grunderna för läropla-

nen för den grundläggande utbildningen. 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 har175. 

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. I skolarbetet 

kan ingå flerspråkiga undervisningssituationer där lärarna och eleverna använder alla de språk de kan. 

Den kunskap som eleverna, deras vårdnadshavare och andra i elevernas umgängeskrets har om naturen, 

levnadsvanor, historia, språk och kulturer inom det egna språk- och kulturområdet ska tas tillvara i 

undervisningen. Elevernas kulturella litteracitet kan stärkas med hjälp av mediekunskap och genom att 

ta tillvara elevernas och deras familjers erfarenheter av mediekultur.  

Vid behov kan en plan för varje elevs lärande göras upp. Planen ska till tillämpliga delar innehålla samma 

delområden som den plan för elevens lärande som görs upp inom intensifierat stöd och som beskrivs i 

underkapitel 7.3.2.  

Enligt lagen om grundläggande utbildning är undervisningsspråket antingen finska eller svenska. Under-

visningsspråket kan också vara samiska, romani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervis-

ningen meddelas på något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar 

elevens möjligheter att följa undervisningen.176 

9.1 Samer och samisktalande 

Det särskilda målet för den grundläggande utbildningen för samer och samisktalande är att stödja ele-

verna att bli delaktiga i sitt språk, sin kultur och sin gemenskap och ge dem möjlighet att tillägna sig det 

samiska kulturarvet. Målet är att öka elevernas förmåga att komma till rätta i samiskspråkig miljö, att 

lära sig samiska och att lära sig på samiska. 

Elever som bor på samernas hembygdsområde och behärskar samiska ska huvudsakligen undervisas på 

samiska177. När den grundläggande utbildningen sker på samiska, är dess särskilda mål att stärka kun-

skaperna i samiska och användningen av det samiska språket. Undervisningen ska basera sig på ett so-

cialt perspektiv på språket. Gemenskapsbanden och delaktigheten stärks, när eleverna lär sig att an-

vända språket på ett för gemenskapen kännetecknande sätt.  

 

                                                           
174 Lag om elev- och studerandevård 26 § 1 mom.  
175 Finlands grundlag (731/1999) 17 § 
176 Lagen om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. (1288/1999) 
177 Lagen om grundläggande utbildning 10 § 2 mom.  
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Undervisningen i samiska och samisk litteratur ska beakta de olika samiska språken och dialekterna och 

den kulturella medvetenhet som är förknippad med språket. Eleverna ska lära sig förstå betydelsen av 

språkliga val och hur de påverkar deras omgivning samt vikten av att bygga upp ett positivt kommuni-

kationsklimat som en del av det egna livet och den språkliga umgängesfostran. När språkkunskaperna 

utvecklas får eleverna färdigheter att delta och påverka i gemensamma ärenden och att fatta beslut. 

Undervisningen ska öka elevernas förståelse och uppskattning för den egna språkliga och kulturella bak-

grunden och dess betydelse för dem själva, gemenskapen och samhället, såväl som för andra ursprungs-

folk. Eleverna ska få lära sig att förstå och värdesätta också andra språk och kulturer. 

9.2 Romer 

Det särskilda målet för undervisningen för romer är att stärka elevernas identitetsutveckling och känne-

dom om sin historia och kultur. Romernas ställning som en etnisk och kulturell minoritet ska beaktas i 

undervisningen. Undervisningen ska i samarbete med hemmen stärka bevarandet av det romska språk- 

och kulturarvet.  

Man ska sträva till att eleverna får undervisning i romani och i mån av möjlighet undervisning på romani. 

I undervisningen ska elevernas ålder och kunskaper i romani beaktas och den romska gemenskapen 

samt romska medier utnyttjas. 

9.3 Teckenspråkiga 

Det särskilda målet för undervisningen för teckenspråkiga är att stärka elevernas teckenspråkiga identi-

tet och medvetenhet om sin kultur och den teckenspråkiga gemenskapen. Den teckenspråkiga gemen-

skapen och teckenspråkiga medier ska utnyttjas i undervisningen. Elever som använder teckenspråk kan 

vara döva, ha nedsatt hörsel eller vara hörande. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska hörselskadade vid behov också få undervisning på teck-

enspråk178. Enligt motiveringarna i lagen ska åtminstone döva som har lärt sig teckenspråk som sitt första 

språk ges undervisning på teckenspråk179. Den grundläggande utbildningen för teckenspråkiga kan ge-

nomföras antingen i en teckenspråkig grupp eller i en grupp som består av teckenspråkiga elever och 

elever som använder talat språk. Målet för den grundläggande utbildningen för teckenspråkiga är att 

stärka elevernas kunskaper i teckenspråket och öka deras förmåga att komma till rätta i olika miljöer. 

Undervisningen i teckenspråk och teckenspråkig litteratur stärker elevernas förmåga att kommunicera 

på teckenspråk. När de kommunikativa färdigheterna utvecklas får de färdigheter att delta och påverka 

i gemensamma ärenden och att fatta beslut. Teckenspråkiga hörande elever ska i mån av möjlighet ges 

undervisning i teckenspråk. Undervisningen ska öka elevernas förståelse för vad kommunikation på teck-

enspråk betyder för dem själva och den teckenspråkiga gemenskapen. 

9.4 Andra flerspråkiga elever 
 

Undervisningen för andra flerspråkiga elever har som särskilt mål att stödja elevernas flerspråkighet och 

                                                           
178 Lag om grundläggande utbildning 10 § 2 mom.  
179 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utbildning 86/1997 
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utvecklingen av deras identitet och självkänsla. Det ger eleverna förutsättningar att utvecklas till balan-

serade och aktiva samhällsmedlemmar. Elevernas bakgrund och utgångsläge, såsom modersmål och kul-

tur och hur länge de bott i Finland, ska beaktas i undervisningen.  

Flerspråkiga elever ska uppmuntras att använda de språk de kan på ett mångsidigt sätt under lektionerna 

i olika läroämnen och i övrig verksamhet i skolan. Genom att utveckla och använda sitt modersmål tilläg-

nar sig eleven och lär sig kommunicera om innehållet i olika läroämnen också på sitt modersmål. Enligt 

Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk och sin kultur. 

Eleverna ska i mån av möjlighet ges undervisning i sitt eget modersmål.  

Enligt statsrådets förordning 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 avsedd för invandrare180. En elev ska studera enligt lärokursen Svenska som 

andraspråk och litteratur, om elevens språkfärdigheter är bristfälliga inom ett eller flera områden och 

inte räcker till för att eleven ska kunna delta i den dagliga kommunikationen och i skolarbetet som en 

jämbördig medlem i skolgemenskapen, eller om elevens kunskaper i svenska i övrigt inte räcker till för 

studier enligt lärokursen Modersmål och litteratur (se även Svenska som andraspråk och litteratur). 

Vid sidan om undervisningen i elevens eget modersmål och undervisningen i svenska eller finska, ska 

eleverna även vid behov ges stöd inom andra områden av lärandet för att garantera jämlika förutsätt-

ningar för lärande. För en invandrarelev kan man utarbeta en plan för elevens lärande som kan utgöra 

en del av elevens integrationsplan.  

 

 I Sjundeå kommuns grundskolor studerar elever från flera olika språk- och kulturgrupper. Eleverna 
i fråga har ofta ett annat modersmål än finska eller svenska. I all verksamhet respekteras och för-
verkligas de mångkulturella principerna.  
 
I förskoleundervisningen och i skolorna genomförs i all verksamhet och undervisning språkkunnig 
undervisning. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att förstå vokabulär och terminologi som är ty-
piskt för ett läroämne eller en läroämneshelhet.  
 
Eleven uppmuntras till att i olika situationer använda sitt eget modersmål och att föra fram den egna 
kulturen.  
 
Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 
I undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen kan både elever med invandrar-
bakgrund som fötts i Finland och som flyttat till Finland delta. Den förberedande undervisningen 
pågår i ungefär ett år varefter eleven fortsätter studierna i förskolan eller i den egna närskolan.  
 
Den förberedande undervisningen för den finskspråkiga grundläggande utbildningen ges i Aleksis 
Kiven koulu. Undervisning ordnas för alla årskurser och beroende på elevantalet antingen i klass 
eller enligt den individuella studieplanen. I undervisningen iakttas de av utbildningsstyrelsen upp-
gjorda grunderna för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och Sjundeå 
kommuns egna riktlinjer som utarbetats utgående från dem.  
 
Om en enskild elev med invandrarbakgrund (exempelvis ett adoptivbarn) har svenska som hem-
språk, kan eleven på begäran av vårdnadshavaren få förberedande undervisning och undervisning i 
svenska som andra språk i Sjundeå Svenska skola.  
 

                                                           
180 Statsrådets förordning (422/2012) 8 § 2 mom.  
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Undervisning i eget modersmål  
Undervisning i eget modersmål är undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen 
och dess avsikt är att få eleven att bli intresserad av det egna modersmålet, att använda och utveckla 
kunskaperna i modersmålet samt att uppskatta sin egen bakgrund och kultur. Goda kunskaper i eget 
modersmål skapar förutsättningar för att lära sig finska och för annat lärande som sker på språket i 
fråga.  
 

• Undervisningen är avsedd för följande elever i förskolan och den grundläggande utbild-
ningen samt studerande vid gymnasiet: 

• elever med invandrarbakgrund som flyttat till Finland eller fötts i Finland 

• barn som adopterats utomlands ifrån och som redan lärt sig språket i fråga 

• sådana mångkulturella elever vars ena förälder har ett annat modersmål än finska eller 
svenska  

• finländska återflyttare som under sin vistelse utomlands lärt sig språket i fråga, då är det 
fråga om upprätthållande undervisning i ett främmande språk  

• romska elever  

• samisktalande elever  
Det är frivilligt att delta i undervisningen, men efter att undervisningen inletts förutsätts att eleven 
deltar regelbundet i den. Undervisning ges under eftermiddagar efter skollektionerna, två timmar i 
veckan. Undervisningsgrupperna bildas som gemensamma grupper skolorna emellan. 
 
Man strävar efter att ordna undervisning om minst fem elever har anmält sig till undervisning i 
samma språk. Man strävar ändå efter att ordna undervisning i romska eller samiska om minst två 
elever har anmält sig till undervisningen.  
 
Finska eller svenska som andra språk och litteratur, dvs. I2-undervisning  
Språkkunskaperna hos ett invandrarbarn i förskoleåldern utvärderas i förskoleundervisningen i sam-
arbete med den grundläggande utbildningen. Utgående från utvärderingen beslutar man tillsam-
mans med vårdnadshavarna  

• om eleven placeras i den förberedande undervisningen för den grundläggande utbildningen 
eller i den grundläggande utbildningen och  

• vilken lärokurs eleven studerar i läroämnet modersmål och litteratur.  
Språkkunskaperna hos en elev som anländer senare till Finland utvärderas individuellt i den grund-
läggande utbildningen.  
 
Elevens språkkunskaper utvärderas följande gång senast i årskurs 6 före övergången till årskurs 7. 
Då bestämmer man tillsammans med vårdnadshavarna vilken lärokurs eleven studerar fram till slu-
tet av den grundläggande utbildningen.  
 
För alla de elever som studerar läroämnet finska eller svenska som andra språk och litteratur upp-
görs en plan för elevens lärande inom allmänt stöd. På detta sätt försäkras att uppgifterna om ele-
vens tidigare lärande når alla lärare. Samtidigt försäkras att elevens bakgrund och lärandets utgångs-
punkt beaktas i målen, innehållet, arbetssätten, undervisningsmaterialet och bedömningen för varje 
läroämne. Utgångspunkten är att I2-undervisningen ordnas i samband med läroämnet modersmål 
och litteratur. Eleven kan få I2-undervisningen separat, om elevens studiesociala liv förutsätter det.  
 
Undervisning i egen religion  
Om vårdnadshavarna till minst tre elever som hör till samma religion vill, så ordnas det undervisning 
i den egna religionen för eleverna.  
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9.5 Frågor som avgörs på lokal nivå  

 
Då läroplanen görs upp beaktas särskilda lokala, språkliga och kulturella frågor och man beslutar om hur 

undervisningen ska ordnas. Vid uppgörandet av läroplanen ska man samarbeta med eleverna, vårdnads-

havarna och ifrågavarande språkliga och kulturella gemenskaper. 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva 

- hur man beaktar elevernas språk, språkliga färdigheter och kultur i skolarbetet och hur deras 

undervisning ordnas i praktiken 

- med vilka åtgärder elevernas språkliga och kulturella identitetsutveckling stöds  

- om man använder en plan för lärande som stöd för elevens studier samt hur strukturen och det 

centrala innehållet i planen ser ut. 

  

KAPITEL 10 UNDERVISNING PÅ TVÅ SPRÅK 
 

Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller tecken-

språk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning även andra språk utöver skolans 

egentliga undervisningsspråk användas, om man bedömer att det inte försämrar elevernas möjligheter 

att följa med undervisningen. I en särskild undervisningsgrupp eller skola kan undervisningen huvudsak-

ligen eller helt ges på ett annat språk.181  

Undervisningsspråket som fastställs i lagen om grundläggande utbildning bestämmer på vilket språk 

undervisningen i modersmål och litteratur ges182. Timantalet i modersmål och litteratur och A1-språket 

kan dock vid behov slås ihop i enlighet med statsrådets förordning183. Av det sammanlagda antalet tim-

mar ska i så fall minst hälften undervisas på skolans egentliga undervisningsspråk.  

För att trygga samarbetet mellan hem och skola ska information avsedd till vårdnadshavaren och cen-

trala dokument finnas tillgängliga på undervisningsspråket som fastställs i lagen om grundläggande ut-

bildning och vid behov på skolans övriga undervisningsspråk. 

Undervisningen kan genomföras som omfattande undervisning på två språk, som kan indelas i tidigt 

fullständigt språkbad i de inhemska språken och annan omfattande undervisning på två språk. Den kan 

också ges som mindre omfattande undervisning på två språk, som här går under benämningen språkbe-

rikad undervisning. Ibland genomförs undervisning på två språk i form av språkbad på andra språk än de 

inhemska språken. Sådan undervisning, liksom eventuella kortare språkbadsprogram, betraktas här som 

övrig undervisning på två språk. 

 10.1 Mål och utgångspunkter för undervisning på två språk 

 
Målet för undervisningen på två språk är att eleverna uppnår goda och mångsidiga språkkunskaper såväl 

i skolans undervisningsspråk som i målspråket. På lång sikt är målet för undervisningen på två språk att 

lägga grund för livslångt språklärande och uppskattning för språklig och kulturell mångfald. Eleverna ska 

erbjudas autentiska språkmiljöer i undervisningen på två språk. Målet eftersträvas genom att man, utö-

ver lektionerna i modersmål och litteratur och lektionerna i språkbadsspråket/målspråket, även ordnar 

                                                           
181 Lag om grundläggande utbildning 10 § 
182 Lag om grundläggande utbildning 12 § 
183 Statsrådets förordning (422/2012) 8 § 
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undervisningen i olika läroämnen på båda språken och utnyttjar båda språken i skolans vardag, också 

utanför undervisningen. Utbildningsanordnaren ska lokalt fastställa innehållet och timantalet i språk-

badsspråket/målspråket. Språkbadsspråket/målspråket är oftast samtidigt elevens A1-språk.  

Eleverna ska i alla läroämnen uppnå målen i de nationella grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen. 

I undervisning på två språk ska tyngdpunkten ligga på naturlig kommunikation och interaktion, praktisk 

undervisning och att eleverna aktivt använder språket. Man ska medvetet stödja elevens möjligheter att 

använda både skolans undervisningsspråk och språkbadsspråket/målspråket i olika läroämnen. Skolans 

undervisningsspråk och språkbadsspråket/målspråket ska bilda en helhet och inlärningen av båda språ-

ken ska stödjas i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna. Undervisningen på två språk ska åter-

speglas i skolans verksamhetskultur. Planeringen och genomförandet av undervisningen förutsätter sys-

tematiskt samarbete och dialog såväl mellan lärarna i de olika läroämnena som bland skolans övriga 

personal.  

Det är bra om lärarna gemensamt planerar övergången från klassundervisning till ämnesundervisning. 

De särskilda krav som undervisningen på två språk ställer kan då målmedvetet tas i beaktande.  

Planeringen och kontinuiteten i undervisningen och vid övergångarna förutsätter också samarbete mel-

lan intressentgrupperna.  

Undervisningen i språkbadsspråket/målspråket 

Utbildningsanordnaren ska lokalt fastställa målen och innehållet i språkbadsspråket/målspråket. Målen 

kan till exempel ställas upp utgående från Nivåskalan för språkkunskaper. I undervisningen i språkbads-

språket/målspråket ska elevernas språkkunskaper utvecklas mångsidigt med hänsyn till vilka krav de 

olika läroämnena ställer på språkkunskapen. 

I och med att undervisningen i läroämnena blir mera abstrakt, behövs också färdigheter att producera 

och förstå svårare faktatexter samt förmåga att diskutera om svårare ämnen. Språkriktigheten ska också 

ägnas allt större uppmärksamhet. Utvecklingen av språkbadsspråket/målspråket ska stödjas och följas 

upp.  

Undervisning i övriga läroämnen på språkbadsspråket/målspråket 

Undervisning i olika läroämnen på språkbadsspråket/målspråket förutsätter att läraren antar ett språk-

medvetet och språkpedagogiskt perspektiv och behärskar språket tillräckligt bra184. Det behövs gemen-

sam diskussion om hurdana språkkonventioner och texter som kännetecknar de enskilda läroämnena. 

Utgående från det ska språkliga mål ställas upp för de olika läroämnena. Undervisningen ska vara åskåd-

lig och konkret och präglas av elevcentrerade arbetssätt och kommunikation. Eleverna ska uppmuntras 

att använda språkbadsspråket/målspråket för att tillägna sig innehållet i olika läroämnen. Målet är att 

eleverna samtidigt är både språkinlärare och språkanvändare. Eleverna ska få stöd både av läraren och 

av varandra för att producera språkbadsspråket/målspråket.  

Undervisning i övriga läroämnen på skolans undervisningsspråk 

Man ska kontrollera att elevernas hantering av begrepp samt förmåga att förstå och producera texter 

på modersmålet utvecklas och motsvarar åldern också i undervisningen i andra läroämnen. Också i 

                                                           
184  Utbildningsstyrelsens föreskrift 25/011/2005 
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undervisning som ges på skolans undervisningsspråk förutsätts ett språkmedvetet och språkpedagogiskt 

perspektiv.  

Uppföljning och bedömning inom undervisning på två språk 

Bedömningen ska ge läraren, eleven och vårdnadshavaren mångsidig respons om hur eleverna behärs-

kar ämnet och hur språkkunskapen utvecklas i relation till undervisningens mål. Utvecklingen av elevens 

språkkunskaper i bägge språken ska följas upp i de olika läroämnena, både genom samarbete mellan 

lärarna och med hjälp av elevernas utvärdering av sig själva och varandra. Här kan till exempel verktyget 

Europeisk språkportfolio användas.  

Bedömningen i de olika läroämnen ska följa de allmänna bedömningsgrunderna för den grundläggande 

utbildningen, oberoende av på vilket språk läroämnena undervisats. Bedömningen ska också ta hänsyn 

till hur det språk som är specifikt för läroämnet har utvecklats i relation till de språkliga mål som fast-

ställts i den lokala läroplanen.  

I slutbedömningen i den grundläggande utbildningen ska kunskaperna i språkbadsspråket eller målsprå-

ket bedömas enligt kriterierna för slutbedömningen i A1-språket. Avsikten är att säkerställa likabehand-

ling av eleverna med tanke på ansökan till studier på andra stadiet. Bedömningen genomförs i mån av 

möjlighet genom samarbete mellan lärarna som undervisar i de olika läroämnena. I samband med av-

gångsbetyget kan eleven få en bilaga med uppgifter om att eleven deltagit i språkbad eller annan under-

visning på två språk.  

Stöd för lärande och skolgång i undervisning på två språk 

Vid pedagogiska bedömningar och planering av stödåtgärder ska man ta hänsyn till den tvåspråkiga 

språkutvecklingen och överväga på vilket språk och hurdant stöd som kan ges. Enligt lagen om grund-

läggande utbildning har en elev rätt att få handledning och tillräckligt stöd för sitt lärande och sin skol-

gång genast när behov uppstår. Behovet av stöd ska regelbundet följas upp och stödet ges efter behov. 

Meningen är att eleven ska få systematiskt, kontinuerligt stöd genast när behovet av stöd uppstår. Stö-

det för lärande och skolgång ska planeras genom samarbete mellan lärarna, eleven, vårdnadshavaren 

och elevvården.  

10.1.1 Omfattande undervisning på två språk 

Tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken  

Med tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken avses här ett program som börjar tidigast när 

barnet är tre år och senast när förskoleundervisningen börjar och pågår till slutet av den grundläggande 

utbildningen, och där en del av undervisningen ordnas på skolans egentliga undervisningsspråk och en 

del på det andra inhemska språket eller samiska. Språket i fråga kallas här språkbadsspråk. Språkbads-

undervisningen är i regel avsedd för barn som inte har ifrågavarande språk som modersmål.  

I tidigt fullständigt språkbad ska andelen undervisning som ges på språkbadsspråket utgöra minst 50 % 

av hela programmet så att andelen i småbarnspedagogik och förskoleundervisning är närmare 100 %, i 

årskurserna 1–2 cirka 90 %, i årskurserna 3–4 cirka 70 % och i årskurserna 5–9 i medeltal 50 %. Andelen 

beräknas utifrån årskursens totala timantal.  

Målet är att under hela den grundläggande utbildningen undervisa alla läroämnen på både språkbads-

språket och skolans undervisningsspråk, dock inte på båda språken samtidigt. Lärarna ska vara språk-

modeller antingen för skolans undervisningsspråk eller för språkbadsspråket. Läraren ska ha en ensprå-

kig roll i språkbadsgruppen. Byte av undervisningsspråk innebär med andra ord även byte av lärare. 
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Undervisningsmaterialet ska vara på samma språk som undervisningen. Det är viktigt att eleven utveck-

lar tillräckliga språkkunskaper för att kunna uppnå målen i de olika läroämnena. I språkbadsundervis-

ningen ska båda inhemska språken användas för att fördjupa elevernas kulturella identitet. Utöver de 

inhemska språken ska också mötet med andra språk och kulturer stödjas för att på ett positivt sätt stärka 

elevens språkigt och kulturellt mångskiftande identitet.  

Läroämnet modersmål och litteratur och språkbadsspråket har delvis gemensamma mål och innehåll. 

Läroplanerna för modersmål och litteratur och språkbadsspråket ska utarbetas genom samarbete mel-

lan lärarna så att samtliga innehåll i modersmål och litteratur beaktas och så att målen kan nås. Man kan 

iaktta en överföringseffekt mellan undervisningen i modersmål och litteratur och undervisningen på 

språkbadsspråket, i synnerhet om timantalet i språkbadsspråket är stort och undervisningen inleds ti-

digt. Undervisningen i läsning och skrivning i årskurserna 1–2 ska genomföras enbart på språkbadssprå-

ket. För att stödja utvecklingen av språkbadsspråket, ska eleverna få tillräcklig undervisning på språk-

badsspråket i både läsämnen och konst- och färdighetsämnen. Överföringseffekten varierar beroende 

på innehållsområde. Innehållet kan planeras utgående från modersmålsinriktade lärokurser eller läro-

kurser i svenska/finska för invandrare. 

Annan omfattande undervisning på två språk 

I annan omfattande undervisning på två språk används förutom skolans undervisningsspråk också ett 

eller flera andra språk. Det andra språk som används i undervisningen kallas här målspråk.  

Med annan omfattande undervisning på två språk avses undervisning, där minst 25 % av undervisningen 

i den grundläggande utbildningens hela lärokurs ordnas på målspråket. Andelen beräknas utifrån timan-

talet i de årskurser, där den omfattande undervisningen på två språk genomförs. Den omfattande under-

visningen på två språk kan inledas redan i förskolan och pågå under hela, eller endast en del av den 

grundläggande utbildningen.  

Eleverna som deltar i omfattande undervisning på två språk kan ha mycket olika språkbakgrund. För 

vissa elever är inget av undervisningsspråken modersmål. En del elever flyttar till Finland och inleder 

den grundläggande utbildningen i ett så sent skede att de har svårt att tillägna sig lärostoffet på 

svenska/finska. Om sådana elever av någon orsak inte kan hänvisas till förberedande undervisning, ska 

de erbjudas andra stödåtgärder (se kapitel 7 Stöd för lärande och skolgång).  

Elever, vars modersmål är något annat än skolans undervisningsspråk, studerar oftast enligt lärokursen 

svenska/finska som andraspråk. Det är viktigt att fästa vikt vid hur elevernas språkkunskaper utvecklas, 

i synnerhet om andelen undervisning på målspråket är stor.  

När läroplanen utarbetas är det skäl att fundera på vilka läroämnen eller innehåll som det är förnuftigt 

att undervisa på målspråket. Man ska också överväga om en del av innehållet i läroämnena är sådant 

som uttryckligen skulle förutsätta undervisning på svenska eller finska för att eleven ska få sådana fär-

digheter som behövs i det finländska samhället.  

Ifall andelen undervisning på målspråket är stor, måste man se till att eleverna utvecklar god förmåga 

att hantera begrepp samt att förstå och producera krävande faktatexter på svenska/finska också i under-

visningen i de olika läroämnena. 

Undervisningen på två språk ska ordnas så att alla elever kan få behörighet för fortsatta studier på andra 

stadiet. 

I skolor som ordnar undervisning på två eller flera språk är ofta mångfalden av språk och kulturer stor, 

både bland eleverna och bland skolans personal. Det här ger goda möjligheter att lyfta fram språk och 

kulturer i skolans vardag, utveckla förmågan att möta olika kulturer och främja flerspråkighet. Samtidigt 
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innebär det en utmaning för skolan att kunna stödja varje elevs flerspråkiga och mångbottnade kultu-

rella identitet på ett positivt sätt.  
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 I Sjundeå ordnas inget fullständigt språkbad eller omfattande undervisning på två språk.  
 
En elev vars modersmål inte är svenska kan delta i svenskspråkig dagvård samt i svenskspråkig för-
skoleundervisning. Utförande av dem är en förutsättning för att få fortsätta studierna i den svensk-
språkiga grundläggande utbildningen.  
 
En elev, vars modersmål inte är finska, är berättigad att delta i den finskspråkiga grundläggande 
utbildningen. Utförandet av finskspråkig förskoleundervisning är inte en förutsättning för antagande 
som elev.  
 
Antagningen av elever fastställs noggrannare i de av bildningsnämnden godkända principerna för 
antagande av elever. 

 

10.1.2 Mindre omfattande undervisning på två språk 

Språkberikad undervisning 

Med språkberikad undervisning avses här undervisning, där mindre än 25 % av innehållet i läroämnena 

undervisas på ett annat språk än skolans undervisningsspråk. Andelen beräknas utifrån timantalet i de 

årskurser, där den språkberikade undervisningen genomförs. Den språkberikade undervisningen kan in-

ledas redan i förskolan och pågå under hela, eller endast en del av, den grundläggande utbildningen.  

Målen för undervisningen i olika läroämnen och inlärningsresultaten är de samma för språkberikad 

undervisning som för annan grundläggande utbildning när den grundläggande utbildningen avslutas. 

Den språkberikade undervisningen ska uppmuntra och aktivera eleverna att använda målspråket också 

utanför de egentliga lektionerna på språket. De språkliga målen ska ställas i relation till den språkberi-

kade undervisningens omfattning.  

Språkberikad undervisning kan genomföras för att göra kunskaperna mångsidigare samt för att för-
stärka kunskaperna i språken i fråga och som underlag för val av och studier i andra språk.   
 
Språkberikad undervisning kan genomföras på följande sätt:  

• Svenskspråkig grundläggande utbildning: engelska  

• Finskspråkig grundläggande utbildning: engelska och svenska  
 
I skolan kan man utveckla en egen modell för genomförandet av språkberikning i enlighet med läro-
planen. Skolan antecknar i verksamhetsplanen som uppgörs varje läsår:  

• de språk på vilka språkberikande undervisning genomförs  

• läroämnen eller innehåll i läroämnen som undervisas språkberikande  

• genomförandemodell för undervisningen samt samarbetet som utförs i skolan för genom-
förandet av den språkberikande undervisningen och skapande av kontinuitet  

 
De lärare som undervisar elevgruppen ansvarar för planering av genomförandet.  
 
Skolorna kan erbjuda eleverna klubbverksamhet som stöder språkstudierna. 

 

 10.2 Frågor som avgörs på lokal nivå 

 
Ifall utbildningsanordnaren erbjuder undervisning på två språk i någon form ska utbildningsanordnaren 

i läroplanen besluta och beskriva  
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- för vem undervisningen är avsedd och principerna för antagningen av elever 

- timfördelningen mellan språkbadsspråket/målspråket och skolans undervisningsspråk 

- vilka läroämnen eller vilka innehållsområden i läroämnena som undervisas på skolans undervis-

ningsspråk respektive språkbadsspråket/målspråket; ifall det är skäl att se över situationen se-

parat för varje läsår ska man i läroplanen definiera hur granskningen ska göras och hur den ska 

beskrivas i läsårsplanen  

- de centrala språkliga målen för de läroämnen som undervisas på språkbadsspråket/målspråket 

- målen och innehållet för språkbadsspråket/målspråket per årskurs.  

 

För tidigt fullständigt språkbad besluts och beskrivs ytterligare 

- vilka innehåll i läroämnet modersmål och litteratur som undervisas på skolans undervisnings-

språk respektive språkbadsspråket. 

 

För omfattande undervisning på två språk besluts och beskrivs ytterligare 

- hur undervisningen ordnas för sådana elever som bor en kort tid i Finland och inte kan studera 

på varken undervisningsspråket eller målspråket 

- om lämplighetsprov används för antagningen av elever och hur de inverkar på antagningen. 

 
KAPITEL 11 UNDERVISNING SOM BASERAR SIG PÅ EN VISS VÄRLDSÅSKÅDNING 
ELLER PEDAGOGISK PRINCIP 

11.1 Principer för undervisningen 
 

Statsrådet kan bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna grundläggande 

utbildning. I tillståndet kan utbildningsanordnaren beviljas en särskild utbildningsuppgift som baserar 

sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip.  

 

Inom grundläggande utbildning som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip ska 

verksamheten, undervisningen och fostran följa de allmänna målen för fostran och de mål som ställts 

upp för undervisningen. Undervisningen ska följa grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-

bildningen utan att binda eleverna till en värdegrund eller pedagogisk syn som ligger bakom en viss 

världsåskådning eller pedagogisk princip. Om avvikelser och prioriteringar bestäms i tillståndet att ordna 

utbildning och i statsrådets förordning.185  

 

I Sjundeå kommuns förskoleundervisning och grundläggande utbildning erbjuds inte undervisning 
som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip. 

 

11.2 Frågor som avgörs på lokal nivå  
 

Den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen kan vara gemensam för utbildningsanordna-

rens samtliga skolor, specifik för varje skola, eller en kombination av dessa i enlighet med utbildnings-

anordnarens beslut. En lokal läroplan som grundar sig på en viss väldsåskådning eller pedagogisk princip 

                                                           
185 Statsrådets förordning (422/2012) 3 § och 10 § 
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kan vara särpräglad inom ramarna för tillståndet att ordna utbildning och statsrådets förordning. Läro-

planen kan inte strida mot lagen och förordningen om den grundläggande utbildningen, målen och tim-

fördelningen i statsrådets förordning eller grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-

ningen.  

 

Förutom det som bestäms i de övriga kapitlena i dessa grunder för läroplanen ska utbildningsanordnaren 

i läroplanen besluta och beskriva 

- För undervisning som baserar sig på en viss världsåskådning 

o vilka är de aspekter som grundar sig på en viss världsåskådning och som kompletterar vär-

degrunden, målen och centralt innehåll i den grundläggande utbildningen 

o hur syns dessa perspektiv i verksamhetskulturen och i arbetssätten 

o hur syns de värden, kunskaper och färdigheter som baserar sig på en viss världsåskådning i 

undervisningen i olika läroämnen och ämneshelheter.  

 

- För undervisning som baserar sig på en pedagogisk princip 

o vilka är de pedagogiska principer och beslut som kompletterar de pedagogiska riktlinjer 

som definieras i dessa grunder för läroplanen  

o hur syns dessa pedagogiska principer och beslut i verksamhetskulturen och arbetssätten 

samt i undervisningen i de olika läroämnena och studiehelheterna. 

 

 
KAPITEL 12 VALFRIHET I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 
 

Det allmänna målet för de valfria studierna i den grundläggande utbildningen 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.  

I planerandet av valfria ämnen beaktas elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet. Vårdnadsha-
varna och eleverna får tillräckligt tidigt grundläggande information om valmöjligheterna. I informat-
ionen framhävs förbindelsen till att fortsätta studierna i de högre årskurserna.  
 
Undervisningsgrupperna för valfria ämnen kan bildas som gemensamma grupper skolorna emellan. 

 

12.1 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 färdig-

hetsämnen. De valfria timmarna är en del av undervisningen i konst- och färdighetsämnen och ska också 

bedömas som en del av denna undervisning. Utbildningsanordnaren beslutar om användningen av de 

valfria timmarna.  

 

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 
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beslutar. Alternativt kan årsveckotimmarna, eller en del av dem, användas till för eleverna valfria, för-

djupande studier i konst- och färdighetsämnen. Valfria timmar kan användas för att ordna intensifierad 

undervisning ifall man i den lokala läroplanen betonar vissa konst- och färdighetsämnen eller ämneshel-

heter som består av dessa. 

 

Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen har placerats i årskurserna 3-7 inom undervisningen i 
konst- och färdighetsämnen i enlighet med den av bildningsnämnden godkända timfördelningen. De 
läroämnesspecifika läroplanerna uppgörs för varje konst- och färdighetsämne med beaktande av 
det lokala totala antalet timmar och den i läroplansgrunderna fastställda strukturen för läroämnet i 
fråga.  
 
För årskurserna 8-9 reserveras för valfria timmar i konst- och färdighetsämnen 2 årsveckotimmar 
för båda årskurserna. I Aleksis Kiven koulus verksamhetsplan som uppgörs varje läsår fastställs  

• namn på studierna 

• omfattning 

• målsättning  

• innehåll  

• eventuella särdrag som hänför sig till lärmiljön eller arbetssätten  

• årskurserna i vilka det valfria ämnet erbjuds 

 

12.2 Valfria ämnen 
 

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. Det sam-

manlagda antalet årsveckotimmar för de valfria ämnena i årskurs 1–9 är minst nio. Som valfria ämnen 

kan utbildningsanordnaren erbjuda ämnen som lämpar sig för den grundläggande utbildningen, fördju-

pade 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.186 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 kompe-

tens. Tillämpade valfria ämnen bidrar till att främja samarbetet mellan läroämnena, till exempel inom 

konst- och färdighetsämnen, informations- och kommunikationsteknik, konsument- och ekonomikun-

skap, global fostran och studier i drama.  

Utbildningsanordnaren beslutar vilka valfria ämnen som erbjuds. Utbildningsanordnaren ska vid beslut 

om utbud av valfria ämnen och bedömning av dem beakta grunderna för antagning av studerande till 

andra stadiet187. 

 

I timfördelningen som fastställs i statsrådets förordning reserveras nio årsveckotimmar för valfria ämnen 

i årskurs 1–9. Ifall minimiantalet årsveckotimmar (222 åvt) enligt förordningen om grundläggande ut-

bildning överskrids i den timfördelning som utbildningsanordnaren godkänt, kan det överskridande an-

talet timmar också innehålla valfria ämnen. De årsveckotimmar som anvisats för de valfria ämnena kan 

användas för ordnandet av intensifierad undervisning.  

  

                                                           
186 Statsrådets förordning (422/2012) 6 § 
187 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande 
yrkesutbildning (4/2013); Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasi-
eutbildningen (856/2006) 
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Enligt timfördelningen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå ges undervisning i valfria äm-
nen enligt följande:  

• årskurs 4-6: 1 årsveckotimme/årskurs  

• årskurs 8: 4 årsveckotimmar  

• årskurs 9: 3 årsveckotimmar  
 
I skolans verksamhetsplan som uppgörs varje läsår fastställs följande saker:  

• namn och omfattning för varje valfritt ämne samt de årskurser i vilka varje valfritt ämne 
erbjuds  

• hur årsveckotimmarna fördelas enligt årskurserna  

• målsättningar och innehåll för varje valfritt ämne enligt årskurs samt eventuella särdrag som 
hänför sig till lärmiljön, arbetssätten, stödet och handledningen.  

 

12.3 Frivilliga och valfria lärokurser i främmande språk 
 

För de främmande språkens del fastställer grunderna för läroplanen målen och det centrala innehållet 

för de frivilliga och valfria språk som undervisas som A2- och B2-språk. Om eventuella andra valfria språk 

och om målen och innehållet i dem bestäms i den lokala läroplanen.  

 

Undervisningen i det frivilliga A-språket (A2-språket) ska omfatta minst 12 årsveckotimmar. För anord-

nandet av undervisningen kan användas de årsveckotimmar som reserverats för valfria studier och de 

årsveckotimmar som överstiger minimitimantalet för grundläggande utbildning. Ifall A2-språket är det 

andra inhemska språket används de årsveckotimmar som reserverats för B1-språket. Det frivilliga A-

språkets årsveckotimmar fördelas på årskurserna på det sätt som utbildningsanordnaren beslutar. Må-

len och kriterierna för slutbedömningen är de samma som i det för alla gemensamma A-språket.  

 

Undervisningen i det frivilliga B-språket (B2-språk) ska omfatta minst fyra årsveckotimmar.  

 

I enlighet med det i Sjundeå kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen fastställda 
språkprogrammet har eleverna från och med 1.8.2020 möjlighet att från årskurs 3 inleda studierna 
i det frivilliga A2-språket enligt följande:  

• i den finskspråkiga grundläggande utbildningen: svenska  

• i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen: engelska  
 

Under läsåret 2019 – 2020 inleds undervisning av A2-språket i årskurs 4.  
Studierna i det valfria A2-språket minskar inte elevens möjligheter att studera andra valfria ämnen.  
 
Eleverna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen kan välja ett valfritt B2-språk som in-
leds i årskurs 8. I Aleksis Kiven koulus verksamhetsplan som uppgörs varje läsår fastställs för deras 
del följande saker:  

• de frivilliga och valfria språk som eventuellt erbjuds elever  

• hur deras årsveckotimmar fördelas enligt årskurserna  

• vilka är de utgående från grunderna för läroplanen fastställda målen och innehållen enligt 
årskurs samt de eventuella särdrag som hänför sig till lärmiljön, arbetssätten, stödet och 
handledningen   
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12.4 Frågor som avgörs på lokal nivå 
 

Utbildningsanordnaren ska besluta om valfriheten i undervisningen som erbjuds så att utbudet är för-

enligt med den grundläggande utbildningens mål och motsvarar elevernas behov. Utbildningsanordna-

ren ska i läroplanen besluta och beskriva 

 

Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen 

- hur de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen används  

o ifall utbildningsanordnaren beslutar att fördela timmarna mellan olika konst- och färdig-

hetsämnen, ska läroplanen för varje konst- och färdighetsämne utarbetas med hänsyn till 

det lokala totalantalet timmar i läroämnet och läroämnets struktur som fastställs i grun-

derna för läroplanen 

o ifall utbildningsanordnaren beslutar att användningen av alla eller en del av de valfria tim-

marna ska basera sig på elevens val, ska en egen plan utarbetas för de fördjupade valfria 

studierna, som beskriver studiernas namn, omfattning, mål, innehåll, eventuella särdrag 

angående lärmiljöer och arbetssätt samt i vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds.  

 

Valfria ämnen 

- vilka valfria ämnen som eleverna erbjuds 

o för varje valfritt ämne: ämnets namn, omfattning samt i vilka årskurser det valfria ämnet 

erbjuds  

o hur årsveckotimmarna fördelas per årskurs  

o för varje valfritt ämne: mål och innehåll per årskurs samt eventuella särdrag angående 

lärmiljöer, arbetssätt, stöd och handledning. 

 

Frivilliga och valfria lärokurser i främmande språk 

- vilka frivilliga och valfria språk som eleverna eventuellt erbjuds  

o hur årsveckotimmarna i dem fördelas per årskurs  

o målen och innehållet per årskurs i enlighet med grunderna för läroplanen samt eventuella 

särdrag angående lärmiljöer, arbetssätt, stöd och handledning. 
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Undervisning i  
årskurs 1-2 

  



153 
 

KAPITEL 13 ÅRSKURS 1–2 

13.1 Övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbild-

ningen 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 pla-

neras 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 beak-

tas. 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 klubbverk-

samhet. 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.  

Barnen och vårdnadshavarna ska informeras om det språkprogram som skolan erbjuder. Redan innan 

undervisningen i A1-lärokursen inleds kan barnen preliminärt få ta del av de språk utbildningsanordnaren 

erbjuder genom att till exempel ordna språkduschar antingen i förskoleundervisningen eller på hösten i 

årskurs 1 om språkundervisningen inleds under vårterminen. I språkduscharna kan barnen ta del av språket 

eller språken till exempel med hjälp av sång, lek, spel och rörelse. Temana väljs tillsammans med barnen 

utgående från deras intressen. Man kan ordna språkduscharna i samband med den övriga verksamheten 

eller reservera tid för dem i form av undervisningsstunder.   

Årskurs 1–2: Att utvecklas till skolelev 

Undervisningen i årskurserna 1–2 ska ta hänsyn till de färdigheter som eleverna tillägnat sig i förskoleunder-

visningen och tidigare inom småbarnspedagogiken. Det särskilda uppdraget i årskurserna 1–2 är att ge ele-

verna förutsättningar att utveckla en positiv bild av sig själva som lärande individer och skolelever samt fär-

digheter 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 diskrimine-

rande 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 fortsätt-

ningsvis i huvudsak vara helhetsskapande. Elevernas initiativförmåga, förmåga att arbeta tillsammans och 
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förstå samband mellan olika företeelser stärks genom att man förverkligar olika mångvetenskapliga lärom-

råden 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 skrivfär-

digheter, 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 språkpro-

gram 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. 

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 problemlös-

nings- 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 ifrå-

gasätta 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. Ele-

verna 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.  
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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, ram-

sor, sånger och lekar, olika konstformer och mångsidig kommunikation. 
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Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 

Eleverna ska sporras och handledas till positiv växelverkan och samarbete. Lektioner, fester, lek, spel, mål-

tider 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, uppfinningsrikedo-

men och uttrycksförmågan utvecklas genom bland annat lek, äventyr, musik, drama, berättande, mediepre-

sentationer 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 färdig-

heter 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 konsumtions-

vanor 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 kri-

tiskt 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 symbol-

system 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 
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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 hand-

ledas 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 kri-

tiskt 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) 

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, pro-

gram och tjänster och de mest centrala principerna för hur de används och fungerar. De ska få lära sig an-

vända 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 arbets-

sätt: 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 upp-

muntras 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 lä-

randet 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. 
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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 ele-

verna ska man diskutera vad rättvisa, jämlikhet och ömsesidighet betyder. Eleverna ska genom egna erfaren-

heter 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  

- hur man stödjer eleverna i övergångarna från förskoleundervisningen till den grundläggande ut-

bildningen 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, handled-

ning, 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 kompe-

tensområdena 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 
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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 utbildningsanord-

naren 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 lärokur-

serna 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 sa-

misktalande 

- 
 

finska eller svenska 

samiska svenska eller finska och litte-

ratur samt samiska och litte-

ratur 

finska eller svenska  

- 
 

romani svenska eller finska och litte-

ratur samt romani och littera-

tur 

finska eller svenska  

- 

 

teckenspråk teckenspråk och litteratur 

samt svenska eller finska för 

teckenspråkiga 

              

- 

 

finska eller svenska 

annat modersmål annat modersmål med hela ti-

mantalet för modersmål och 

litteratur eller i enlighet med 

8 § i statsrådets förordning 

422/2012 samt svenska eller 

finska som andraspråk  

 

-  

 

 

finska eller svenska 
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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 moders-

målen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkunder-

visning 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 identi-

tet. 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 kommunikat-

ionsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli med-

vetna 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 iden-

titet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle.  Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kun-

skaps-, 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 informat-

ion. 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 ele-

vernas uppfattning om sig själva som språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar förstå-

elsen 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 mo-

dersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och skrivstrategier är centrala metakognitiva färdig-

heter 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 
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och funktionell syn på språket: de språkliga strukturerna ska studeras i språkliga sammanhang och inom text-

genrer 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 inne-

bär 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 bred-

dar 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, utgå-

ende 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 publice-

ras 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 be-

kanta sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och med olika kulturevenemang för barn ut-

vidgas 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.  
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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 fram-

steg. 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- och skrivfär-

digheter 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 ut-

vecklats. 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 vård-

nadshavarna ska ges tillräcklig information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- och skriv-

färdigheter, utvecklas. 

  

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läroäm-

net 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 vardags-
språket 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.  
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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 er-

bjuda möjlighet för eleven att delta i olika kommunikations-

situationer och bli bekant med normerna för dessa 

I1  K1, K2, K7 

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 läs-

förståelse samt uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsför-

ståelse  

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, me-

dietexter och andra texter genom att skapa positiva läsupp-

levelser 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 berättel-

ser, beskrivningar och andra texter, även i multimediala mil-

jöer 

I3 K2, K4, K5 

M11 lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivför-

mågan 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   



164 
 

M12 sporra eleven att utveckla sin språkliga medvetenhet 

gällande talat och skrivet språk och sin kunskap om grund-

läggande 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 läsin-

tresse 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 möjlig-

het att bekanta sig med olika former av barnkultur och 

sporra eleven att producera kultur tillsammans med andra 

I4 K2, K4, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Svenska och litteratur i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M14 I1-I4 K1-K5, K7 

 

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, fakta-

texter, 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 
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skriva textade gemener och versaler för hand och att använda tangentbord och skriva digitalt, lär sig grund-

läggande 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 språ-

kanvändningen 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) 

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, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-

nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja mo-

nikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kult-

tuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmis-

tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden 

oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Teh-

dään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

määrien kanssa. 

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan op-

pimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen, 

ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen. 
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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 eri-
laisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3  
 

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvi-
tustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmä-
viestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin 

S1 L1, L2, L7 

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan 
ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltai-
sesti, 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 yhtey-
dessä 

S2 L1, L2,L4  

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin  S2 L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjalli-
suudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luo-
malla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä 
tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämi-
seen sekä lukukokemusten jakamiseen 

S2 L2, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita 
ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhu-
malla, kirjoittamalla ja kuvien avulla  

S3 L1, L4, L5, L7  

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kerto-
via, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 L2, L4, L5 

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoit-
tamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta 
vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen 
sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kir-
joitettua kieltä koskevia sopimuksia 

S3 L1, L4, L5  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuut-
taan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata 
tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kie-
lestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäy-
töllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen 

S4 L2, L4, L7  

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lap-
sille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään 

S4 L2, L3, L4 
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kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastus-
taan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön 

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja 
kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustut-
taa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa nii-
den käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kult-
tuuria yhdessä muiden kanssa  

S4 L2, L4, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T14 S1-S4 L1-L5, 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 erilais-

ten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, lo-

ruja, 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 tekstejä, niiden 

merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tie-

totekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teks-

teissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa eri-

tyisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, 

kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan teks-

tien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havain-

toja 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 teks-

tin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, 

esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttä-

mistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista 

ja näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja luke-

misen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitet-

tua 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 havain-

toja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri pu-

hetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan 

yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsi-

tään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnellen ja 
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lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään 

niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjas-

toon ja sen käyttöön.  Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperin-

teisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituot-

teiden tekemiseen. 

SAMISKA OCH LITTERATUR 

I lärokursen samiska och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differen-
tiering 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 språk-

kunskaper 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 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, lu-

ohti), 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, grundläg-

gande läs- och skrivfärdigheter samt multilitteracitet utvecklas. Undervisningen ska särskilt beakta betydel-

sen 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 konti-

nuerlig lärprocess i samiska från förskoleundervisningen till nybörjarundervisningen, såväl när det gäller bas-

kunskaper som mångsidig kompetens. 

 

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

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som må-
let 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 ele-

ven 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 kom-

municera 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 

M5 handleda eleven att söka information på olika sätt I2 K4,K1, K5 

M6 väcka elevens intresse för frivillig läsning genom att sti-

mulera 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 upple-

velser av textproduktion, samarbete och kommunikation 

kring texter 

I3 K2, K5, K1, K4 

M8 erbjuda eleven möjligheter att berätta och beskriva sa-

ker muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder även i multi-

mediala miljöer 

I3 K1, K4, K5 

M9 handleda eleven att planera och bygga upp egna tex-

ter, 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 
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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 moders-

målet i allt lärande 

I5 K1, K4 

M14 stödja eleven att tillägna sig ett vetgirigt sätt att stu-

dera 

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 möj-

ligheter 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 kom-

munikationssituationer 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 behandlar barn-

litteratur, 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 bety-

delser 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 disku-

terar 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 instrue-

rande 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, 
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ord, uttryck och uttryckssätt samt deras betydelser. Eleverna gör iakttagelser om olika talspråkliga varianter 

och sociokulturella varianter samt hur språkanvändningen påverkar omgivningen. Särskilt tränas släktbenäm-

ningar 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 medietex-

ter. 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 begrepps-

bildning. 

ROMANI OCH LITTERATUR 

I lärokursen romani och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differenti-
ering 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 ge-

menskapen 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. Gemen-

skapen 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 moti-

vera 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 



172 
 

skrivfärdigheter, multilitteracitet och språkliga medvetenhet utvecklas. I undervisningen ska man fästa sär-

skild 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 själv-

ständigt och tillsammans med andra 

I1 K1, K2 

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 kom-

municera så att hen lär sig kommunicera på romani i olika si-

tuationer 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 informat-

ion på olika sätt  

I2 K1, K4, K5 

Att producera texter   

M7 uppmuntra och inspirera eleven att beskriva saker munt-

ligt, skriftligt och med hjälp av bilder  

I3 K2, K4 

M8 handleda eleven att producera enkla berättande, beskri-

vande och andra typer av texter självständigt och tillsam-

mans 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   
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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 känne-

tecknande 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 kul-

tur tillsammans med andra 

I4 K2, K4, K7 

 

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 um-

gänge med romanitalande i olika åldrar. Eleverna får lära sig att använda språket artigt och anpassat till situ-

ationen. 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 möjlig-

het 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 kul-

turtraditionen genom att i mån av möjlighet dra nytta av den lokala romska gemenskapen. Eleverna gör iakt-

tagelser om olika talspråkliga och sociokulturella varianter samt hur språkbruket påverkar omgivningen. Ele-

verna ges tillfällen att lyssna till berättelser och musik på romani. 
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TECKENSPRÅK OCH LITTERATUR 

I lärokursen teckenspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, diffe-
rentiering 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 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 bedöm-

ningen av lärande inom annan undervisning i teckenspråk och litteratur ska undervisningens omfattning be-

aktas. 

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 situat-

ioner 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 
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M2 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att disku-

tera 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 kommunikat-

ionsförmåga, 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 upplevel-

ser och tankar om dem 

I2 K2, K4 

M5 stimulera elevens fantasi och tankeförmåga  I2 K1 

Att producera texter   

M6 vägleda eleven att få positiva upplevelser av att produ-

cera, 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 and-

ras språkliga beteende 

I4 K1, K3 

M9 erbjuda eleven möjligheter att lära känna olika kultur-

former 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 tecken-

språk 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 erfaren-

heter, iakttagelser och kunskaper. Eleverna hittar på egna fantasiberättelser med beaktande av berättelsens 
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grundelement: plats och tid för händelserna, handlingen och personerna. Eleverna övar sig att språkligt ge-

stalta 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. Teck-

enförrådet 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.  

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 posit-

ion, 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 kul-

turverksamheten 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 tecken-

språk 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 utbildningsan-

ordnarens 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 ti-

mantal 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 utbildningsanord-

nare. Läroplanen ska utarbetas med hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken om-

fattning 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, hand-

ledning, 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 littera-

tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 
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lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare188. 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 fler-

språkighet 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. Språk-

kunskapen 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 kon-

kret vardagsspråk till ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter att ge språk-

ligt 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 lärokurs189. 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 lärokursen190. En elev kan studera enligt lärokursen 

svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller ele-

ven 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 text-

genrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyttat till Finland mitt i den grundläggande ut-

bildningen är det viktigt att ta hänsyn till elevens språkkunskaper och tidigare kunskaper och färdigheter då 

                                                           
188 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 
timfördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012 
189 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § 
190 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 § 
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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. Undervisning-

ens 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 ord-

förrådet 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 ut-

veckla sitt ord- och begreppsförråd  

I2 K1, K2, K4 

M5 uppmuntra eleven att läsa och diskutera texter och litte-

ratur 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 an-

vända 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 ge-

nom att iaktta olika varianter av talspråk i den närmaste om-

givningen och hjälpa eleven att märka att det egna språkbru-

ket kan påverka andras språkliga beteende 

I4 K4, K6, K7 

M10 motivera eleven att lyssna på och läsa litteratur som 

lämpar sig för åldern och språkkunskaperna och handleda 

I4 K2, K4  
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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 ge-

nom 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 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 

eleven att välja litteratur som intresserar samt lära eleven 

använda biblioteket och bli bekant med barnkultur 

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 
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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 be-

kantar 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 in-

formation 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 maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti191. 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, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kie-

len 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 monimuotoi-

sessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielen-

käyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kieli-

taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppi-

laiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saa-

vat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

                                                           
191 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen 
tuntijaosta 422/2012 
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Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista192. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta193.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -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-alu-

eilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäse-

nenä 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. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppi-

määräksi 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 tavoitteelli-

sesti 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-
alueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuoro-
vaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja 
kuullun ymmärtämisen taitojaan 

S1 L2, L4 

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

S1 L1, L2, L7 

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja ke-
hollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla 

S1 L1, L2, L7 

                                                           
192 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
193 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään koko-
naisvaltaisesti, myös draaman keinoin 

Tekstien tulkitseminen   

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

S2 L1, L2, L4 

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitai-
dolle 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 oikeinkirjoituk-
sen perusasioita 

S3 L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan te-
kemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähi-
piirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että 
omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen 
käyttäytymiseen 

S4 L4, L6, L7 

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikä-
kaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata 
oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luetta-
vaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin 
tutustumiseen 

S4 L2, L4 

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri 
kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläyty-
mään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä 
itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kie-
lenoppijana 

S5 L1, L2, L4 

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppi-
aineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajei-
hin ja niiden ominaispiirteisiin 

S5 L1, L2, L4 

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyt-
täjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan 

S5 L1, L2, L4 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T144 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

vuosiluokilla 1–2 
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Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen 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 ymmär-

tämistä, 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 yhteis-

ten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityk-

siä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennellään muun 

muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tutustutaan eri-

laisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitel-

laan tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan ker-

ronnan 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 yk-

sin 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 kie-

lenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liitty-

viä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia 

ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknolo-

gian 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 jäm-

bördiga 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. 
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FINSKA FÖR SAMISKTALANDE (SUOMI SAAMENKIELISILLE) 

Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä ja kirjalli-

suutta. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-

lytysten 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 per-

heen 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 läro-

planen 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 ut-

vecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

FINSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA (SUOMI VIITTOMAKIELISILLE) 

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjalli-

suutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-

vamisen 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. Opetussuunni-

telman 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 moders-

målen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkunder-

visning 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 
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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 identi-

tet. 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-lärokur-

serna 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 läro-

kurs (B2-lärokurs) i främmande språk, samiska och latin. 

Beskrivningen av lärokursen i främmande språk kan tillämpas på alla språk som inte har språkspecifik läro-

kursbeskrivning. 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. Språkunder-

visningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Undervisningen i det andra inhemska språket är en del av språkpedagogiken och fostran till språkmedveten-

het. 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 
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andra språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten i språkval och språkstudier för-

stärks 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 språk-

undervisningen 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 be-

härskar. 

 

Det särskilda uppdraget i undervisningen i det andra inhemska språket i årskurserna 1–2 är att hos eleverna 

väcka en positiv attityd till att lära sig finska eller svenska samt att stärka elevernas tro på sin egen förmåga 

att lära sig språk och att modigt använda även det lilla de kan på det andra språket. Undervisningen ska väcka 

elevernas nyfikenhet för språk och stödja deras förmåga att iaktta och använda sig av de språkliga och kultu-

rella intryck som de får från omgivningen. Undervisningen ska ge eleverna mångsidiga upplevelser av finska 

eller svenska och kulturerna som har anknytning till det finska eller svenska språket. I undervisningen i mo-

dersmålsinriktad finska eller svenska får eleverna möjlighet att reflektera över och fördjupa sina kunskaper 

i finska eller svenska och sin kännedom om särdragen i finsk- eller svenskspråkig kultur. I undervisningen ska 

man betona glädje i lärandet, varierande och aktiverande arbetssätt samt muntlig kommunikation i vardag-

liga situationer. Teman som behandlas i undervisningen väljs tillsammans med eleverna utgående från deras 

egna intressen och de behandlas på ett mångsidigt sätt. Av eleverna förutsätts inga läs- eller skrivkunskaper 

då undervisningen inleds. Man väcker och ökar efterhand elevernas intresse för det talade och skrivna språ-

ket. Så småningom ökar man också elevernas intresse för att läsa och skriva. 

 

Finska, A1-lärokurs i årskurserna 1–2  

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN I A1-LÄROKURSEN I FINSKA I ÅRSKURSERNA 1–2  

 

Mål för  Mål för lärandet som  Innehåll som anknyter till 

målen undervisningen härletts ur målen för  

undervisningen  

Mångsi-

dig kom-

petens 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera  
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M6 Uppmuntra 

eleven att använda 

språket på ett 

mångsidigt sätt i 

olika kommunikat-

ionssituationer. 

Eleven lär sig an-

vända språket i ett 

antal ofta återkom-

mande, rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer med 

stöd av sin samtals-

partner. 

I3 Innehållet väljs utgående 

från elevernas vardag och in-

tressen. Innehållet väljs till-

sammans med eleverna. En 

central del av innehållet i 

undervisningen är att an-

vända språket för olika syf-

ten, till exempel för att 

hälsa, säga adjö, berätta om 

sig själv samt för olika situat-

ioner i vardagen. Eleverna 

tränar ett artigt språkbruk i 

olika kommunikationssituat-

ioner. Som en del av kom-

munikationen tränar ele-

verna ordförråd samt struk-

turer och fraser med hjälp av 

sång, lek, drama och spelifie-

ring. 

K1, K2, 

K4, K6, K7 

M7 Handleda ele-

ven att använda 

olika non-verbala 

tillvägagångssätt 

samt olika sätt för 

att härleda ords be-

tydelse. Uppmuntra 

eleven att uttrycka 

sina egna iakttagel-

ser och sina svårig-

heter att förstå 

budskapet. 

Eleven lär sig an-

vända non-verbala 

hjälpmedel, till ex-

empel gester, mi-

ner, ordförråd och 

digitala färdigheter 

för att klara av  

kommunikations- 

situationer. Eleven 

lär sig gissa eller 

härleda enskilda 

ords betydelse. Ele-

ven lär sig uttrycka 

att hen har förstått 

budskapet. Eleven 

lär sig framföra sina 

egna iakttagelser.  

I3 I undervisningen diskuterar 

och funderar man över hur 

man ska agera om man end-

ast har ringa kunskaper i ett 

språk. Eleverna övar att an-

vända olika hjälpmedel för att 

kommunicera, till exempel att 

använda gester och att rita. 

Eleverna övar att härleda ords 

betydelse utifrån kontexten, 

allmänbildningen eller andra 

språkkunskaper. Eleverna lär 

sig uttryck som behövs då det 

uppstår svårigheter med att 

förstå budskapet. 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 

M8 Uppmuntra ele-

ven att använda det 

finska  

språket på ett för 

kommunikationssitu-

ationen och kulturen 

lämpligt sätt. 

Eleven lär sig an-

vända ett antal för 

språket och kulturen 

vanliga artighetsfra-

ser. 

I3 Eleven får vänja sig vid 

att använda de för språket 

och kulturen vanligaste ar-

tighetsfraserna i vardag-

liga kommunikationssitu-

ationer, till exempel för att 

hälsa, säga adjö, tacka och 

be om hjälp. Eleverna övar 

olika naturliga sätt att rea-

gera i kommunikationssi-

tuationer. 

K2, K4, 

K6,  

K7 

Mål för  Mål för lärandet som  Innehåll som anknyter till 

målen undervisningen härletts ur målen för  

undervisningen  

Mångsi-

dig kom-

petens 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  
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Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A1-lärokursen i finska i årskurserna 1–2 I valet av arbetssätt ska man ta 

i beaktande olika slags elever och elever med olika bakgrund samt elevernas ålder och utvecklingsnivå. Ar-

betssätten ska vara mångsidiga, elevorienterade och engagerande. Utgångspunkten för arbetssätten ska 

vara att de är konkreta och stöder undersökande lärande. Undervisningen kan göras mer övergripande så 

att eleverna lär sig finska också i samband med undervisningen i andra läroämnen. 

Med hjälp av arbetssätten ska man handleda eleverna att kommunicera på många olika sätt och diskutera 

och fundera tillsammans samt väcka deras nyfikenhet för språk och utveckla deras slutlednings- och samar-

betsförmåga. Arbetssätten ska kombinera lek, musik, drama, spel och rörelse samt olika sinnen. Förutom 

den muntliga kommunikationen ska eleverna också ges möjlighet att bekanta sig med det finska språket 

och lära sig det genom att iaktta språket i skrift. Eleverna handleds att reflektera över hur de lär sig finska 

till exempel med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg och så småningom ta 

ansvar för sitt eget lärande. 

Som lärmiljöer i undervisningen kan man utnyttja hela skolan och skolans närmiljö. Flerspråkigheten, den 

kulturella mångfalden och språkmedvetenheten ska vara synliga i lärmiljöerna. Det finska språket ska höras 

M9 Handleda ele-

ven att  förstå  mål-

språkets vanligaste 

ord och uttryck  i 

kommunikationssi-

tuationer som är 

bekanta för eleven.  

Eleven lär sig för-

stå ett antal ord 

och uttryck som 

hen hör. 

I3 Innehållet väljs utgående 

från elevernas vardag och 

egna intressen. Innehållet 

väljs tillsammans med ele-

verna.  

Eleverna får i första hand ta 

del av talade texter och så 

småningom även skrivna tex-

ter samt språket som hörs och 

syns i vardagen. Eleverna övar 

att iaktta uttalet och beto-

ningen av ord på finska. Ele-

verna övar att förstå språket 

med hjälp av sång, lek, ramsor, 

berättelser och bilder.   

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter  

M10 Handleda ele-

ven att i olika situat-

ioner som är be-

kanta för eleven an-

vända de vanligaste 

orden och uttrycken 

på finska, särskilt i 

tal, samt att träna 

uttalet. 

Eleven lär sig an-

vända de vanligaste 

orden och uttrycken 

samt att uttala dem 

förståeligt. 

I3 Innehållet väljs utgående 

från elevernas vardag och 

egna intressen. Innehållet 

väljs tillsammans med ele-

verna. Eleverna övar mycket 

och på ett mångsidigt sätt 

att uttala och betona ord på 

finska. Eleverna övar ord och 

satsstrukturer som en del av 

kommunikationen i situat-

ioner som är bekanta för ele-

verna med hjälp av till exem-

pel bilder, sång, lek, ramsor, 

berättelser, drama och speli-

fiering. Eleverna ges så små-

ningom möjlighet att öva sig 

att skriva. 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 
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och synas i undervisningssituationer och kommunikationssituationer som är bekanta för eleverna. Lärmiljö-

erna kan anpassas så att de lämpar sig för olika situationer för språkinlärning och ger möjlighet att arbeta 

på ett mångsidigt sätt både i grupp och självständigt. Lärmiljöerna planeras tillsammans med eleverna. 

Lärmiljöerna ska stödja elevens naturliga nyfikenhet, lust att pröva på nya saker samt lekfullhet och fantasi 

så att eleven från början vågar använda även det lilla hen kan på det nya språket. Lärmiljöerna ska stärka 

utvecklingen av barnens multilitteracitet genom att man i undervisningen använder till exempel bilder, rö-

relse, ljud och olika didaktiska verktyg. I undervisningen ska man erbjuda eleverna möjlighet att bekanta sig 

med det finska språket och kulturen som hör till språket med hjälp av olika lärmiljöer och i mån av möjlig-

het genom att till exempel via digitala hjälpmedel ha kontakt med andra som talar finska. 

Handledning, differentiering och stöd i A1-lärokursen i finska i årskurserna 1–2 Eleverna ska i undervis-

ningen uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar, stär-

kande av färdigheterna för språkstudier och aktiverande arbetssätt som främjar kreativitet och delaktig-

het stöder utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna erbjuds möjligheter att bekanta sig med 

andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få mångsidig information om betydelsen av att kunna språk 

och de ska uppmuntras att studera många olika språk.  

Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen och undervisningen ska 

vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt 

vägande skäl för att en elev befrias från språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje 

elev. I kapitel 7 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om stöd för 

lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för ele-

ver som avancerar snabbare eller kan finska från tidigare. Eleverna handleds att finna material som intres-

serar dem och som främjar lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket. 

Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i finska i årskurserna 1–2 Syftet med bedömningen under 

läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande respons. Lärarens respons ger 

eleverna en möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina egna kunskaper och hur de 

kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att visa 

sina kunskaper på olika sätt.  

Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del 

av språkstudierna. 

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-språket som baserar sig på 

lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål som ställts upp i läroplanen. Då lära-

ren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna har möjlighet att visa sina kunskaper på olika 

sätt. 

 

Finska, modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs i årskurserna 1–2 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN I A1-LÄROKURSEN I MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA I ÅRSKURSERNA 

1–2 
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Mål för undervisningen Mål för lärandet som 

härletts ur målen för 

undervisningen 

Innehåll som anknyter till målen Mångsidig 

kompetens 

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet 

M1 Eleven bekantar sig 

med olika språk och kul-

turer i skolan, närmiljön 

samt i Finland och Nor-

den. Handleda eleven 

att förstå finskans och 

svenskans ställning som 

nationalspråk. Hand-

leda eleven att lägga 

märke till känneteck-

nande och kulturella 

särdrag i finska. 

Eleven lär sig göra iakt-

tagelser om olika språk 

och kulturer i sin vardag 

samt inser nyttan av de 

språkkunskaper som 

hen redan har. 

 

(används inte som be-

dömningsgrund) 

I1 I undervisningen reflekterar 

man tillsammans över vilka språk 

som talas i skolan, närmiljön samt i 

Finland och Norden, och man be-

kantar sig med de olika kulturerna. 

Eleverna iakttar vilka likheter och 

olikheter det finns mellan olika 

språk. Eleverna reflekterar över 

och diskuterar den egna tvåsprå-

kiga bakgrunden och kulturidenti-

teten. 

K1, K2, K5, K7 

M2 Handleda eleven att 

värdesätta sin egen två-

språkiga bakgrund och 

dubbla kulturidentitet 

samt språklig och kultu-

rell mångfald. 

Eleven lär sig värdesätta 

sin egen språkliga bak-

grund och olika språk 

och kulturer. 

 

(används inte som be-

dömningsgrund) 

I1 Eleverna funderar tillsammans 

på den språkliga och kulturella 

mångfaldens betydelse för olika 

gemenskaper. 

K1, K2 

Färdigheter för språkstudier 

M3 Erbjuda eleven möj-

lighet att samarbeta 

med andra och fungera 

i grupp med andra samt 

att använda båda sina 

språk. 

Eleven lär sig samarbeta 

och fungera i grupp 

med andra. 

I2 Eleverna övar att samarbeta och 

arbeta parvis och i grupper. 

K1, K2, K6 

M4 Uppmuntra eleven 

att göra iakttagelser om 

olika språk och språk-

bruket i både svenska 

och finska samt att här-

leda nya ords och ut-

trycks betydelser och 

att aktivt använda dem. 

Eleven lär sig härleda 

nya ords och uttrycks 

betydelser samt att 

göra iakttagelser om 

språket och språkbru-

ket. 

 

(används inte som be-

dömningsgrund) 

I2 I undervisningen iakttar man i 

huvudsak talat språk. Eleverna 

övar på att härleda nya ords och 

uttrycks betydelse utifrån kontex-

ten, allmänbildningen och den 

egna tvåspråkiga bakgrunden och 

dubbla kulturidentiteten. 

K1, K4, K5 
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M5 Eleven bekantar sig 

med olika sätt att lära 

sig språk och prövar 

vilka sätt att lära sig 

som passar hen själv 

bäst. Eleverna övar till-

sammans att ställa upp 

mål för sina språkstu-

dier. 

Eleven lär sig känna 

igen, pröva, öva samt 

använda olika färdig-

heter för språkstudier. 

I2 Eleverna diskuterar och funde-

rar hur och på vilka olika sätt man 

kan lära sig språk. Eleverna övar 

olika sätt att lära sig språk. Ele-

verna övar på att utvärdera både 

sina egna och sina klasskamraters 

språkkunskaper med hjälp av till 

exempel Den europeiska språk-

portfolion. 

K1, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

M6 Uppmuntra eleven 

att aktivt använda språ-

ket på ett mångsidigt 

sätt och utveckla sina 

uttrycks- och kommuni-

kationsfärdigheter i 

olika kommunikations-

situationer. 

Eleven lär sig använda 

språket i olika kommu-

nikationssituationer. 

I3 Innehållet väljs utgående från 

elevernas vardag och intressen. In-

nehållet väljs tillsammans med 

eleverna. En central del av inne-

hållet är att använda språket för 

olika syften och att öva ett artigt 

språkbruk i olika kommunikations-

situationer. Eleverna ges möjlighet 

att använda språket i olika situat-

ioner som främjar elevernas språk-

liga utveckling och ger lämpliga ut-

maningar med beaktande av ele-

vernas tvåspråkiga bakgrund. Som 

en del av kommunikationen utvid-

gar eleverna ordförråd och struk-

turer med hjälp av sång, lek, 

drama och spelifiering. 

K1, K2, K4, K6, 

K7 

M7 Handleda eleven att 

använda olika non-ver-

bala tillvägagångssätt 

och olika sätt för att 

härleda ords betydelse. 

Uppmuntra eleven att 

uttrycka sina egna iakt-

tagelser och sina svårig-

heter att förstå bud-

skapet. 

Eleven lär sig använda 

nonverbala hjälpmedel 

till exempel gester, mi-

ner, ordförråd och digi-

tala färdigheter för att 

hantera kommunikat-

ionssituationer. Eleven 

lär sig framföra sina 

egna iakttagelser. 

I3 Eleverna övar att använda olika 

hjälpmedel för att kommunicera, 

till exempel att använda gester 

och att rita samt övar sig på att 

härleda nya ords och uttrycks be-

tydelse utifrån kontexten, allmän-

bildningen och den egna tvåsprå-

kiga bakgrunden och den dubbla 

kulturidentiteten. Eleverna lär sig 

utnyttja sin tvåspråkiga bakgrund i 

olika situationer. 

K1, K2, K3, K4, 

K5, K7 

M8 Uppmuntra eleven 

använda finska språket 

på ett för kommunikat-

ionssituationen lämpligt 

sätt samt känna igen 

Eleverna lär sig fungera 

naturligt i olika vardag-

liga kommunikationssi-

tuationer. 

I3 Eleverna övar på olika naturliga 

sätt att uttrycka sig och reagera i 

olika vardagliga kommunikations-

situationer. 

K2, K4, K6, K7 
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kulturella drag i inter-

aktionen på finska och 

svenska. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

M9 Handleda eleven att 

utveckla sina kunskaper 

i finska språket i olika 

slags situationer samt 

att bekanta sig med 

muntliga och skriftliga 

åldersenliga texter. 

Eleven lär sig att besk-

riva och återge företeel-

ser muntligt och med 

hjälp av olika typer av 

texter 

I3 Innehållen väljs utgående från 

elevernas vardag och egna intres-

sen. Innehållet väljs tillsammans 

med eleverna och med beaktande 

av elevernas tvåspråkiga bak-

grund. Eleven får i första hand ta 

del av talade texter och så små-

ningom även skrivna texter samt 

bekanta sig med de språkliga dra-

gen i dessa. Eleverna övar att ut-

nyttja finskspråkigt material och 

utvecklar sina färdigheter i finska 

med hjälp av sång, lek, ramsor, be-

rättelser och bilder. Eleverna övar 

tillsammans att lyssna, tala och så 

småningom läsa och skriva på 

finska utifrån de teman som be-

handlas i undervisningen. 

 

 

 

K1, K2, K3, K4, 

K5, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter 

M10 Erbjuda eleven rik-

liga möjligheter att an-

vända finska, särskilt i 

tal, i många olika situat-

ioner. 

Eleven lär sig att an-

vända finska mångsidigt 

i olika situationer. 

I3 Innehållet väljs utgående från 

elevernas vardag och egna intres-

sen. Innehållet väljs tillsammans 

med eleverna och med beaktande 

av elevernas tvåspråkiga bakgrund 

och dubbla språkidentitet. Ele-

verna utvidgar sitt ordförråd och 

övar på ett mångsidigt sätt ord och 

strukturer som en del av kommu-

nikationen i olika situationer med 

hjälp av aktiverande arbetssätt, di-

gitala hjälpmedel och till exempel 

sång, lek, ramsor, berättelser, 

drama och spelifiering. Eleverna 

K1, K2, K3, K4, 

K5, K7 
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får möjlighet att så småningom 

öva sig på att skriva. 

 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålsinriktad finska, årskurs 1-2 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

Samarbete med den lokala finskspråkiga skolan. Vi kan t.ex. delta i varandras fester, som är typiska för de 

två språkgrupperna.  

Vi bekantar oss med Aleksis Kivi och Fanjunkars. 

Eleverna på samma årskurser i den svenska och närliggande finska skolan kan leka sällskapslekar och sjunga 

sånger på båda språken. 

I anknytning till skolans Grön Flagg-verksamhet, kan man i språkundervisningen på olika sätt ta upp så-

dant som har med hållbar utveckling att göra.  

 

 

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurserna 1–2 

I valet av arbetssätt ska man ta i beaktande olika slags elever och elever med olika bakgrund samt elever-

nas ålder och utvecklingsnivå. Arbetssätten ska vara mångsidiga, elevorienterade och engagerande. Ut-

gångspunkten för arbetssätten ska vara att de är konkreta och stöder undersökande lärande. Undervis-

ningen kan göras mer övergripande så att eleverna utvecklar sina kunskaper i både finska och svenska 

också i samband med undervisningen i andra läroämnen. Elevernas tvåspråkiga bakgrund ska beaktas i 

undervisningen.  

Arbetssätten ska vara mångsidiga för att uppmuntra eleverna att kommunicera på många olika sätt och 

diskutera och fundera tillsammans samt för att väcka deras nyfikenhet för språk och utveckla deras slutled-

nings- och samarbetsförmåga. Arbetssätten ska kombinera lek, musik, drama, spel och rörelse samt olika 

sinnen. Förutom den muntliga kommunikationen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla sina färdig-

heter i finska samt så småningom bekanta sig med finska i skrift. Eleverna handleds att reflektera över hur 

de lär sig finska till exempel med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg och att 

så småningom ta ansvar för sitt eget lärande.  

Som lärmiljöer i undervisningen kan man utnyttja hela skolan och skolans närmiljö. Flerspråkigheten, den 

kulturella mångfalden och språkmedvetenheten ska vara synliga i lärmiljöerna. Det finska språket ska an-

vändas och synas i undervisningssituationer och kommunikationssituationer. Lärmiljöerna kan anpassas så 

att de lämpar sig för olika situationer för språkinlärning och ger möjlighet att arbeta på ett mångsidigt sätt 

både i grupp och självständigt. Lärmiljöerna planeras tillsammans med eleverna. Lärmiljöerna ska stöda 

elevens naturliga nyfikenhet, lust att pröva på nya saker samt lekfullhet och fantasi. Lärmiljöerna ska stärka 

utvecklingen av barnens multilitteracitet genom att man i undervisningen använder till exempel bilder, rö-

relse, ljud och olika didaktiska verktyg. I undervisningen ska man med beaktande av elevernas tvåspråkiga 

bakgrund och dubbla kulturidentitet erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse av 

den finska kulturen med hjälp av olika lärmiljöer. 

Handledning, differentiering och stöd i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurserna 1–2 
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Eleverna ska i undervisningen uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommu-

nikativa övningar, stärkande av färdigheter för språkstudier och aktiverande arbetssätt som främjar kreati-

vitet och delaktighet stöder utvecklingen av de språkkunskaper eleverna redan har. Eleverna erbjuds möj-

lighet att bekanta sig med andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få mångsidig information om be-

tydelsen av att kunna språk och de ska uppmuntras att studera många olika språk.  

Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen och undervisningen ska 

vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt 

vägande skäl för att en elev befrias från språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje 

elev. I kapitel 7 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om stöd för 

lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för ele-

ver som avancerar snabbare eller kan finska från tidigare. Eleverna handleds att finna material som intres-

serar dem och som främjar lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket. 

Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurserna 1–2 

Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande 

respons. Lärarens respons ger eleverna en möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina 

egna kunskaper och hur de kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger ele-

verna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina 

kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av språkstudierna. 

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-lärokursen i modersmåls-

inriktad finska som baserar sig på lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål 

som ställts upp i läroplanen. Då läraren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna har möjlig-

het att visa sina kunskaper på olika sätt. 

 

 

 

Svenska, A1-lärokurs i årskurserna 1–2 (ruotsin kieli, A1-oppimäärä vuosiluokilla 1–2) 

 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 

 Tavoitteisiin liittyvät johdetut 

oppimisen  sisältöalueet 

tavoitteet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
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T1 tutustutaan, 

mitä kieliä ja kult-

tuureita koulussa, 

lähiympäristössä ja 

Pohjoismaissa on. 

Ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

suomen ja ruotsin 

kielen asema kan-

salliskielinä. Oh-

jata oppilasta tun-

nistamaan ruotsin 

kieli muista kie-

listä. 

Oppilas oppii tie-
dostamaan kie-

lellistä ja kulttuu-
rista moninai-

suutta arjessaan 
sekä tunnista-
maan ruotsin kie-
len muista osaa-
mistaan kielistä. 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

S1 Pohditaan yhdessä, 

mitä kieliä koulussa, lä-

hiympäristössä, Suomessa 

ja Pohjoismaissa puhutaan 

ja tutustutaan niissä esiin-

tyviin kulttuureihin. Kes-

kustellaan eri kielten yhtä-

läisyyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, 

L7 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 

 Tavoitteisiin liittyvät johdetut 

oppimisen  sisältöalueet 

tavoitteet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa 

sekä kielellistä ja 

kulttuurista moni-

naisuutta 

Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kielitaustaansa 

sekä eri kieliä ja 
kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

S1 Pohditaan yhdessä kie-

lellisen ja kulttuurisen mo-

ninaisuuden merkitystä ja 

arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutai-

dot 

   

T3 tarjota oppi-

laille mahdolli-

suuksia tehdä yh-

teistyötä muiden 

kanssa ja toimia 

ryhmässä 

Oppilas oppii yh-

teistyö- ja ryhmä-

työtaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentele-

mään pareittain ja ryh-

missä. 

L1, L2, 

L6 

T4 ohjata oppilasta 

tekemään havain-

toja kielestä ja kie-

lenkäytöstä sekä 

arvaamaan ja päät-

telemään yksittäis-

ten sanojen ja il-

mausten merkityk-

siä   

Oppilas oppii ar-
vaamaan ja päätte-

lemään sanojen ja 
ilmausten merki-
tyksiä sekä teke-
mään havaintoja 
kielestä ja kielen-
käytöstä. 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

S2 Havainnoidaan pää-

sääntöisesti puhuttua 

kieltä. Harjoitellaan sano-

jen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon 

tai muun kielitaidon perus-

teella.  

L1, L4, L5 
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T5 tutustutaan eri-

laisiin tapoihin op-

pia kieliä ja kokeil-

laan, millaiset tavat 

oppia kieliä sopivat 

oppilaalle parhai-

ten sekä harjoitel-

laan yhdessä aset-

tamaan tavoitteita 

kielten opiskelulle 

Oppilas oppii tun-

nistamaan, kokeile-

maan, harjoittele-

maan ja käyttä-

mään erilaisia kie-

lenopiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä 

opitaan ja miten kieliä voi 

oppia. Harjoitellaan erilai-

sia tapoja opiskella kieltä. 

Harjoitellaan arvioimaan 

omaa kielitaitoa itse- ja 

vertaisarvioinnin keinoin 

käyttämällä esimerkiksi 

Eurooppalaista kielisalk-

kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä monipuoli-

sesti erilaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa 

Oppilas oppii käyt-

tämään kieltä vies-

tintäkumppanin tu-

kemana joissakin 

yleisimmin toistu-

vissa viestintätilan-

teissa. 

S3 Sisältöjen valinnan läh-

tökohtana ovat oppilaiden 

arki ja kiinnostuksen koh-

teet. Sisältöjä valitaan yh-

dessä oppilaiden kanssa. 

Keskeisiä sisältöjä ovat eri 

kielenkäyttötarkoituksiin 

liittyvät tilanteet, kuten 

tervehtiminen, hyvästely, 

omasta itsestä kertominen 

ja arkeen liittyvät kielen-

käyttötilanteet. Opetuk-

sessa harjoitellaan kohteli-

asta kielenkäyttöä vuoro-

vaikutustilanteissa. Osana 

vuorovaikutusta harjoitel-

laan sanastoa ja raken-

teita fraaseina esimerkiksi 

laulujen, leikkien, draa-

man ja pelillistämisen 

avulla.  

L1, L2, L4, 

L6, L7 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 

 Tavoitteisiin liittyvät johdetut 

oppimisen  sisältöalueet 

tavoitteet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  
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T7 ohjata oppilaita 

hyödyntämään 

non-verbaalisia 

keinoja ja käyttä-

mään erilaisia kei-

noja päätellä sano-

jen merkityksiä. 

Rohkaista oppi-

lasta ilmaisemaan 

omia oivalluksiaan 

sekä viestin ym-

märtämiseen liitty-

viä vaikeuksia. 

Oppilas oppii 

hyödyntämään 

erilaisia apukei-

noja kuten eleitä, 

ilmeitä, sanastoja 

ja TVT-taitoja sel-

viytyäkseen vuo-

rovaikutustilan-

teista. Oppilas 

oppii arvaamaan 

tai päättelemään 

yksittäisten sano-

jen merkityksiä. 

Oppilas oppii il-

maisemaan, onko 

ymmärtänyt kuu-

lemansa. Oppilas 

oppii tuomaan 

esille omia oival-

luksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi 
toimia, jos osaa kieltä vain 

vähän. Harjoitellaan eri-
laisten viestinnässä tarvit-

tavien apukeinojen, kuten 
eleiden ja piirtämisen käyt-
töä. 
Harjoitellaan sanojen 

merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon 

tai muiden kielten osaa-

misen perusteella. Harjoi-

tellaan ilmaisuja, joita 

tarvitaan, kun viestin ym-

märtämisessä on vaikeuk-

sia. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

ruotsin kieltä vies-

tintätilanteeseen ja 

kulttuuriin sopi-

valla tavalla 

Oppilas oppii käyt-
tämään muutamia  
kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisiä koh-

teliaisuuden il-

mauksia  

S3 Totutellaan käyttä-

mään kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisimpiä kohte-

liaisuuden ilmauksia arjen 

vuorovaikutustilanteissa, 

kuten tervehtiminen, hy-

västely, kiittäminen ja 

avun pyytäminen. Harjoi-

tellaan luontevaa reagoin-

tia vuorovaikutustilan-

teissa. 

L2, L4, L6, 

L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita teks-

tejä 

  

T9 ohjata oppilasta  

ymmärtämään 

koh- 

dekielen tavallisim-

pia sanoja ja il-

mauksia oppilaille 

tutuissa tilanteissa 

Oppilas oppii ym-

märtämään muuta-

mia kuulemiaan ja 

näkemiään sanoja 

ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan läh-

tökohtana ovat oppilaiden 

arki ja kiinnostuksen koh-

teet. Sisältöjä valitaan yh-

dessä oppilaiden kanssa. 

Oppilas tutustuu ensisijai-

sesti puhuttuihin tekstei-

hin ja vähitellen myös kir-

joitettuihin teksteihin sekä 

arjessa kuuluvaan ja näky-

vään kieleen. Harjoitellaan 

hahmottamaan ruotsin 

kielen äänteitä ja sanapai-

noa. Ymmärtämistä harjoi-

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 
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tellaan esimerkiksi laulu-

jen, leikkien, lorujen, tari-

noiden ja kuvien avulla.  

Opetuksen tavoitteet Opetuksen 

tavoitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet 

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa teks-

tejä 

  

T10 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

ruotsin kielen ta-

vallisimpia sanoja 

ja ilmauksia oppi-

laille tutuissa tilan-

teissa erityisesti 

puheessa sekä har-

joittelemaan ään-

tämistä 

Oppilas oppii käyt-

tämään tavallisim-

pia sanoja ja il-

mauksia puheessa 

sekä ääntämään 

niitä ymmärrettä-

västi. 

S3 Sisältöjen valinnan läh-

tökohtana ovat oppilaiden 

arki ja kiinnostuksen koh-

teet. Sisältöjä valitaan yh-

dessä oppilaiden kanssa. 

Harjoitellaan runsaasti ja 

monipuolisesti ruotsin kie-

len ääntämistä ja sanapai-

noa. Sanastoa ja raken-

teita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta erilaisissa 

oppilaille tutuissa tilan-

teissa sekä esimerkiksi ku-

vien, laulujen, leikkien, lo-

rujen, tarinoiden, draa-

man ja pelillistämisen 

avulla. Tarjotaan vähitel-

len mahdollisuuksia tutus-

tua kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

 

 

Ruotsin kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikä-

kausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja 

valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että 

ruotsin kielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. 

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen ute-

liaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, mu-

siikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen 
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lisäksi mahdollisuuksia tutustua ruotsin kieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Oppilaita ohja-

taan pohtimaan ruotsin kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työväli-

neen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Ruotsin kieli kuuluu ja nä-

kyy oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa 

erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely 

ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt 

tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas 

rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppi-

laiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia 

didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua ruotsin kieleen ja ruotsin kie-

leen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien mukaan esi-

merkiksi verkkoyhteyksiä muiden ruotsin kieltä puhuvien kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 Oppilaita ohjataan käyttä-

mään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä 

toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Op-

pilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille kerrotaan monipuolisen 

kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkin-

taan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai 

ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnosta-

vaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 Lukuvuoden aikana toteu-

tettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palautteen avulla. Opettajan an-

tama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoitteista sekä omista taidoista 

ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opettaja antaa oppilaille mah-

dollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisar-

vioinnin taitoja osana kielten opiskelua.  

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä 

havaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimi-

selle asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaiden oppimista on huolehdittava siitä, että op-

pilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

 

Svenska, modersmålsinriktad svenska, A1-lärokurs i årskurserna 1–2  
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Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 

 Tavoitteisiin liittyvät johdetut 

oppimisen  sisältöalueet 

tavoitteet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 tutustutaan 
eri kieliin ja kult-
tuureihin kou-
lussa, lähiympä-
ristössä, Suo-
messa ja Pohjois-
maissa. Ohjata 
oppilasta ymmär-
tämään  
suomen ja ruotsin 
asema kansalliskie-
linä. 
Ohjata oppilasta 

huomaamaan ruot-

sin kielelle ominai-

sia ja kulttuurisia 

erityispiirteitä 

Oppilas oppii ha-
vainnoimaan eri 
kieliä ja kulttuu-
reja sekä ymmär-
tämään olemassa 
olevan kielitai-
tonsa hyödyn. 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

S1 Opetuksessa tehdään 

havaintoja kielistä, joita 

puhutaan koulussa, lä-

hiympäristössä, Suo-

messa ja Pohjoismaissa 

sekä pohditaan kielten 

välisiä samankaltaisuuk-

sia ja eroja. Pohditaan 

oppilaan kaksikielistä 

taustaa ja kulttuuri-iden-

titeettiä sekä keskustel-

laan niistä.   

L1, L2, L5, 

L7 

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan eri 

kieliä ja kulttuu-

reita sekä omaa 

kaksikielistä taus-

taansa ja kulttuuri-

identiteettiään. 

Oppilas oppii ar-
vostamaan omaa 
kielitaustaansa 
sekä eri kieliä ja 

kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

Oppilaat pohtivat yhdessä 

kielellisen ja kulttuurisen 

moninaisuuden merkitystä 

ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutai-

dot 

   

T3 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tehdä yh-

teistyötä muiden 

kanssa ja toimia 

ryhmässä sekä 

hyödyntää kaksi-

kielisyyttään 

Oppilas oppii yh-

teistyö- ja ryhmä-

työtaitoja. 

S2 Oppilaat harjoittelevat 

tekemään yhteistyötä ja 

työskentelemään pareit-

tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 kannustaa op-

pilasta tekemään 

havaintoja eri kie-

listä sekä ruotsin 

ja suomen kielten 

käytöstä, päätte-

Oppilas oppii päät-
telemään uusien 
sanojen ja ilmaisu-

jen merkityksiä 
sekä tekemään ha-
vaintoja kielestä ja 
kielenkäytöstä 

S2 Opetuksessa havain-
noidaan pääsääntöisesti 
puhuttua kieltä.  

Oppilaat harjoittelevat 

uusien sanojen ja merki-

tysten päättelyä asiayh-

teyden, yleistiedon tai 

L1, L4, L5 
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lemään uusien sa-

nojan ja ilmaisu-

jen merkityksiä 

sekä käyttämään 

niitä aktiivisesti 

(tavoitetta ei arvi-

oida) 

kaksikielisen taustansa 

ja kulttuuri-identiteet-

tinsä perusteella. 

 

Opetuksen tavoit-

teet 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet 

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kielenopiskelutai-

dot 

   

T5 tutustutaan eri-

laisiin tapoihin op-

pia kieliä ja kokeil-

laan, millaiset tavat 

oppia kieliä sopivat 

oppilaalle parhai-

ten. Harjoitellaan 

yhdessä asetta-

maan tavoitteita 

kielten opiskelulle 

Oppilas oppii tun-

nistamaan, kokei-

lemaan, harjoitte-

lemaan ja käyttä-

mään erilaisia 

kielenopiskelutai-

toja 

S2 Oppilaat pohtivat, mi-

ten kieliä opitaan ja mi-
ten kieliä voi oppia. Op-
pilaat harjoittelevat eri-
laisia tapoja oppia kieltä. 
Oppilaat harjoittelevat 
arvioimaan omaa kielitai-

toa sekä antamaan pa-
lautetta muiden oppilai-
den kielitaidosta itse- ja 

vertaisarvioinnin keinoin 
ja käyttämällä esimer-
kiksi  

Eurooppalaista kielisalk-

kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppi-
lasta käyttämään  

kieltä aktiivisesti 

ja monipuolisesti 

sekä kehittämään 

vuorovaikutustai-

tojaan erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas oppii käyt-

tämään kieltä eri 

vuorovaikutustilan-

teissa 

S3 Sisältöjen valinnan läh-

tökohtana ovat oppilai-

den arki ja kiinnostuksen 

kohteet. Sisältöjä valitaan 

yhdessä oppilaiden 

kanssa huomioiden oppi-

laiden kaksikielinen 

tausta. Keskeinen osa si-

sältöä on käyttää kieltä eri 

tarkoituksiin ja harjoitella 

kohteliasta kielenkäyttöä 

erilaisissa vuorovaikutus-

tilanteissa. Oppilaille an-

netaan mahdollisuus har-

joitella erilaisia kielen-

käyttötilanteita, jotka tar-

joavat sopivia  haasteita 

kielelliselle kehittymiselle 

L1, L2, L4, 

L6, L7 
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huomioiden oppilaan kak-

sikielinen tausta. Osana 

vuorovaikutusta oppilaat 

laajentavat sanavarasto-

aan, kielen rakenteiden 

hallintaa ja fraasien käyt-

töä laulun, leikin, draa-

man ja pelillistämisen 

avulla. 

T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään 

non-verbaalisia 

keinoja ja käyttä-

mään erilaisia kei-

noja päätellä sano-

jen merkityksiä. 

Rohkaista oppi-

lasta ilmaisemaan 

omia oivalluksiaan 

sekä viestin ym-

märtämiseen liitty-

viä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyö-

dyntämään non-

verbaalisia apu-

keinoja kuten 

eleitä, ilmeitä, sa-

nastoja ja TVT-tai-

toja selviytyäk-

seen erilaisista 

vuorovaikutusti-

lanteista. Oppilas 

oppii esittämään 

omia huomioitaan 

S3 Oppilaat harjoittelevat 
erilaisia viestinnässä tarvit-
tavia apukeinoja, kuten 

eleitä ja piirtämistä sekä 
sanojen merkitysten päät-
telyä asiayhteyden, yleis-

tiedon tai oman kaksikieli-
sen taustan ja kulttuuri-
identiteetin perusteella. 

Oppilaat oppivat hyödyn-

tämään kaksikielistä taus-

taansa eri tilanteissa. 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 

 Tavoitteisiin liittyvät johdetut 

oppimisen  sisältöalueet 

tavoitteet 

Laaja-alai-

nen osaa-

minen 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T8 kannustaa op-

pilasta käyttä-

mään ruotsin 

kieltä vuorovaiku-

tustilanteeseen 

sopivalla tavalla ja 

tunnistaa kulttuu-

risia piirteitä ruot-

sin- ja suomenkie-

lisissä vuorovaiku-

tustilanteissa 

Oppilas oppii toimi-

maan luontevasti 

erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa  

S3 Oppilaat harjoittelevat 

luontevia tapoja reagoida 

ja ilmaista itseään arjen 

vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, 

L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita teks-

tejä 
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T9 ohjata oppi-
lasta kehittä-

mään ruotsin kie-
len taitoaan eri-

laisissa tilan-
teissa sekä tutus-
tumaan ikä-
tasolle sopiviin  
suullisiin ja kirjalli-

siin teksteihin 

Oppilas oppii ku-

vailemaan ja välit-

tämään havaitse-

miaan asioita suul-

lisesti ja erilaisten 

tekstien avulla 

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppi-

laiden arki ja omat kiin-

nostuksen kohteet huo-

mioiden oppilaiden kak-

sikielinen tausta. Oppilas 

tutustuu ensisijaisesti 

puhuttuihin ja vähitellen 

myös kirjoitettuihin teks-

teihin sekä tutustuu nii-

den kielellisiin piirteisiin. 

Oppilaat harjoittelevat 

hyödyntämään ruotsin-

kielistä materiaalia ja ke-

hittävät ruotsin kielen 

taitoaan laulun, leikin, lo-

rujen, tarinoiden ja ku-

vien avulla. Oppilaat har-

joittelevat yhdessä kuun-

telemaan, puhumaan ja 

vähitellen lukemaan ja 

kirjoittamaan ruotsiksi 

opetuksessa käsiteltä-

vien aiheiden pohjalta.  

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa teks-

tejä 

  

T10 tarjota 

oppilaalle run-

saasti mahdol-

lisuuksia käyt-

tää ruotsia 

suullisesti mo-

nissa erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas oppii 

käyttämään 

ruotsia moni-

puolisesti eri-

laisissa tilan-

teissa. 

S3 Yhdessä oppilaiden 

kanssa valittujen sisältöjen 

lähtökohtana ovat oppilai-

den arki ja oppilaiden 

omat kiinnostuksen koh-

teet huomioiden oppilai-

den kaksikielinen tausta ja 

identiteetti. Oppilaat laa-

jentavat sanastoa ja har-

joittelevat monipuolisesti 

sanoja ja rakenteita osana 

viestintää erilaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa. Hyö-

dynnetään aktivoivia työ-

tapoja ja digitaalisia apu-

välineitä sekä esimerkiksi 

laulua, leikkiä, loruja, ker-

tomuksia, tarinoita ja pelil-

lisyyttä. Oppilaat saavat 

vähitellen harjoitella kir-

joittamista. 

L1, L2, L3, 

L4 L5, L7 
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Äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuo-

siluokilla 1–2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikä-

kausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työta-

poja valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, 

että ruotsin ja suomen kielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. Oppilaiden 

kaksikielisyys tulee huomioida opetuksessa. 

Työtavoilla ohjataan ja kannustetaan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, 

kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikin-

omaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuo-

rovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia kehittää ruotsin kielen taitoaan ja vähitellen oppia sitä myös kirjoite-

tun kielen kautta. Oppilaita ohjataan pohtimaan ruotsin kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikieli-

syys, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Ruotsin kieli kuuluu 

ja näkyy oppimistilanteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa erilaisiin kie-

lenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryhmissä ja 

itsenäisesti.  Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tukevat 

oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta. Oppimisympäristöjen 

avulla vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, 

liikettä, ääntä ja erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia kehittää 

ruotsin kielen taitoaan ja havaintojaan ruotsin kieleen liittyvästä kulttuurista huomioiden oppilaiden kaksi-

kielisyys ja identiteetti.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelu-

taitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilai-

den kielitaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kie-

liin. Oppilaille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan mo-

nipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkin-

taan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään Perusopetuksen opetussuunnitel man perusteiden 

2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai 

ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnosta-

vaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palaut-

teen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoit-

teista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että 

opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin.  Oppilaat harjoittelevat opettajan 

ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua.  
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Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä ha-

vaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaiden oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 

voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

 

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/samiska, A1-lärokurs 

  

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. Språkunder-

visningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Språkundervisningen är en del av språkpedagogiken och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka ele-

vernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och upp-

muntra 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 be-

handlar 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. Ele-

verna 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 språkun-

dervisningen 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. 
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Främmande språk/samiska, A1-lärokurs 

Läroämnets uppdrag 

Det särskilda uppdraget i undervisningen i främmande språk och samiska i årskurserna 1–2 är att hos ele-

verna väcka en positiv attityd till att lära sig språk samt att uppmuntra dem att tro på sin egen förmåga att 

lära sig språk och modigt använda även det lilla de kan på ett annat språk. Undervisningen ska väcka ele-

vernas nyfikenhet för språk. Undervisningen stöder elevens förmåga att iaktta och använda sig av de språk-

liga och kulturella intryck som hen får från omgivningen. Undervisningen ska ge eleven mångsidiga upple-

velser av det främmande språket eller samiskan och kulturerna som hör till språken. I undervisningen ska 

man betona glädje i lärandet, varierande och aktiverande arbetssätt samt muntlig kommunikation i vardag-

liga situationer. Teman som behandlas i undervisningen väljs tillsammans med eleverna utgående från de-

ras genuina intressen. Olika teman ska behandlas på ett mångsidigt sätt i undervisningen. Av eleverna för-

utsätts inga läs- eller skrivkunskaper då undervisningen inleds. Man väcker och ökar efterhand elevernas 

intresse för det talade och skrivna språket. Så småningom ökar man också elevernas intresse för att läsa 

och skriva. 

Främmande språk/samiska, A1-lärokurs i årskurserna 1–2 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN I A1-LÄROKURSEN I FRÄMMANDE SPRÅK/ SAMISKA I ÅRSKURSERNA 

1–2  

 

Mål för  Mål för lärandet som 

undervisningen härletts ur 
målen för  

undervisningen  

Innehåll som anknyter till 

målen  

Mångsi-

dig kom-

petens 

Kulturell mångfald och språklig medve-

tenhet 

  

M1 Eleven be-

kantar sig med 

olika språk och 

kulturer i skolan, 

närmiljön och i 

Finland. Eleven 

handleds att 

känna igen mål-

språket och 

kunna skilja det 

från andra språk. 

Eleven lär sig 

iaktta språklig och 
kulturell mångfald 
i sin vardag samt 
lär sig känna igen 
målspråket och 
skilja det från 
andra språk hen 
kan.  

(används inte som 

bedömningsgrund) 

I1 I undervisningen reflekte-

rar man tillsammans över 

vilka språk som talas i sko-

lan, närmiljön samt i Fin-

land och man bekantar sig 

med de olika kulturerna. 

Eleverna diskuterar vilka lik-

heter och olikheter det 

finns mellan olika språk. 

K1, K2, 

K5,  

K7 

M2 Handleda ele-

ven att värdesätta 

sin egen språkliga 

bakgrund samt 

språklig och kultu-

rell mångfald.  

Eleven lär sig vär-
desätta sin egen 

språkliga bakgrund 
och olika språk 

och kulturer. 

(används inte som 

bedömningsgrund) 

I1 Eleverna funderar tillsam-

mans på den språkliga och 

kulturella mångfaldens be-

tydelse och värde för olika 

gemenskaper.  

K1, K2 

Färdigheter för språkstudier   
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M3 Erbjuda eleven 

möjligheter att 

samarbeta med 

andra och fungera 

i grupp. 

Eleven lär sig sam-

arbeta och fun-

gera i grupp med 

andra. 

I2 Eleverna övar att samar-

beta och arbeta parvis och i 

grupper.  

K1, K2, 

K6 

M4 Handleda ele-

ven att göra iakt-

tagelser om språ-

ket och språkbru-

ket och utveckla 

sin språkliga slut-

ledningsförmåga. 

Eleven lär sig 
gissa och här-
leda ords och 
uttrycks bety-

delser samt att 
göra iakttagel-
ser om språket 
och språkbru-
ket. 

(används inte som 

bedömningsgrund) 

I2 I undervisningen iakttar 

man huvudsakligen talat 

språk. Eleverna övar på att 

härleda ords betydelse uti-

från kontexten, allmänbild-

ningen eller andra språk-

kunskaper.  

K1, K4, 

K5 

M5 Eleverna be-

kantar sig tillsam-

mans med olika 

sätt att lära sig 

språk och prövar 

vilka sätt att lära 

sig som passar 

dem själva bäst. 

Eleverna övar till-

sammans att 

ställa upp mål för 

sina språkstudier. 

Eleven lär sig 

känna igen, pröva 

på och öva samt 

använda olika fär-

digheter för 

språkstudier. 

I2 Eleverna diskuterar och 

funderar hur och på vilka 

olika sätt man kan lära sig 

språk. Eleverna övar olika 

sätt att lära sig språk. Ele-

verna övar på att utvärdera 

både sina egna och sina 

klasskamraters språkkun-

skaper med hjälp av till ex-

empel den europeiska 

språkportfolion. 

K1, K7 

 

Mål för  Mål för lärandet som  Innehåll som anknyter till 

målen undervisningen härletts ur målen för  

undervisningen  

Mångsi-

dig kom-

petens 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera  

M6 Uppmuntra 

eleven att an-

vända språket på 

ett mångsidigt 

sätt i olika kom-

munikationssitu-

ationer. 

Eleven lär sig an-

vända  

språket i några 

ofta återkom-

mande rutinmäss-

iga kommunikat-

ionssituationer 

med stöd av sin 

samtalspartner. 

I3 Innehållet väljs utgående 

från elevernas vardag och 

intressen. Innehållet väljs 

tillsammans med eleverna. 

En central del av innehållet 

i undervisningen är att an-

vända språket för olika syf-

ten, till exempel för att 

hälsa, säga adjö, berätta 

om sig själv samt för olika 

situationer i vardagen. Ele-

verna tränar ett artigt 

språkbruk i olika kommuni-

kationssituationer. Som en 

K1, K2, 

K4, K6, 

K7 
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del av kommunikationen 

tränar eleverna ordförråd 

samt strukturer och fraser 

till exempel med hjälp av 

sång, lek, drama och speli-

fiering. 

M7 Handleda ele-

ven att använda 

olika non-verbala 

tillvägagångssätt 

samt olika sätt för 

att härleda ords 

betydelse. Upp-

muntra eleven att 

uttrycka sina egna 

iakttagelser och 

sina svårigheter 

att förstå bud-

skapet. 

Eleven lär sig an-
vända non-ver-
bala hjälpmedel, 

till exempel ges-
ter, miner, ordför-
råd och digitala 

färdigheter för att 
klara av  

kommunikations- 

situationer. Ele-

verna lär sig gissa 

eller härleda en-

skilda ords bety-

delse. Eleven lär 

sig uttrycka att 

hen har förstått 

budskapet. Eleven 

lär sig framföra 

sina egna iaktta-

gelser.  

I3 I undervisningen disku-

terar och funderar man 

över hur man ska agera om 

man endast har ringa kun-

skaper i ett språk. Eleverna 

övar att använda olika 

hjälpmedel för att kommu-

nicera, till exempel att an-

vända gester och att rita. 

Eleverna övar att härleda 

ords betydelse utifrån kon-

texten, allmänbildningen 

eller andra språkkun-

skaper. Eleverna lär sig ut-

tryck som behövs då det 

uppstår svårigheter med 

att förstå budskapet. 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 

M8 Uppmuntra 

eleven att an-

vända språket på 

ett för kommuni-

kationssituat-

ionen och kul-

turen lämpligt 

sätt. 

Eleven lär sig an-

vända ett antal för 

språket och kul-

turen vanliga artig-

hetsfraser. 

I3 Eleven får vänja sig 

vid att använda de för 

språket och kulturen 

vanligaste artighetsfra-

serna i vardagliga kom-

munikationssituationer, 

till exempel för att 

hälsa, säga adjö, tacka 

och be om hjälp. Ele-

verna övar på olika na-

turliga sätt att reagera i 

kommunikationssituat-

ioner. 

K2, K4, 

K6,  

K7 

Mål för  Mål för lärandet som  Innehåll som anknyter till 
målen undervisningen härletts ur målen för  

undervisningen  

Mångsi-

dig kom-

petens 
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Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  

M9 Handleda ele-

ven att förstå mål-
språkets vanlig-
aste ord och ut-
tryck i kommuni-

kationssituationer 
som är bekanta 

för eleven.   

Eleven lär sig 

förstå ett antal 

ord och uttryck 

som hen hör 

och ser.  

I3 Innehållet väljs utgå-

ende från elevernas var-

dag och egna intressen. In-

nehållet väljs tillsammans 

med eleverna. Eleverna får 

i första hand ta del av ta-

lade texter och så små-

ningom även skrivna tex-

ter samt språket som hörs 

och syns i vardagen. Ele-

verna övar på målspråkets 

uttal, betoning av ord och 

satsbetoning samt talrytm 

och intonation. Eleverna 

övar att förstå språket 

med hjälp av till exempel 

sång, lek, ramsor, berättel-

ser och bilder.   

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter  

M10 Handleda 

eleven att i olika 

situationer som 

är bekanta för 

eleven använda 

de vanligaste or-

den och ut-

trycken på mål-

språket, särskilt i 

tal, samt att 

träna uttalet. 

Eleven lär sig an-

vända de vanlig-

aste orden och ut-

trycken samt att 

uttala dem förstå-

eligt. 

I3 Innehållet väljs utgå-

ende från elevernas var-

dag och egna intressen. In-

nehållet väljs tillsammans 

med eleverna. Eleverna 

övar mycket och på ett 

mångsidigt sätt målsprå-

kets uttal, betoning av ord 

och satsbetoning samt tal-

rytm och intonation. Ele-

verna övar ord och sats-

strukturer som en del av 

kommunikationen i situat-

ioner som är bekanta för 

eleverna med hjälp av till 

exempel bilder, sång, lek, 

ramsor, berättelser, drama 

och spelifiering. Eleverna 

ges så småningom möjlig-

het att öva sig att skriva. 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K7 

 

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A1-lärokursen i främmande språk/samiska i årskurserna 1–2 

I valet av arbetssätt ska man ta i beaktande olika slags elever och elever med olika bakgrund samt elever-

nas ålder och utvecklingsnivå. Arbetssätten ska vara mångsidiga, elevorienterade och engagerande. Ut-
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gångspunkten för arbetssätten ska vara att de är konkreta och stöder undersökande lärande. Undervis-

ningen kan göras mer övergripande så att eleverna utvecklar sina kunskaper i målspråket också i samband 

med undervisningen i andra läroämnen.  

Arbetssätten ska vara mångsidiga för att uppmuntra eleverna att kommunicera på många olika sätt och 

diskutera och fundera tillsammans samt för att väcka deras nyfikenhet för språk och utveckla deras slut-

lednings- och samarbetsförmåga. Arbetssätten ska kombinera lek, musik, drama, spel och rörelse samt 

olika sinnen. Förutom den muntliga kommunikationen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla sina 

färdigheter i målspråket genom att bekanta sig med språket i skrift. Eleverna handleds att reflektera över 

hur de lär sig språk till exempel med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg 

och att så småningom ta ansvar för sitt eget lärande.  

Som lärmiljöer i undervisningen kan man utnyttja hela skolan och skolans närmiljö. Flerspråkigheten, den 

kulturella mångfalden och språkmedvetenheten ska vara synliga i lärmiljöerna. Målspråket ska användas 

och synas i undervisningssituationer samt i kommunikationssituationer som är bekanta för eleven. Lärmil-

jöerna kan anpassas så att de lämpar sig för olika situationer för språkinlärning och ger möjlighet att arbeta 

på ett mångsidigt sätt både i grupp och självständigt. Lärmiljöerna planeras tillsammans med eleverna. 

Lärmiljöerna ska stödja elevens naturliga nyfikenhet, lust att pröva på nya saker samt lekfullhet och fantasi 

så att eleven från början vågar använda även det lilla hen kan på det nya språket. Lärmiljöerna ska stärka 

utvecklingen av elevernas multilitteracitet genom att man i undervisningen använder till exempel bilder, 

rörelse, ljud och olika didaktiska verktyg. I undervisningen ska eleverna erbjudas möjlighet att bekanta sig 

med målspråket och kulturen som hör till språket med hjälp av olika lärmiljöer och i mån av möjlighet även 

genom att via digitala hjälpmedel ha kontakt med personer som talar målspråket.  

Handledning, differentiering och stöd i A1-lärokursen i främmande språk/ samiska i årskurserna 1–2 

Eleverna handleds att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar, stärkande 

av färdigheter för språkstudier och aktiverande arbetssätt som främjar kreativitet och delaktighet stöder 

utvecklingen av de språkkunskaper eleverna redan har. Eleverna ska också erbjudas möjlighet att bekanta 

sig med andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få mångsidig information om betydelsen av att 

kunna språk och de ska uppmuntras att studera många olika språk.  

Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen och undervisningen 

ska vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt 

vägande skäl för att en elev befrias från språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje 

elev. I kapitel 7 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om stöd 

för lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för 

elever som avancerar snabbare eller kan målspråket från tidigare. Eleverna handleds att finna material 

som intresserar dem och som främjar lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket. 

Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i främmande språk/samiska i årskurserna 1–2 

Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande 

respons. Lärarens respons ger eleverna möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina 

egna kunskaper och hur de kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger ele-

verna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina 

kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av språkstudierna. 
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I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-språket som baserar sig på 

lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål som ställts upp i läroplanen. Då lära-

ren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna har möjlighet att visa sina kunskaper på olika 

sätt. 

 

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 kumula-

tiva natur ska undervisningen framskrida systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i undervis-

ningen 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, inte-

ragera 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 samhäll-

sperspektiv. 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 ut-

veckla 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 talbe-

greppet och tiosystemet samt för räknefärdigheter.  
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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 ut-

vecklingen av en positiv självbild och ett gott självförtroende 

I1–I4 K1, K3, K5 

Arbetsfärdigheter   

M2 handleda eleven att utveckla färdigheten att göra mate-

matiska observationer samt tolka och utnyttja dem i olika si-

tuationer 

I1–I4 K4 

M3 uppmuntra eleven att framföra sina lösningar och slut-

ledningar 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 be-

teckningar 

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 

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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Matematik i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I4 K1-K6 

I2 
I årskurs ett arbetar man inom talområdet 0-20. Talområdet kan differentieras uppåt enligt barnets färdig-
heter. I årskurs två lär man sig begreppet multiplikation och multiplikationstabellerna för talen 1-5 och 10. 
Med hjälp av talföljder läggs grunden för multiplikation redan i årskurs ett. 

I3 
Måttenheterna längd, massa och volym lärs först i årskurs två. 
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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 steg-

visa 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 talom-

rådet 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 prin-

ciperna för kommutativitet och associativitet i addition. 

Eleverna handleds med hjälp av konkreta exempel att förstå begreppet multiplikation och lär sig multiplikat-

ionstabellerna 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 mul-

tiplikation. 

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 plangeo-

metrin 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 centi-

meter, 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. 

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 
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undervisningen. Eleverna får vänja sig vid att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Pedago-

giskt 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 kontinu-

erligt. 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 årskur-

serna 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 färdig-

heter 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. 

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 naturveten-

skapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I omgivningsläran ska eleverna ses som en del av den omgiv-

ning de lever i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i enlighet med de mänsk-

liga rättigheterna.  
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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, be-

arbeta, producera, presentera, bedöma och värdera information i olika situationer. Undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund194 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 verk-

samhet 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 om-

givningslära. Likvärdighet och jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att mångsidigt be-

kanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden och med den teknik och de utbildningsmöjlig-

heter 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 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 nyfi-

kenhet och hjälpa eleven att inse att innehållet i omgivnings-

läran är viktigt för hen  

I1–I6  

M2 uppmuntra eleven att glädjas över sitt lärande i omgiv-

ningsläran, de egna kunskaperna och nya utmaningar samt 

att öva sig att arbeta långsiktigt 

I1–I6 K1, K6  

                                                           

194 Statsrådets förordning (422/2012) 3 § 
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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 utflyk-

ter i sin närmiljö  

I2–I4, I6 K3  

M5 uppmuntra eleven att undra och ställa frågor samt an-

vända 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 tillsam-

mans 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 re-

spekten för sig själv och andra 

I1–I6 K2, K3 

M11 handleda eleven att använda informations- och kom-

munikationsteknik för att söka information samt för att do-

kumentera 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 kar-

tor som beskriver omgivningen 

I1–I6 K4, K1  

M14 uppmuntra eleven att uttrycka sig och öva sig att moti-

vera sina åsikter 

I1–I6 K2, K4  

M15 handleda eleven att reflektera över faktorer som främ-

jar växande och utveckling, hälsa och välbefinnande samt de 

grundläggande förutsättningarna för liv 

I1, I5 K3  

 

Sjundeås lokala innehåll 

Omgivningslära i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M5 I1-I6 K1-K7 

I6 
Eleven blir medveten om att man i Sjundeå kommun iakttar principerna för en hållbar utveckling och att 
var och en med sina handlingar och val kan inverka på förverkligande av dessa principer. 
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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 huvud-

drag. Eleverna får träna sina emotionella färdigheter och att främja psykiskt välbefinnande, som att respek-

tera 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 var-

dagliga 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 livs-

miljöer samt objekt i den byggda miljön. Naturens särdrag, fenomen och egenskaper under alla årstider stu-

deras. 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 experi-

menterar 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 vari-

från 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 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. 
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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 för-

utom 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 undersök-

ningar 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 färdig-

heter 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 reli-

giösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läro-

ämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om relig-

ioner 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 livsåskåd-

ningar. 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 re-

ligioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen 

ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grund-

läggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskåd-

ning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull med-

lem 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 upp-

skatta sin egen religiösa och konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och livsåskåd-

ningar 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 kon-
fessionella 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 

M4 sporra eleven att lära känna seder och högtider i relig-
ioner 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 
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M6 vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situ-
ation 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 inne-
bär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen 

 I3 K3, K7 

M8 ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och moti-
vera 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 be-

aktas 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 bety-

delse behandlas inledningsvis. Vid valet av innehåll ska FN:s konvention om barnets rättigheter samt männi-

skans 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 sam-

spel, att diskutera och att motivera sina åsikter samt att acceptera olikheter. Det är viktigt att i undervis-

ningen 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 synen 

på eleven som en social och aktiv person som lär sig genom alla sinnen. Undervisningen kan innehålla indivi-

duella 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 möjlig-
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het att förstå dem. Arbetssätten anpassas till barnens ålder. I undervisningen skapas gemensamma situat-

ioner som främjar lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och initiativför-

måga.  

 

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 upp-

muntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifråga-

sätta 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.  

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 cen-

trala 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 bar-

nets rättigheter.  Man reflekterar över livsfrågor och bekantar sig med det kristna perspektivet på dessa. 
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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. 

Sjundeås lokala innehåll 

Evangelisk-luthersk tro i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M8 I1-I8 K1-K7 

 

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 förhållan-

det 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 be-

grepp, 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 be-

aktas 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 behand-

las 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 ex-

empel ur vardagen. 

 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 1 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M8 I1-I3  K1-K7  

I 1: Jag som ortodox och en medlem av kyrkan. Man granskar mysterierna som en del av familjens och bar-
nets liv. Man bekantar sig med den egna religionens särdrag och kyrkans centrala begrepp, vokabulär, 
symboler samt olika gudstjänster.  
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I 2: Man lär känna religioner, livsåskådningar och irreligiositet i den egna klassen, skolan och närmiljön i 
samband med vardagsevenemang och fester i skolan. 
I 3: 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 omtänk-
samhet, förlåtelse, ärlighet, omsorg och kärlek i familjen och i skolan. 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M8 I1-I3  K1-K7  

I 1: 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. 
I 2: Eleverna lär känna de ortodoxa traditionerna ur ett mångkulturellt perspektiv. Man bekantar sig med 
religioner och irreligiositet i närmiljön samt särdragen i kristendom, judendom och islam jämfört med orto-
doxin. 
I 3: Man studerar de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter som en del av  
elevens eget liv. Man studerar livet och döden samt etiska frågor med hjälp av Gamla och Nya Testamen-
tets berättelser och exempel ur vardagen.  

 

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.  
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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, profe-

terna, de heliga skrifterna, tron på det osynliga. Eleven bekantar sig med Koranen och den nedtecknade isla-

miska 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.  

 

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 inne-

håll 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 sy-

nagogan 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 re-

flekterar 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. 
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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 sedva-

nor och deras innebörd anses vara resultat av växelverkan mellan individer, samhällen och kulturarv. I livså-

skådningskunskapen 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 själv-

ständiga, toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle. Målet är ett fullständigt de-

mokratiskt medborgarskap i en allt mer global och snabbt föränderlig värld. Det förutsätter att undervis-

ningen i livsåskådningskunskap mångsidigt ökar den åskådningsmässiga och kulturella allmänbildningen, ut-

vecklar 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 1–2 ska tyngdpunkten i undervisningen i livsåskådningskunskap ligga på att utveckla elevernas 

samarbets- och kommunikationsförmåga, uttrycksförmåga samt tänkande och lärande. Genom att vara ly-

hörd 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 tan-

kar 

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  
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M7 handleda eleven att lära känna seder och bruk i närmil-

jön 
 

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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Livsåskådningskunskap i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-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 inne-

håll 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. 

I2 Olika sätt att leva: Eleverna reflekterar över frågan "Vem är jag?" och olika sätt att leva och tänka. Tillsam-

mans 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 situat-

ioner 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 un-

dersöker sin egen närmiljö och granskar hur de egna valen och handlingarna påverkar miljön. Eleverna för-

söker 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 arbe-

tet. 

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 
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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 arbets-

sätt.  

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 själv-

förtroende. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och uppmuntra dem att uttrycka sina tan-

kar. 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 föl-

jande 

- 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 kul-

turer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att bredda musikkunskaperna stärks elevernas po-

sitiva 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, to-

tala 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 musikunder-

visningen 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. Musikun-

dervisningen 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 ljud-

helheter och använda sin fantasi och påhittighet på egen hand eller tillsammans med andra. Musikalisk verk-

samhet 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 ljudmil-
jöer, 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 an-

vända ljud, rörelser, bilder, teknologi eller andra uttrycks-

sätt 

I1-I4 K5, K6 

Kulturell förståelse och multilitteracitet   

M5 inspirera eleven att utforska det musikaliska kulturar-

vet genom att leka, sjunga och röra sig till musik samt att 

I1-14 K2, K4 
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njuta av musikens estetiska, kulturella och historiska 

mångfald  

M6 hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för notat-

ionssätten 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Musik i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M8 I1-I4 K1-K2, K4-K7 

 

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 ut-

nyttja 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 under-

visningen 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. 
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Glädje i lärandet, en atmosfär som sporrar kreativt tänkande och positiva musikupplevelser inspirerar ele-

verna 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 initiativ-

förmåga. 

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 sam-

tidigt 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 förmed-

las 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. Under-

visningen 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. Ele-

verna ska erbjudas möjligheter att arbeta med mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga 
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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 este-

tiska färdigheterna. Eleverna ska handledas att använda sin fantasi, begrepp inom bildkonsten och att ut-

trycka 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 må-

let 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 visu-

ellt 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 bildkons-

ten 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 kons-

ten, 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Bildkonst i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-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 målsätt-

ningen för undervisningen i bildkonst. Områdena i bildkonst kompletterar delvis varandra och i undervis-

ningen 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 upp-

muntras 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 använ-

der 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 multisen-

soriska upplevelser, långsiktigt arbete samt ett undersökande och målinriktat konstnärligt lärande. Undervis-

ningen ska ta hänsyn till elevernas individuella behov och eleverna ska ges möjlighet att arbeta på ett ända-

målsenligt 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 experi-

mentera på ett lekfullt sätt, att använda digitala verktyg och att arbeta tvärkonstnärligt. Undervisningen ge-

nomförs 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 till-

sammans med andra, vilket stödjer elevens identitetsutveckling, delaktighet och välbefinnande. Elevens in-

dividuella behov av handledning ska beaktas i undervisningen. Undervisningen differentieras vid behov ge-

nom till exempel val av uttryckssätt, arbetssätt och lärmiljöer. I undervisningssituationerna ska eleverna få 

utnyttja sina styrkor samt tillämpa olika arbets- och tillvägagångssätt. Lärandet i konst ska utvecklas i en trygg 
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atmosfär, där mångfald accepteras och där eleverna uppmuntras att uttrycka sig och får individuell handled-

ning och stöd. Alternativa pedagogiska metoder kan behövas i synnerhet för att utveckla de motoriska fär-

digheterna 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 indivi-

duella framsteg. Bedömningen ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att skapa och tolka bilder, kun-

skapen 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, mate-

riella 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 var-

dagen. 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 ar-

betsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan. 

I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten att stu-

dera 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 medbor-

gare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om och ut-

veckla slöjdkulturen. 

  

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 
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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 ex-

perimentellt 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 slöjdproduk-

ter eller -alster genom att lita på sina egna estetiska och 

tekniska lösningar 

I1–I5 K1, K7 

M4 introducera olika material för eleven och handleda ele-

ven 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Slöjd i årskurs 1-2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M5 I1-I6 K1-K7 

 

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 fantasi-

världar, 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. 

 



235 
 

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 dokumentat-

ionen. 

 

I6 Att bedöma: Under slöjdprocessens gång ges eleverna möjlighet till olika slag av självbedömning och kam-

ratbedömning. 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 ele-

verna 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 slöjdfärdig-

heterna 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 plane-

ringen och det gemensamma arbetet i slöjdundervisningen genom att erbjuda olika pedagogiska arbetssätt 

och kommunikationssituationer. Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och beho-

ven differentieras utgående från dem, till exempel genom valet av material, arbetssätt och pedagogiska upp-

gifter. 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 ut-

vecklas. 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 fun-

gera 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 gymnastiksi-

tuationer. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att vara ansvars-

full, 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 va-

rierande 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 gymnastikupp-

gifter samt våga uttrycka sig själv genom gymnastiken 

I1 K1, K3 

M2 hjälpa eleven att utveckla sina sensomotoriska färdig-

heter, d.v.s. att iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp 

I1 K1, K3, K4 
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av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gym-

nastiksituationer 

M3 stärka de grundläggande motoriska färdigheterna (ba-

lans- och rörelseförmåga, förmåga att hantera redskap), så 

att eleven lär sig att anpassa dem i olika lärmiljöer, i olika si-

tuationer 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 grundläg-

gande simkunnighet  

I1 K3 

M6 vägleda eleven att bete sig säkert och sakligt under gym-

nastiklektionerna  

I1 K3, K6, K7 

Social funktionsförmåga   

M7 vägleda eleven att reglera sina handlingar och känslout-

tryck 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 för-

måga 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 1 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K4, K6-K7 

Fysisk funktionsförmåga: Eleverna övar de grundläggande motoriska färdigheterna. Man övar statiska 

och dynamiska balansfärdigheter (att hålla ställning med huvudet neråt, övningar av upprätt ställning, att 

rulla, svänga, väja, böja, sträcka ut, vrida, starta och stanna rörelsen).  Grundläggande färdigheter i mot-

ion och rörelsekombinationer övas (att gå, springa, skutta, hoppa, galoppera, klättra, rulla, glida, hoppa 

fram på ett ben). Hanteringsfärdigheterna övas – såsom övning av rörelser ifrån och mot en: att kasta, 

rulla, sparka, skjuta, slå, ta lyra, studsa. Kroppskontroll med musik- och motionslekar. Motionsfärdighet-

erna övas i olika omgivningar inom- och utomhus. Att efterfölja regler i olika motionsituationer övas.  Ele-

verna övar att sköta om att motionsutrustningen är ändamålsenligt och att sköta om hygien. Man bekan-

tar sig med vatten och övar grundläggande färdigheter i simning. 

Social funktionsförmåga: Man övar att följa regler vid gymnastik. Att modigt motioner som en del av 

gruppen ökas. Man övar att tåla det att man vinner och förlorar både i gruppsituationer och på individni-

vån. 

Psykisk funktionsförmåga: Man övar betydelsen av glädje och avkoppling som man får av motion. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 2 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K4, K6-K7 
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Fysisk funktionsförmåga: Övning och kontroll av grundläggande motoriska färdigheter fortsätter. Man 

övar att förbättra det egna verksamhets- och prestationssättet i olika situationer. Man övar grunderna 

för simteknik och bekantar sig med olika vattenlekar. 

Social funktionsförmåga: Man övar att ge positiv respons till kompisen. Man övar att ge uttryck för olika 

känslor och upplevelser med beaktande av situation och andra deltagare. Man övar att i gruppsituat-

ionen behandla det att man vinner och förlorar. 

Psykisk funktionsförmåga: Man övar att ge uttryck till olika känslor och upplevelser. Man övar vid indivi-
duella situationer att tåla det att man förlorar. 

 

 

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

 

I1 Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik innehåller mycket fysisk aktivitet. I gymnastikunder-

visningen 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. 

 

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 inom-

hus 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 under-

visningen 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 funkt-

ionsförmåga med tanke på välbefinnandet. Det är viktigt att beakta elevernas individualitet, att arbetsklima-

tet är tryggt och att undervisningsarrangemangen och kommunikationen i undervisningen är tydliga. Upple-

velsen av att kunna och den sociala samhörigheten stöds genom elevorienterade och engagerande arbets-

sätt, lämpliga uppgifter och uppmuntrande respons. I årskurs 1–2 är det viktigt att upptäcka sådana moto-

riska svårigheter som kan ha samband med andra inlärningssvårigheter. 
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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 bedöm-

ningen. Bedömningen görs utgående från observation av elevernas aktivitet och arbete och genom att ele-

verna handleds i självbedömning. 
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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.  

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 grundläg-

gande 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 studie-

resultat. 

 

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. Elev-

handledningen 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 för-

handsuppfattningar om utbildning och yrken och att göra sina val utan könsbundna rollmodeller. Elevhand-

ledningen ska genomföras i samarbete med vårdnadshavarna. 

 

Strukturen, verksamhetssätten, arbets- och ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de yrkesö-

vergripande nätverk som behövs för att uppnå målen för elevhandledningen ska beskrivas i skolans handled-

ningsplan. 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 yrkes-

kategorier. Lärarna ska i sitt arbete använda aktuell information om fortsatta studier, arbetsliv och arbets-

uppgifter 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 fram-

tida 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. Hand-

ledningen 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 
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förmågan att lära sig stärks. Med tanke på målen för elevhandledningen är det viktigt att välja sådana arbets-

sätt 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.  

 

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. 

  



242 
 

 
 
 
 

Undervisning i 
årskurs 3-6 
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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 pla-

neras 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 skriv-

färdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter stödjas. Det blir allt viktigare att utveckla för-

mågan 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 hur stu-

dierna ordnas, om de nya läroämnena som inleds 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 en ny 

grupp.  

Eleverna och vårdnadshavarna ska få information om det språkprogram som skolan erbjuder. Eleverna 

uppmuntras att studera många olika språk. För att uppmuntra till mångsidiga språkval kan man ordna 

språkduschar. I språkduscharna kan eleverna ta del av språket eller språken till exempel med hjälp av 

sång, lek, spel och rörelse. Man kan ordna språkduscharna i samband med den övriga verksamheten eller 

reservera tid för dem i form av separata undervisningsstunder. 

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 

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 6 och 7 
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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, verk-

samhetssätt 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 ele-

verna. 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.  

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 uppmärk-

samma 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 tillsam-

mans med andra ska stödjas. Tankeförmågan ska tränas med hjälp av problemlösnings- och slutledningsupp-

gifter 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 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) 



245 
 

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 be-

kantar man sig med skol- och hembygdskulturen förr och i dag och med kulturmiljöns förändring och mång-

fald. 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 rättig-

heterna. 

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. Undervis-

ningen 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 uttrycksför-

måga. 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 kon-

centrera 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, eko-

nomisk planering och att dela med sig innebär i praktiken och få öva dessa principer i 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, au-

ditiva, 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. 
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Eleverna ska lära sig skilja mellan fiktion och fakta, likaså mellan åsikt och fakta. Eleverna ska göras uppmärk-

samma 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 upphovs-

mannens 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, sök-

tjänster 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 betydel-

ser och vilken verklighet medierna förmedlar. Förmågan att läsa kritiskt ska utvecklas i kulturella samman-

hang 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 tekni-

ken 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 upp-

muntras 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 använd-

ning av digitala verktyg, nätetikett och de grundläggande principerna om upphovsrätt. De ska öva använd-

ningen 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. Kommunikat-

ion och nätverksbildning: Eleverna ska lära sig att ta sin roll och redskapets karaktär i beaktande och att ta 

ansvar för sin kommunikation. De ska handledas att granska och bedöma hur man kan använda digitala verk-

tyg 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 
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att nå ett gemensamt mål. Eleverna ska uppmuntras att i skolarbetet utnyttja färdigheter de lärt sig på friti-

den 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 spor-

ras 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, demo-

krati 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, klubb-

verksamhet 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 omgiv-

ningen, 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), lo-

kala betoningar gällande dem och hur man förverkligar och följer upp uppdraget 

- mål för mångsidig kompetens i årskurserna 3-6 (beskrivningarna i grunderna kan användas som såd-

ana), 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, handled-

ning, differentiering och stöd samt bedömningen av lärandet i ifrågavarande läroämne. 
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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 kompe-

tensområdena 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 utbildningsanord-

naren 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 lärokur-

serna 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 sa-

misktalande 

- 
 

finska eller svenska 

samiska svenska eller finska och litte-

ratur samt samiska och litte-

ratur 

finska eller svenska  

- 
 

romani svenska eller finska och litte-

ratur samt romani och littera-

tur 

finska eller svenska  

- 
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teckenspråk teckenspråk och litteratur 

samt svenska eller finska för 

teckenspråkiga 

              

- 

 

finska eller svenska 

annat modersmål annat modersmål med hela ti-

mantalet 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 moders-

målen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkunder-

visning 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 identi-

tet. 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 kommunikat-

ionsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli med-

vetna 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 iden-

titet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle.  Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kun-

skaps-, färdighets- och kulturämne. Undervisningen ska baseras på en vidgad textsyn. Centrala färdigheter 
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som ska betonas är färdighet i att tolka och producera mångformiga texter och i att söka och dela informat-

ion. 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 ele-

vernas uppfattning om sig själva som språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar förstå-

elsen 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 mo-

dersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och skrivstrategier är centrala metakognitiva färdig-

heter 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 text-

genrer 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 inne-

bär 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 bred-

dar 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 kommunikat-

ionsförmåga, 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 kommuni-

kationssituationer, 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 undervis-

ningen 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 möj-

lighet att undersöka och producera texter individuellt och gemensamt, också med hjälp av kommunikations-

teknik. Varierande texter och böcker som eleverna själva valt och som intresserar dem ska användas i under-

visningen. Elevernas läsupplevelser ska breddas. Lärmiljön i modersmål ska även innefatta kultur- och medi-

eutbudet utanför skolan. Arbetssätten ska väljas så att eleverna har möjlighet att arbeta tillsammans och 
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dela med sig av erfarenheter och så att de olika innehållsområdena integreras naturligt med varandra. Under-

visningen ska integreras med hjälp av process- och projektarbete. De kommunikativa färdigheterna och fär-

digheterna i drama fördjupas både med hjälp av övningar i kommunikation och drama och genom att fram-

träda 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 in-

dividuellt 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 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 doku-

mentering 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 arbets-

processer 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 3–6 ska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i moders-

mål 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 
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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 funktion-

ella 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    

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 mot-

tagarens behov och de egna språkvalens betydelse vid kom-

munikation i grupp 

I1 K1, K2, K3, K7 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och ut-

trycka sig mångsidigt i olika kommunikationssituationer, 

även genom drama 

I1 K1, K2, K4, K7 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kom-

munikatör 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 läs-

färdighet till ett flytande läsande, utveckla strategier för läs-

förståelse samt stödja eleven i att observera och utvärdera 

sitt eget läsande  

I2 K1, K4, K5 

M6 stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att analy-

sera, 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 ut-

veckla sitt intresse för barn- och ungdomslitteratur och me-

dietexter samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som 

eleven kan dela med sig av bland annat i multimediala mil-

jöer 

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 text-

producent 

I3 K1, K2, K4, K7 
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M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redo-

göra för sina tankar och att öva sig att producera berät-

tande, beskrivande, instruerande och enkla argumente-

rande 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 skriftsprå-

ket 

I3 K1, K4, K5 

M12 sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser 

och förmåga att utvärdera sina egna texter, erbjuda möjlig-

heter att ta emot och ge konstruktiv respons samt lära ele-

ven 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 be-

grepp 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 grannsprå-

ken och erbjuda eleven möjlighet att bekanta sig med ett 

mångsidigt medie- och kulturutbud och att själv medverka i 

kulturproduktioner 

I4 K2, K4, K6, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven övar sig att beskriva ett händelseförlopp sammanhängande. 
 
I2 
Elever övar sig att läsa flytande olika slag av texter.  
 
Eleven kan tolka en text. Eleven kan känna igen typiska drag i berättande och beskrivande texter. 
 
Eleven kan dela med sig av sina läsupplevelser på olika sätt. 
 
I3 
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. 
I4 
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Eleven kan diskutera och reflektera över teman och frågor som litteraturläsningen väcker. 
 
Eleven känner till finländska och svenska barnboksförfattare. 
 
Eleven kan reflektera över sin egna språkliga och kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 4 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven känner till skillnaden mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.  
 
Eleven kan dela sina idéer och tankar i grupp och kan hålla en kort förberedd presentation. 
 
I2 
Eleven övar sig att läsa olika slag av texter flytande. 
 
Eleven känner till skillnaden mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.  
 
Eleven tolkar texter. Eleven kan identifiera typiska drag i beskrivande och berättande texter. 
 
Eleven kan dela med sig av sina läsupplevelser muntligt, skriftligt och digitalt/multimodalt. 
 
I3 
Eleven kan uttrycka tankar och erfarenheter skriftligt. Eleven kan reflektera över sitt skrivande. 
 
Eleven känner till olika typer av texter. Eleven kan använda rubrik och styckeindelning i berättande och 
beskrivande texter. 
 
Eleven kan använda grundläggande rättskrivningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil. Eleven kan 
producera texter digitalt. 
 
Eleven känner till nätetiketten. Eleven är bekant med textproduceringsprocesser. 
 
I4 
Eleven känner till finländska och nordiska författare. Eleven kan reflektera över sin egen språkliga och 
kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 5 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven kan ge uttryck för sina idéer och tankar i grupp, kan hålla en kort förberedd presentation eller ett 
diskussionsinlägg och deltar i dramaverksamhet. 
 
Eleven bekantar sig med mötesteknik.  
 
I2 
Eleven läser olika slag av texter flytande och använder sig av grundläggande lässtrategier. 
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Eleven kan sammanfatta, bearbeta samt återge centralt innehåll i olika texter. 
 
Eleven använder olika medier och textmiljöer vid informationssökning. Eleven kan i någon mån bedöma 
källors tillförlitlighet utifrån sin egen kunskapsnivå. 
 
Eleven känner till barn- och ungdomslitteratur, medietexter och andra texter. Eleven kan dela med sig av 
sina läserfarenheter även i multimediala miljöer. 
 
I3 
Eleven kan producera olika typer av texter med en god struktur. Eleven behärskar styckeindelning och 
rubriksättning och kan reflektera över sina ordval. 
 
Eleven skall skriva flytande och läsligt för hand och har den digitala kompetens som skolarbetet kräver. 
Eleven kan skriva korrekta meningar. Eleven känner grundläggande rättstavning. 
 
Eleven kan producera texter stegvis både individuellt och tillsammans med andra samt kan ge och ta 
emot respons. Eleven känner till principerna om hur man rör sig säkert på internet. Eleven kan ange 
källor. 
 
I4 
Eleven har kunskap om sin egen och andra kulturer t.ex. Europa. Eleven kan reflektera över sin egen 
språkliga och kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 6 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven kan använda sig av sin röst och kan rikta sitt budskap och ta kontakt i olika kommunikationssitu-
ationer samt modifiera sin kommunikation efter behov och ta andra i betraktande. 
 
Eleven kan ge uttryck för sina idéer och tankar i grupp, kan hålla en kort förberedd presentation eller ett 
diskussionsinlägg. 
 
I2 
Eleven läser många olika slag av texter flytande, använder sig av grundläggande lässtrategier samt iakttar 
och utvärderar sin egen läsfärdighet. 
 
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 begreppsför-
råd. 
 
Eleven använder olika medier och textmiljöer vid informationssökning och kan i någon mån bedöma käl-
lors tillförlitlighet. 
 
Eleven känner till barn- och ungdomslitteratur, medietexter och andra texter och kan dela med sig av 
sina läserfarenheter, även i multimediala miljöer. 
 
I3 
Eleven kan med hjälp av handledning använda sig av det språk som är typiskt för berättande, beskrivande 
och enkla argumenterande texter.  
 
Eleven skriver flytande och läsligt för hand och har den digitala kompetens som skolarbetet kräver.  
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Eleven känner till och kan beskriva grundläggande textproduktionsprocesser, kan utvärdera sina egna 
texter, producera texter stegvis både individuellt och tillsammans med andra och 
 
Eleven kan ange sina källor samt känner till normerna för upphovsrätt på nätet. 
 
I4 
Eleven har kunskap om sin egen och andras kultur och kan beskriva och reflektera över likheter och skill-
nader mellan olika språk och kulturer. Eleven medverkar i och planerar egna framträdanden. 

 
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, faktatex-

ter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar och utvärderar sin egen läsfärdighet. Ele-

verna 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.   

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 argu-

menterande 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. 
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Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till planering, utkast, skrivande, respons, bear-

betning, 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 kul-

turformer 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 inter-

nationell 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 för-
mågan 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 kom-
munikationssituationer. 

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-situ-
ation 

Eleven kan använda sig av sin 
röst och kan rikta sitt budskap 
och ta kontakt i olika kommuni-
kationssituationer samt modifi-
era sin kommunikation efter 
behov och ta andra i betrak-
tande. 

M3 uppmuntra eleven att an-
vända sin kreativitet och ut-
trycka sig mångsidigt i olika 
kommunikationssituationer, 
även genom drama 

I1 Förmåga att använda 
mångsidiga retoriska ut-
trycksmedel 

Eleven kan ge uttryck för sina 
idéer och tankar i grupp, kan 
hålla en kort förberedd presen-
tation eller ett diskussionsin-
lägg och deltar i dramaverk-
samhet. 

M4 sporra eleven att stärka 
sitt självförtroende som kom-
munikatör och viljan och för-
mågan att delta i olika typer 
av kommunikations-situat-
ioner, även multimediala  

I1 Hur eleven utvecklat sina 
kommunikations-färdig-
heter 
 

Eleven kan ta emot och ge re-
spons på sin egen och andras 
kommunikation. 
 

Att tolka texter    
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M5 stödja eleven i att vidare-
utveckla sin grundläggande 
läsfärdighet till ett flytande 
läsande, utveckla strategier 
för läsförståelse samt stödja 
eleven i att observera och ut-
värdera 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 ut-
veckla elevens färdighet att 
analysera, tolka och utvär-
dera texter av flera olika slag, 
bredda elevens ord- och be-
greppsförråd samt stödja 
tänkandet 

 I2 Läsförståelse och textana-
lytisk förmåga 

Eleven känner igen vissa ty-
piska språkliga och textuella 
drag i berättande, beskrivande, 
instruerande och enkla argu-
menterande texter. Eleven kan 
använda textanalys för att ut-
veckla sitt ord- och begrepps-
förråd. 

M7 handleda eleven i att 
söka information, använda 
många olika slag av informat-
ionskällor och bedöma in-
formationens tillförlitlighet 

I2 Färdighet i informations-
sökning och källkritik 
 
 

Eleven använder olika medier 
och textmiljöer samt lämpliga 
strategier vid informationssök-
ning och kan i någon mån be-
döma källors tillförlitlighet. 

M8 stödja eleven i att öka sin 
litteraturkunskap och att ut-
veckla sitt intresse för barn- 
och ungdomslitteratur och 
medietexter samt ge möjlig-
het till positiva läsupplevel-
ser som eleven kan dela med 
sig av bland annat i multime-
diala 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 lä-
serfarenheter, även i multime-
diala miljöer. 

Att producera texter    

M9 uppmuntra eleven att ut-
trycka upplevelser, tankar 
och åsikter och stärka ele-
vens positiva bild av sig själv 
som textproducent 

I3 Förmåga att uttrycka tan-
kar och erfarenheter 

Eleven uttrycker sina erfaren-
heter och tankar med hjälp av 
texter. 
 

M10 uppmuntra och hand-
leda eleven i att återge och 
redogöra för sina tankar och 
att öva sig att producera be-
rättande, beskrivande, in-
struerande och enkla argu-
menterande texter, även i 
multimediala lärmiljöer 

I3 Förmåga att verbalisera 
sina tankar och använda 
olika textgenrer 

Eleven kan med hjälp av hand-
ledning använda sig av det 
språk som är typiskt för berät-
tande, beskrivande och enkla 
argumenterande texter. 
Eleven behärskar styckeindel-
ning och rubriksättning och kan 
reflektera över sina ordval. 

M11 stödja eleven att vidare-
utveckla sin förmåga att 
skriva flytande för hand och 
digitalt och stärka färdighet-
erna i rättstavning och de 
grundläggande strukturerna i 
skriftspråket 

I3 Skrivfärdighet och grund-
läggande kunskap om me-
nings- och satsbyggnad 
 
 
 
 
 

Eleven skriver flytande och läs-
ligt för hand och har den digi-
tala kompetens som skolarbe-
tet kräver, känner till normerna 
för grundläggande rättstavning 
och skriftspråkets strukturer 
och kan använda dem vid text-
produktion. 



259 
 

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 text-
mottagaren 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 besk-
riva grundläggande textpro-
duktionsprocesser, kan utvär-
dera sina egna texter, produ-
cera texter stegvis både indivi-
duellt och tillsammans med 
andra och kan ge och ta emot 
respons. Eleven kan ange sina 
källor samt känner till nor-
merna för upphovsrätt på nä-
tet.  

Att förstå språk, litteratur 
och kultur 

   

M13 stödja eleven i att ut-
veckla språklig medvetenhet, 
väcka elevens intresse för att 
undersöka språket och dess 
olika varianter samt ge ele-
ven möjligheter att använda 
begrepp som beskriver språ-
ket och språkliga strukturer 

I4 Förmåga att göra en språ-
kanalys och behärska 
språkliga begrepp 

Eleven kan göra iakttagelser 
om språkliga drag i texter och 
använder sig av språkanalytiska 
begrepp vid muntlig och skrift-
lig textanalys. 

M14 sporra eleven att vidga 
sin textvärld och läsa littera-
tur som är riktad till barn och 
unga och uppmuntra eleven 
att läsa och reflektera kring 
sina läsupplevelser samt att 
aktivt använda sig av biblio-
tek 

I4 Litteraturkunskap 
 
 

Eleven läser de barn- och ung-
domsböcker man har kommit 
överens om och diskuterar och 
delar med sig av sina läsupple-
velser.   

M15 stärka elevens språkliga 
och kulturella identitet(er), 
handleda eleven att lära 
känna och värdesätta olika 
kulturer och språk, väcka ele-
vens intresse för de nordiska 
grannspråken och erbjuda 
eleven möjlighet att bekanta 
sig med ett mångsidigt me-
die- och kulturutbud och att 
själv medverka i kulturpro-
duktioner 

I4 Kunskap om kultur och 
förmåga att reflektera 
över språklig och kulturell 
identitet 

Eleven har kunskap om sin 
egen och andras språk och kul-
tur och kan beskriva och reflek-
tera över likheter och skillnader 
mellan olika språk och kulturer. 
Eleven medverkar i och plane-
rar egna framträdanden. 
 

 

FINSKA OCH LITTERATUR (SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS) 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, 

ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomenkieli ja kirjallisuus  

-oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-
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nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja mo-

nikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kult-

tuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmis-

tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden 

oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Teh-

dään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

määrien kanssa. 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen, lukuhar-

rastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa. Tekstien tulkitsemi-

sen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden kei-

noja.  Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukokemusten monipuo-

liseen jakamiseen. 
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Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia ra-
kentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaise-
maan mielipiteensä 

S1 L1, L2, L7 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja 
viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioi-
maan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa   

S1 L1, L2, L3, L7 

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaise-
maan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esi-
tystilanteissa, myös draaman avulla  

S1 L1,L2, L4, L7 

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viesti-
jäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös mo-
nimediaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

Tekstien tulkitseminen    

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja 
käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä 
tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan  

S2 L1, L4, L5 

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten 
tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja 
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistä-
mään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten 
tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden ar-
viointiin 

S2 L1, L4, L5  

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentun-
temusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitet-
tua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luo-
malla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -
elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukoke-
musten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäris-
töissä 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen    

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä 
kuvaa itsestään tekstien tuottajana 

S3  L1, L2, L4,L7 
 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuk-
siaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaa-
vien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuotta-
mista, myös monimediaisissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5,L7 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoi-
tetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituk-
sen hallintaa   

S3 L1, L4, L5 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottami-
sen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, raken-

S3 L2, L4, L5, L6 
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tavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ot-
tamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimi-
maan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuk-
sia kunnioittaen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen 
eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, 
joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja 
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia   

S4 L1, L2,L4  

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoi-
maansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kir-
jallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelä-
mysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4   L2, L4, L5, L7 
 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identitee-
tin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuu-
reja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia me-
dia- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman 
kulttuurin tuottamiseen 

S4 L2, L4,L6, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan 
palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. 
 
S2 
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista 
lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. 
 
Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä.  
 
Keskustellaan kirjallisuudesta kirjallisuuden termejä käyttäen.  
 
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Tutustutaan sanaluokkiin. 
 
Etsitään tietoa eri lähteistä ja arvioidaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 
 
Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittuja lapsille ja nuorille suunnattuja tekstejä ja kirjallisia teok-
sia. Harjoitellaan lukukokemuksien jakamista. 
 
S3 
Opitaan kirjoittamaan omista kokemuksista ja ajatuksista. 
 
Tutustutaan yhdessä erityylisiin teksteihin ja harjoitellaan niiden kirjoittamista. 
 
Tuotetaan monimuotoisia tekstejä.  
 
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin. 
 
Perehdytään oikeinkirjoitukseen. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita. 
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Kehitetään sana- ja virketajua. Opitaan lauseenjäsenet. 
 
Harjoitellaan käyttämään erilaisia tekstin tuottamista auttavia menetelmiä. Harjoitellaan tekstin elävöittä-
mistä. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Vahvistetaan ilmaisutaitoa sekä taitoa jakaa kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä rakentavasti.  
 
S2 
 
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä. 
 
Harjoitellaan tekstin tulkitsemisen ja vertailun taitoja. 
 
Harjoitellaan sanaluokkien tunnistamista ja taivuttamista. 
 
Jaetaan lukukokemuksia. 
 
S3 
Kirjoitetaan omista kokemuksista ja ajatuksista. 
 
Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kappaleen jakoa. Vahvistetaan lause- ja virketajua.  
 
Huomioidaan nettietiketti omassa toiminnassa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Vahvistetaan kokonaisilmaisutaitoa. 
 
Tutustutaan kokoustekniikkaan. 
 
S2 
 
Harjoitellaan sanaluokkia ja niiden taivuttamista 
 
Opetellaan valitsemaan ja lukemaan tarkoituksenmukaista ja monipuolista kirjallisuutta ja mediatekstejä. 
 
Luetaan itsenäisesti kokonaisteoksia. 
 
S3 
Opetellaan kyseenalaistamaan tekstien sisältöä ja muodostamaan omia tulkintoja sekä perustelemaan 
niitä. 
 
Opitaan käsitteet aihe ja teema. 
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Etsitään itselle sopivia prosessikirjoittamisen keinoja käyttäen hyväksi jo opittuja menetelmiä. 
 
Harjoitellaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta. 
Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä ja niistä löydetyn tiedon lainaamista ja merkitsemistä.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Harjoitellaan muodostamaan oma mielipide erilaisia tietolähteitä hyväksi käyttäen. Tietolähteiden kriitti-
nen tarkastelu ja ohjaus viestintävälineiden laadukkaaseen käyttöön.  
 
Syvennetään yhteistyötaitoja. Otetaan huomioon ryhmän jäsenten mielipiteet ja tehdään niiden pohjalta 
päätöksiä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
 
S2 
 
Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. 
 
Jatketaan sanaluokkien harjoittelua ja niiden taivuttamista. 
 
S3 
Hyödynnetään monimediaista ympäristöä oppimisessa. 
 
Vahvistetaan kykyä muokata omaa tekstiä saadun palautteen ja itsekritiikin perusteella. 
 
S4 
Tutustutaan murteisiin ja verrataan puhuttua ja kirjoitettua kieltä toisiinsa. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6   

  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, 

ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista 

eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilan-

teissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se 

ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan koko-

naisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kir-

jallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoimin-

nan suunnitteluun ja toteutukseen.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa 

ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia 

tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään 

tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertai-

lemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja nii-

den hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 

tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutki-

malla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 

eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan 
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yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opit-

tujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 

laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemus-

ten,  havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoi-

tusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tut-

kitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypil-

lisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opi-

taan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalinto-

jen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhu-

tun kielen eroihin.  Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä 

lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- 

ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien 

tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.  Opitaan käyttämään omissa teks-

teissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, ku-

ten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedoste-

taan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan 

ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa 

teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, op-

pilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 

nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kir-

jastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja si-

sältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kan-

nustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luetta-

vaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta 

ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ku-

vaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasti eri-
laisissa viestintäympäris-
töissä ja ilmaisemaan 
mielipiteensä  

S1 Puheviestintätilanteissa 
toimiminen 

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee 
mielipiteensä itselleen tutuissa viestin-
täympäristöissä. 

T2  ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten 
valintojensa vaikutuksia 
ja huomioimaan toisten 

S1 Toiminta vuorovaiku-
tustilanteissa 

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien 
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa 
muunnella viestintätapaansa tilanteen 
mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkö-
kulmat huomioon.  
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tarpeita ryhmäviestintä-
tilanteissa   

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuttaan ja il-
maisemaan itseään mo-
nipuolisesti erilaisissa 
viestintä- ja esitystilan-
teissa, myös draaman 
avulla 

S1 Ilmaisukeinojen käyttö Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun 
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa 
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää ly-
hyen valmistellun puheenvuoron tai esi-
tyksen sekä osallistuu draamatoimintaan. 

T4 kannustaa oppilasta 
kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia erilai-
sissa, myös monimediai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen 
 

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta 
toiminnastaan ja antaa palautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen    

T5  ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategi-
oita sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan omaa luke-
mistaan 

S2 Tekstinymmärtämisen 
perusstrategioiden hal-
linta  

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen 
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja 
arvioida omaa lukemistaan. 
 

T6  opastaa oppilasta ke-
hittämään monimuotois-
ten tekstien erittelyn, ar-
vioinnin ja tulkitsemisen 
taitoja ja laajentamaan 
sana- ja käsitevaranto-
aan sekä edistämään  
ajattelutaitojaan 

 S2 Tekstien erittely ja tul-
kinta 

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, ku-
vaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 
tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyt-
tää tekstien tulkintataitoja oman ajatte-
lunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa ke-
hittämiseen.  

T7  ohjata oppilasta tie-
donhankintaan, moni-
puolisten tiedonlähtei-
den käyttöön ja tiedon 
luotettavuuden arvioin-
tiin 

S2  Tiedonhankintataidot ja 
lähdekriittisyys  

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan 
mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä ti-
lanteeseen sopivia strategioita ja osaa 
jossain määrin arvioida tietolähteiden 
luotettavuutta. 

T8  kannustaa oppilasta 
kehittämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiin-
nostustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitettua kir-
jallisuutta, media- ja 
muita tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukoke-
muksiin ja elämyksiin, 
tiedonhalun tyydyttämi-
seen sekä lukukokemus-
ten jakamiseen, myös 

S2 Lapsille ja nuorille tar-
koitetun kirjallisuuden 
ja tekstien tuntemus ja 
lukukokemusten jaka-
minen 

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- 
ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuk-
siaan, myös monimediaisessa ympäris-
tössä. 
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monimediaisissa ympä-
ristöissä 

Tekstien tuottaminen    

T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mieli-
piteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa 
itsestään tekstien tuotta-
jana  

S3 Kokemusten ja ajatus-
ten ilmaiseminen  

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuk-
siaan monimuotoisten tekstien avulla. 

T10 kannustaa ja ohjata  
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoitte-
lemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa otta-
vien tekstien tuotta-
mista, myös monimediai-
sissa ympäristöissä 

 S3 Oman ajattelun kielen-
täminen ja eri tekstila-
jien käyttö  

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. 
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa 
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota 
sananvalintoihin.  

T11 ohjata oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituk-
sen hallintaa   

 S3 Kirjoitustaito ja kirjoite-
tun kielen hallinta  

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi 
käsin ja on omaksunut tarvittavia näp-
päintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituk-
sen perusasioita ja käyttää niitä oman 
tekstinsä tuottamisessa.  

T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja 
ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdol-
lisuuksia tekstien tuotta-
miseen yhdessä,  raken-
tavan palautteen antami-
seen ja saamiseen, oh-
jata ottamaan huomioon 
tekstin vastaanottaja 
sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 Tekstien rakentaminen 
ja eettinen viestintä 

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien 
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida 
omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vai-
heittain yksin ja muiden kanssa sekä an-
taa ja vastaanottaa palautetta. 
Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin lop-
puun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaa-
maansa tekstiä omanaan ja tietää ver-
kossa toimimisen eettiset periaatteet.  

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kielitietoisuut-
taan, innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri variant-
teja ja harjaannuttaa 

S4 Kielen tarkastelun ke-
hittyminen ja kielikäsit-
teiden hallinta 

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla 
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää op-
pimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoit-
taessaan niistä. 
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käyttämään käsitteitä, 
joiden avulla kielestä ja 
sen rakenteista puhu-
taan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valinto-
jen vaikutuksia 

T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan tekstivali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
nattua kirjallisuutta sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten ja-
kamiseen ja kirjaston ak-
tiiviseen käyttöön  

S4 Kirjallisuuden tuntemus Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille 
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa ko-
kemuksiaan lukemistaan kirjoista.  
 

T15 tukea oppilasta kie-
lellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentami-
sessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja 
kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia 
media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä 
oman kulttuurin tuotta-
miseen 

S4 Kielitietoisuuden ja kult-
tuurin tuntemuksen ke-
hittyminen 

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yh-
täläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuu-
rien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään 
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjon-
nasta.  Oppilas osallistuu omien esitysten 
suunnitteluun ja esittämiseen. 

 

SAMISKA OCH LITTERATUR 

I lärokursen samiska och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differen-

tiering och stöd samt bedömning av lärande 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 språk-

kunskaper 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 för andra 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. 
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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, lu-

ohti), språkgemenskapens seder och bruk, traditioner, konst, det samiska levnadssättet och historia centrala 

kulturinnehåll i lärokursen samiska och litteratur.  

 

I årskurserna 3–6 ska undervisningen i samiska och litteratur uppmuntra eleverna att aktivt använda sitt 

modersmål i olika muntliga och skriftliga kommunikationssituationer. Elevernas språkkunskaper ska utveck-

las genom att vidga ord- och begreppsförrådet, genom att handleda eleverna att granska språkets centrala 

särdrag, genom att stärka elevernas förmåga att tolka och producera texter, genom att erbjuda litteratur 

som lämpar sig för elevernas ålder och genom möjlighet att arbeta i multimediala lärmiljöer. Elevernas kun-

skaper i modersmålet och förmåga att lära sig ska utvecklas bland annat genom helhetsskapande undervis-

ning över läroämnesgränserna. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att utvärdera sitt eget lä-

rande. 

 

Mål för undervisningen i lärokursen samiska och litteratur i årskurs 3–6 

 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  

anknyter till målen 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Att kommunicera   

M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kom-

munikativa färdigheter genom att erbjuda möjligheter att 

diskutera och reflektera kring etiska frågor 

I1 K1, K2, K7 

M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att agera kon-

struktivt i olika kommunikationssituationer, både verbalt 

och icke-verbalt, samt handleda eleven att i sin kommuni-

kation beakta mottagarens behov och följderna av de egna 

språkliga valen 

I1 K2, K6, K3 

M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att 

kommunicera samt vägleda eleven att upptäcka tillfällen 

att få använda sina kunskaper i samiska 

I1 K2, K6 

Att tolka texter   

M4 handleda eleven att vidareutveckla sina läsfärdigheter 

och använda lässtrategier samt att iaktta och utvärdera sitt 

eget läsande 

I2 K1, K4 

M5 handleda eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd 

samt förståelsen av textrelaterade begrepp  

I2 K1, K2, K4 

M6 handleda eleven att söka information, använda olika 

informationskällor och bedöma informationens tillförlitlig-

het samt att fästa uppmärksamhet vid kulturella särdrag i 

samiska originaltexter 

I2 K1, K2, K4, K6 

Att producera texter   

M7 uppmuntra eleven att klä sina tankar i ord och öva sig 

att producera berättande, beskrivande och enkla argumen-

terande texter, även i multimediala miljöer 

I3 K1, K4 
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M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att 

skriva för hand och digitalt och att stärka sina färdigheter i 

skriftspråket och sin kunskap om textstrukturer och 

rättstavning. 

I3 K1, K4 

M9 uppmuntra eleven att utveckla sitt sätt att producera 

text och sin förmåga att utvärdera egna texter, erbjuda ele-

ven möjligheter att ta emot och ge respons på ett kon-

struktivt sätt, handleda eleven att ta hänsyn till textmotta-

garen samt att kommunicera etiskt och respektera sekre-

tess och upphovsrätt på internet 

I3 K1, K5, K7 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M10 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, 

uppmuntra eleven att undersöka och iaktta språket och 

dess olika varianter samt handleda eleven att upptäcka till-

fällen att använda samiska och att förstå följderna av olika 

språkliga val 

I4 K1, K2 

M11 stödja eleven att bygga upp sin kulturella och språk-

liga identitet, att uppskatta de egna traditionerna och att 

förstå det samiska språkets/de samiska språkens betydelse 

både för en själv och för den egna gemenskapen 

I4 K2, K4 

M12 uppmuntra eleven att vidga sin textrepertoar, att läsa 

och uppskatta samisk barn- och ungdomslitteratur samt 

handleda eleven att ta del av medie- och kulturutbudet 

och erbjuda möjligheter att producera kultur 

I4 K2, K7, K1 

Att använda språket som stöd för allt lärande   

M13 uppmuntra eleven att utveckla och bredda det språk 

som behövs i olika läroämnen och som är kopplat till den 

samiska kulturen och att använda sina kunskaper i allt lä-

rande 

I5 K1, K2, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen samiska och litteratur i årskurs 3–6 

 

Elevens språk- och kommunikationsfärdigheter samt textkompetens ska utvecklas i språksituationer och ge-

nom mångsidigt arbete på språket. Innehållet väljs så att eleven kan utveckla sina kunskaper i det egna språ-

ket, 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 erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, 

tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt i olika kommuni-

kationsmiljöer. De tränar och iakttar sin egen kommunikation i olika kommunikationssituationer, till exempel 

att uttrycka sig artigt, använda sin röst, kommunicera målinriktat, framföra sin åsikt och motivera den med 

hänsyn till andra. Eleverna övar sig att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig också att lyssna, komma med 

idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med projekt samt att kommunicera spontant och inövat inför en 

bekant publik. Eleverna tränar olika uttryckssätt i olika kommunikationssituationer och inför publik. Eleverna 

tränat helhetsgestaltning och man använder dramaverksamhet för att behandla olika aktuella ämnen, teman 

och litteratur. Det är viktigt att ge eleverna möjligheter att delta i planeringen och genomförandet av kulturell 
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verksamhet i den egna klassen eller skolan. Eleverna får öva sig att agera i olika samiska kommunikationsmil-

jöer. 

 

I2 Att tolka texter: Eleverna fördjupar sin förmåga att läsa olika typer av texter, såsom skönlitterära texter, 

faktatexter och medietexter som kombinerar bild och text, samt utveckla lässtrategierna och förmågan att 

tolka texter. De ger akt på och utvärderar den egna läsfärdigheten. De fördjupar förmågan att tolka texter 

genom att undersöka och jämföra olika typer av texter och genom att öva sig att förstå och använda begrepp 

som ämne och tema. Eleverna övar sig att förklara, jämföra och reflektera över betydelsen av ord, synony-

mer, metaforer, uttryck och begrepp och hierarkierna mellan dem. De lär sig att identifiera språkliga och 

textuella drag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, såsom debattinlägg 

och reklamtexter. Elevernas kunskaper om språkliga drag breddas genom att undersöka texter. De övar sig 

att klassificera ord på basis av betydelse och form. De reflekterar över betydelsen av olika kasusformer och 

lär sig att böja verb i person- och tempusformer. I samband med texter undersöker de visuellt språk och 

lexikala skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Eleverna bekantar sig med olika sätt att referera, jämföra 

och framföra åsikter. De läser och lyssnar till gemensamt och individuellt valda texter och böcker riktade till 

barn och unga, även hela verk. Utöver begrepp som tidigare behandlats lär eleverna sig att använda begrep-

pen berättare, ämne och tema. De lär sig att söka information i olika källor och bredda kunskapen med hjälp 

av det lästa. Eleverna övar sig att bedöma tillförlitligheten i texter och källor. 

 

I3 Att producera texter: Eleverna lär sig att producera olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter utgående 

från egna upplevelser, iakttagelser, tankar och åsikter och utgående från andras texter och vidareutveckla 

förmågan att skriva för hand och digitalt. De undersöker och tränar olika sätt att berätta, beskriva, instruera 

och argumentera. De får öva rubricering, strukturer och styckeindelning när de producerar egna texter. De 

övar att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med 

textens betydelse. Eleverna undersöker skillnaderna mellan skrift- och talspråk. De lär sig att använda person- 

och tempusformer och att känna igen en mening, grundtyperna av huvudsats och bisats samt en fras och 

huvuddelarna i en sats och att använda kunskapen för att producera egen text. Eleverna lär sig att använda 

grunderna i rättstavning i egen text. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, 

strukturera, bearbeta, analysera och utvärdera sina texter samt att ge och ta emot respons. De övar sig att 

producera texter som behövs i studierna, till exempel komprimera och göra anteckningar, att använda och 

ange källor i texten. Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att berätta, referera och beskriva händelser 

och fenomen samt framföra egna åsikter muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder, även i multimediala 

miljöer. Eleverna får lära sig att handla etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på inter-

net. 

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne 

samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter. De undersöker intertextualitet i olika typer 

av texter. Utöver samisk kultur även bekantar de sig med andra kulturer och språk och jämföra det egna 

samiska språket med andra språk som de känner till. Eleverna undersöker det samiska språkets särdrag, 

såsom avledning i texterna, klassificering på basis av kontexten och betydelsen (ordklasser) samt reflekterar 

kring och övar ordböjning. Eleverna iakttar ljud- och stadieväxling. I undervisningen bekantar man sig med 

olika samiska språk, barn- och ungdomslitteratur på språken i fråga samt den samiska folktraditionen och 

moderna tolkningar av den. Eleverna lär känna traditionellt samiskt liv och traditionella samiska näringar och 

fritidssysselsättningar. Eleverna lär sig förstå betydelsen av att använda samiska för det egna livet och om-

givningen. I undervisningen utnyttjas medie- och kulturutbudet för barn och unga, till exempel kulturevene-

mang, biblioteket, filmer, teater och museer. Man granskar mediekulturella fenomen och innehåll som är 
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avsedda för åldersgruppen och diskuterar mediernas roll i elevernas vardag. Eleverna planerar och produce-

rar egna föreställningar också i samarbete med olika aktörer i den samiska gemenskapen. Läraren uppmunt-

rar eleverna till aktiv och mångsidig användning av biblioteket, letar fram intressant läsning på det egna språ-

ket för var och en och stödjer eleverna att självmant läsa och skriva. Eleverna läser litteratur riktad till barn 

och unga samt faktalitteratur anpassad till åldern och funderar över frågor som litteraturen väcker. 

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna övar sig att känna igen viktiga begrepp och uttryck 

i olika läroämnen och att själva använda dem. Eleverna utnyttjar informations- och kommunikationsteknik 

för att söka information inom olika ämnesområden, i lärandet och vid utvärdering av det egna lärandet i 

relation till målen. I undervisningen värnar man om att stärka elevens förmåga att använda sitt modersmål 

och andra språk hen behärskar som stöd för allt lärande. 

 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i lärokursen samiska och litteratur 

Mål för undervisningen Inne-
håll 

Föremål för bedömningen  
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda  
kunskaper/vitsordet åtta 

Att kommunicera 
   

M1 uppmuntra och hand-
leda eleven att utveckla 
sina kommunikativa färdig-
heter genom att erbjuda 
möjligheter att diskutera 
och reflektera kring etiska 
frågor 

I1 Förmåga att interagera i 
olika situationer 

Eleven uttrycker sina tankar och 
åsikter i för hen bekanta kommu-
nikationssituationer.  

M2 uppmuntra eleven att 
stärka sin förmåga att 
agera konstruktivt i olika 
kommunikationssituat-
ioner, både verbalt och 
icke-verbalt, samt hand-
leda eleven att i sin kom-
munikation beakta motta-
garens behov och följderna 
av de egna språkliga valen 

I1 Hur de kommunikativa fär-
digheterna utvecklats 

Eleven tar emot och ger respons 
i kommunikationssituationer. 

M3 stödja eleven att ut-
veckla en positiv syn på sitt 
sätt att kommunicera samt 
vägleda eleven att upp-
täcka tillfällen att få an-
vända sina kunskaper i sa-
miska 

I1 Förmåga att ge akt på sin 
egen kommunikation och 
använda sina kunskaper i 
samiska 

Eleven iakttar sig själv som 
språkbrukare och talare och stäl-
ler under handledning upp egna 
mål för att använda sina kun-
skaper i samiska. 

Att tolka texter    
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M4 handleda eleven att vi-
dareutveckla sina läsfärdig-
heter och använda lässtra-
tegier samt att iaktta och 
utvärdera sitt eget läsande 

I2 Läsfärdighet och läsflyt Eleven läser obehindrat olika ty-
per av texter samt iakttar och ut-
värderar sitt läsande. 
 

M5 handleda eleven att 
vidga sitt ord- och be-
greppsförråd samt förståel-
sen av textrelaterade be-
grepp 

I2 Hur ord- och uttrycksförrå-
det utökats 

Eleven behärskar ett relativt 
stort ord- och begreppsförråd 
och utnyttjar strategier som 
främjar förståelsen för och tolk-
ningen av textrelaterade be-
grepp.  

M6 handleda eleven att 
söka information, använda 
olika informationskällor 
och bedöma information-
ens tillförlitlighet samt att 
fästa uppmärksamhet vid 
kulturella särdrag i samiska 
originaltexter 

I2 Förmåga att söka informat-
ion och bedöma källor kri-
tiskt 

Eleven söker information  
i olika källor och kan  
i någon mån bedöma informat-
ionskällornas  
tillförlitlighet.  

Att producera texter    

M7 uppmuntra eleven att 
klä sina tankar i ord och 
öva sig att producera be-
rättande, beskrivande och 
enkla argumenterande tex-
ter, även i multimediala 
miljöer 

I3 Förmåga att klä sina tankar 
i ord och använda olika 
textgenrer 
 

Eleven kan under handledning 
använda ett språk som är typiskt 
för berättande, beskrivande och 
enkel argumenterande text. Ele-
ven kan formulera en rubrik för 
sin text, dela in texten i stycken 
och fästa uppmärksamhet vid 
ordval. 

M8 handleda eleven att vi-
dareutveckla sin förmåga 
att skriva för hand och digi-
talt och att stärka sina fär-
digheter i skriftspråket och 
sin kunskap om textstruk-
turer och rättstavning. 

I3 Skrivfärdighet och kunskap 
om skriftspråket  

Eleven skriver obehindrat och 
tydligt för hand och kan även 
skriva digitalt. Eleven känner till 
skriftspråkets strukturer och 
grunderna i rättstavning och till-
lämpar dem i sin egen textpro-
duktion.  

M9 uppmuntra eleven att 
utveckla sitt sätt att produ-
cera text och sin förmåga 
att utvärdera egna texter, 
erbjuda eleven möjligheter 
att ta emot och ge respons 
på ett konstruktivt sätt, 
handleda eleven att ta hän-
syn till textmottagaren 
samt att kommunicera 
etiskt och respektera sek-
retess och upphovsrätt på 
internet 

I3 Förmåga att bygga upp tex-
ter och kommunicera etiskt 
korrekt  

Eleven känner till och kan besk-
riva de grundläggande faserna i 
textproduktion, kan utvärdera 
sina egna texter och producerar 
texter steg för steg, individuellt 
och i grupp. Eleven kan ge och ta 
emot respons, är medveten om 
hur man tar hänsyn till en motta-
gare, kan ange källor i slutet av 
en text och behärskar nätetikett. 
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Att förstå språk, litteratur 
och kultur 

   

M10 handleda eleven att 
stärka sin språkmedveten-
het, uppmuntra eleven att 
undersöka och iaktta språ-
ket och dess olika varianter 
samt handleda eleven att 
upptäcka tillfällen att an-
vända samiska och att för-
stå följderna av olika språk-
liga val 

I4 Hur förmågan att analysera 
språket och behärska 
språkbegrepp har utveck-
lats 

Eleven kan beskriva texters 
språkliga drag och använder de 
begrepp hen lärt sig när hen talar 
eller skriver om dem. 

M11 stödja eleven att 
bygga upp sin kulturella 
och språkliga identitet, att 
uppskatta de egna tradit-
ionerna och att förstå det 
samiska språkets/de sa-
miska språkens betydelse 
både för en själv och för 
den egna gemenskapen 

I4 Hur kulturkännedomen har 
utvecklats 
 

Eleven kan beskriva det samiska 
livet i huvuddrag och nämna de 
vanligaste uttrycken för samisk 
kultur. 

M12 uppmuntra eleven att 
vidga sin textrepertoar, att 
läsa och uppskatta samisk 
barn- och ungdomslittera-
tur samt handleda eleven 
att ta del av medie- och 
kulturutbudet och erbjuda 
möjligheter att producera 
kultur 

I4 Kunskap om samisk barn- 
och ungdomslitteratur och 
medie- och kulturutbudet 

Eleven läser överenskomna 
böcker och texter riktade till 
barn och unga, diskuterar dem 
och delar med sig av sina läsupp-
levelser. Eleven kan berätta om 
det medie- och kulturutbud som 
intresserar hen. 

Att använda språket som 
stöd för allt lärande 

   

M13 uppmuntra eleven att 
utveckla och bredda det 
språk som behövs i olika 
läroämnen och som är 
kopplat till den samiska 
kulturen och att använda 
sina kunskaper i allt lä-
rande 

I5 Förmåga att känna igen 
språket inom olika läroäm-
nen 

Eleven känner igen olika läroäm-
nens sätt att använda språket 
och kan utnyttja sina språkkun-
skaper i lärandet. 

 

ROMANI OCH LITTERATUR 

I lärokursen romani och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differenti-

ering och stöd samt bedömning av lärande de samma som i läroämnet modersmål och litteratur. 

Lärokursens särskilda uppdrag 
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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, den romska gemen-

skapen 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. Eleverna 

ska få en grund för att självständigt utveckla och använda sina språkkunskaper genom hela livet. Undervis-

ningen 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. Gemen-

skapen 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 3–6 har undervisningen i romani och litteratur som särskilt uppdrag att uppmuntra eleven att 

aktivt använda det romska språket i olika muntliga och skriftliga kommunikationssituationer. Elevernas språk-

kunskaper ska utvecklas genom att vidga ord- och begreppsförrådet, handleda eleverna att granska språkets 

centrala särdrag, stärka elevernas förmåga att tolka och producera texter samt genom att erbjuda eleverna 

litteratur som lämpar sig för åldern och möjligheter att arbeta i multimediala lärmiljöer. Undervisningen ska 

utveckla elevens förmåga att utvärdera sitt eget lärande. 

 
Mål för undervisningen i lärokursen romani och litteratur i årskurs 3–6 

 

Mål för undervisningen Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som må-
let anknyter till 

Att kommunicera   

M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kom-

munikativa färdigheter genom att skapa möjligheter att 

diskutera, värdesätta sin uttrycksförmåga samt att ge och 

ta emot respons  

I1 K2, K7 

M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att kommuni-

cera på ett konstruktivt sätt i olika situationer samt hand-

leda eleven att i sin kommunikation beakta mottagarens 

behov 

I1 K2, K3, K7 
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M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att 

kommunicera samt vägleda eleven att upptäcka tillfällen 

att använda sina kunskaper i romani 

I1 K2, K7 

Att tolka texter   

M4 handleda eleven att vidareutveckla sin läsfärdighet, att 

iaktta sitt läsande och undersöka olika typer av texter, att 

utveckla hör- och läsförståelsen samt att ge akt på skillna-

der mellan tal- och skriftspråk. 

I2 K1, K4 

M5 hjälpa eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd 

samt förståelsen av textrelaterade begrepp 

I2 K1, K4 

M6 handleda eleven att söka information på romani, an-

vända olika informationskällor och bedöma informationens 

tillförlitlighet 

I2 K1, K4, K5 

Att producera texter   

M7 uppmuntra och handleda eleven att klä sina tankar i 

ord och öva sig att producera berättande, beskrivande, in-

struerande och enkla argumenterande texter, även i multi-

mediala miljöer 

I3 K1, K4, K5 

M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att 

skriva för hand och digitalt och att stärka sina färdigheter i 

skriftspråket och sin kunskap om textstrukturer och 

rättstavning 

I3 K4, K5 

M9 uppmuntra eleven att utveckla sitt sätt att producera 

text och sin förmåga att utvärdera egna texter, erbjuda 

möjligheter att ta emot och ge respons på ett konstruktivt 

sätt, handleda eleven att ta hänsyn till textmottagaren 

samt att kommunicera etiskt och respektera sekretess och 

upphovsrätt på internet 

I3 K4, K5, K7 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M10 handleda eleven att stärka sin förmåga att iaktta språ-

ket och använda språkrelaterade begrepp 

I4 K2, K7 

M11 stödja eleven att stärka sin egen kulturella och språk-

liga identitet och kännedomen om romernas kulturarv och 

historia och att förstå det romska språkets betydelse både 

för en själv och för den egna gemenskapen 

I4 K1, K2 
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M12 uppmuntra eleven att ta del av ett mångsidigt kultur-

utbud och erbjuda eleven möjligheter att själv producera 

kultur 

I4 K2, K7 
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Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen romani och litteratur i årskurs 3-6 

 

Elevens språk- och kommunikationsfärdigheter samt textkompetens ska utvecklas i språksituationer och ge-

nom mångsidigt arbete på språket. Innehållet väljs så att eleven kan utveckla sina kunskaper i det egna språ-

ket, 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 erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, 

tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt. Eleverna övar sig 

att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig att formulera idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med 

projekt. I undervisningen tränas olika kommunikationssätt och dramaformer. Eleverna övar sig att kommu-

nicera i olika romska och flerspråkiga miljöer. 

 

I2 Att tolka texter: I undervisningen tränas förmågan att läsa olika typer av texter, såsom skönlitteratur, 

faktatexter, texter som kombinerar bild och text samt medietexter. Eleverna ger akt på och utvärderar den 

egna läsfärdigheten. Eleverna fördjupar sin förmåga att tolka texter genom att undersöka och jämföra olika 

slags texter. De lär sig att identifiera särdrag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumente-

rande texter. Eleverna undersöker lexikala skillnader mellan tal- och skriftspråk. De bekantar sig med olika 

sätt att referera, jämföra och framföra åsikter. De övar sig att känna igen citat från andra texter. Eleverna lär 

sig att söka information i olika källor och övar sig att bedöma källornas tillförlitlighet. 

 

I3 Att producera texter: Eleverna producerar olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter och vidareutvecklar 

förmågan att skriva för hand och digitalt. De övar sig att berätta, referera, beskriva och framföra åsikter. 

Eleverna tränar rubricering, strukturer och styckeindelning och lär sig att använda dem i egna texter. De övar 

sig att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med tex-

tens betydelse. Eleverna undersöker skillnader mellan uttryckssätt i skrift- och talspråk. De lär sig att använda 

person- och tidsformer och att känna igen en mening och grundtyperna av huvudsats och bisats i en text. 

Eleverna tränar grunderna i rättstavning i egna texter. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera 

en idé, planera, strukturera, bearbeta samt att ge och ta emot respons. Eleverna lär sig att kommunicera 

etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på internet. 

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne 

samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter samt lexikala skillnader mellan tal- och skrift-

språk. De utforskar språkliga särdrag och dialektala skillnader i romani. I undervisningen diskuteras det 

romska språkets ställning och betydelse internationellt. Läraren hjälper eleverna att hitta barn- och ung-

domslitteratur på romani. Eleverna lär känna den romska berättar-, hantverks- och musiktraditionen. Ele-

verna planerar och producerar egna föreställningar på romani. 

 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i lärokursen romani och litteratur 

Mål för undervisningen Inne-
håll 

Föremål för bedöm-
ningen i läroämnet 

Kunskapskrav för goda  
kunskaper/vitsordet åtta 

Att kommunicera       
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M1 uppmuntra och hand-
leda eleven att utveckla 
sina kommunikativa fär-
digheter genom att skapa 
möjligheter att diskutera, 
värdesätta sin uttrycksför-
måga samt att ge och ta 
emot respons  

I1 Förmåga att kommuni-
cera i olika situationer 

Eleven kan uttrycka sina tankar och 
utnyttja sin förmåga att ta kontakt i 
olika kommunikationssituationer 
samt ge och ta emot respons. 

M2 uppmuntra eleven att 
stärka sin förmåga att 
kommunicera på ett kon-
struktivt sätt i olika situat-
ioner samt handleda ele-
ven att i sin kommunikat-
ion beakta mottagarens 
behov  

I1 Hur de kommunikativa 
färdigheterna utvecklats 

Eleven kan använda olika former av 
helhetsgestaltning för att uttrycka 
sina idéer och tankar i grupp och 
kan ta hänsyn till andras åsikter. 

M3 stödja eleven att ut-
veckla en positiv syn på 
sitt sätt att kommunicera 
samt vägleda eleven att 
upptäcka tillfällen att an-
vända sina kunskaper i ro-
mani 

I1 Förmåga att iaktta sin 
egen kommunikation och 
att använda sina kun-
skaper i romani 

Eleven kan iaktta sig själv som 
språkbrukare och upptäcker till-
fällen att använda sina kunskaper i 
romani. 

Att tolka texter       

M4 handleda eleven att 
vidareutveckla sin läsfär-
dighet, att iaktta sitt 
läsande och undersöka 
olika typer av texter, att 
utveckla hör- och läsför-
ståelsen samt att ge akt 
på skillnader mellan tal- 
och skriftspråk. 

I2 Läsfärdighet och läsflyt 
sam förmåga att iaktta 
sitt läsande 

Eleven läser obehindrat och kan ge 
akt på och utvärdera det egna 
läsandet. 

M5 hjälpa eleven att vidga 
sitt ord- och begreppsför-
råd samt förståelsen av 
textrelaterade begrepp  

I2 Hur ord- och begrepps-
förrådet utökats 

Eleven behärskar ett relativt stort 
ord- och begreppsförråd och utnytt-
jar strategier som främjar förståel-
sen för och tolkningen av textrelate-
rade begrepp. 

M6 handleda eleven att 
söka information på ro-
mani, använda olika in-
formationskällor och be-
döma informationens till-
förlitlighet 

I2 Förmåga att söka inform-
ation och bedöma källor 
kritiskt 

Eleven söker information  
i olika källor och kan  
i någon mån bedöma informations-
källornas  
tillförlitlighet. 

Att producera texter       
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M7 uppmuntra och hand-
leda eleven att klä sina 
tankar i ord och öva sig att 
producera berättande, be-
skrivande, instruerande 
och enkla argumente-
rande texter, även i multi-
mediala miljöer 

I3 Förmåga att klä sina tan-
kar i ord och använda 
olika textgenrer 

Eleven kan under handledning an-
vända ett språk som är typiskt för 
berättande, beskrivande, instrue-
rande och enkel argumenterande 
text och producera fiktiva texter och 
faktatexter. Eleven kan formulera 
en rubrik för sin text, dela in texten i 
stycken och fästa uppmärksamhet 
vid ordval. 

M8 handleda eleven att 
vidareutveckla sin för-
måga att skriva för hand 
och digitalt och att stärka 
sina färdigheter i skrift-
språket och sin kunskap 
om textstrukturer och 
rättstavning 

I3 Skrivfärdighet och kun-
skap om skriftspråket  

Eleven skriver obehindrat och tyd-
ligt för hand och kan även skriva di-
gitalt. Eleven känner till skriftsprå-
kets strukturer och grunderna i 
rättstavning och tillämpar dem i sin 
egen textproduktion.   

M9 uppmuntra eleven att 
utveckla sitt sätt att pro-
ducera text och sin för-
måga att utvärdera egna 
texter, erbjuda möjlig-
heter att ta emot och ge 
respons på ett konstruk-
tivt sätt, handleda eleven 
att ta hänsyn till textmot-
tagaren samt att kommu-
nicera etiskt och respek-
tera sekretess och upp-
hovsrätt på internet 

I3 Förmåga att bygga upp 
texter och kommunicera 
etiskt korrekt  

Eleven känner till och kan beskriva 
de grundläggande faserna i textpro-
duktion, kan utvärdera sina egna 
texter och producera texter steg för 
steg, självständigt och tillsammans 
med andra. Eleven kan ge och ta 
emot respons, är medveten om 
textmottagarens betydelse, kan 
ange källor i slutet av en text och 
behärskar nätetikett. 

Att förstå språk, litteratur 
och kultur 

      

M10 handleda eleven att 
stärka sin förmåga att 
iaktta språket och an-
vända språkrelaterade be-
grepp 

I4 Förmågan att analysera 
språk och behärska 
språkbegrepp 

Eleven gör iakttagelser, kan beskriva 
texters språkliga drag och använda 
de begrepp hen lärt sig när hen talar 
eller skriver om dem. 

M11 stödja eleven att 
stärka sin egen kulturella 
och språkliga identitet och 
kännedomen om romer-
nas kulturarv och historia 
och att förstå det romska 
språkets betydelse både 
för en själv och för den 
egna gemenskapen 

I4 Kännedom om romernas 
kulturarv, språk och 
historia  

Eleven kan i huvuddrag redogöra för 
romernas kulturarv, språk och histo-
ria. 
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M12 uppmuntra eleven 
att ta del av ett 
mångsidigt kulturutbud 
och erbjuda eleven möjlig-
heter att själv producera 
kultur 

I4 Förmåga att ta del av och 
producera kultur 

Eleven kan berätta om det medie- 
och kulturutbud som intresserar 
hen. Eleven deltar i planeringen och 
framförandet av egna föreställ-
ningar. 

 

TECKENSPRÅK OCH LITTERATUR 

I lärokursen teckenspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, diffe-

rentiering och stöd samt bedömning av lärande 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 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 bedöm-

ningen av lärande inom annan undervisning i teckenspråk och litteratur ska undervisningens omfattning be-

aktas. 

I årskurserna 3–6 ska tyngdpunkten i arbetet ligga vid att eleverna lär sig att aktivt kommunicera på tecken-

språk i olika situationer. Elevernas språkkunskaper utvecklas med hjälp av ett mångsidigare tecken- och be-

greppsförråd. Eleverna ska kunna delta i diskussioner som berör olika läroämnen och vardagssituationer. 

Eleverna ska granska språkets centrala särdrag och lära sig att utnyttja sina språkkunskaper. Målet är att 

eleverna lär sig utvärdera sitt lärande. 

Mål för undervisningen i lärokursen teckenspråk 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 och uppmuntra eleven att utveckla sina kommu-

nikationsfärdigheter och sin förmåga att kommunicera i olika 

situationer samt handleda eleven att stärka sin förmåga att 

kommunicera i en teckenspråkig och flerspråkig gemenskap 

också med hjälp av drama 

I1 K1, K2 

M2 uppmuntra eleven att uttrycka sig allt mer mångsidigt och 

utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt 

handleda eleven att iaktta sin egen kommunikations- och ut-

trycksförmåga 

I1 K2, K5 

Att tolka texter   

M3 handleda eleven att förstå och tolka olika typer av texter 

samt att diskutera texterna och samtidigt utöka sitt begrepps- 

och teckenförråd 

I2 K1, K2, K4 

M4 handleda eleven att använda olika textmiljöer för att söka 

och tolka information och för att bedöma informationens till-

förlitlighet 

I2 K1, K4, K5 

Att producera texter   

M5 uppmuntra eleven att utveckla sin kunskap om språkets 

grundstrukturer och förmågan att producera text 

I3 K1 

M6 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser och tankar i 

olika kommunikationsmiljöer, ge eleven tillfälle att berätta om 

och beskriva händelser och fenomen och framföra sina egna 

synpunkter med hjälp av olika presentationer och föredrag 

självständigt och i grupp  

I3 K1, K2, K5 

M7 handleda eleven att kommunicera etiskt och respektera 

integritet och upphovsrätt på internet      

I3 K2, K3, K5 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M8 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, inspi-

rera eleven att undersöka och iaktta språket och dess olika va-

rianter och öva sig att använda begrepp för att diskutera språ-

ket och dess strukturer 

I4 K1, K2 

M9 uppmuntra eleven att stärka sin språkliga och kulturella 

identitet och lära eleven att värdesätta andra språk och kul-

turer, erbjuda eleven ett mångsidigt kulturutbud och möjlig-

heter att själv producera kultur samt uppmuntra eleven att 

följa med och uppskatta kultur för barn och ungdomar  

I4 K4, K7 

Att använda språket som stöd för allt lärande   

M10 erbjuda eleven möjligheter att öva sig att använda en 

teckenspråkstolk 

I5 K3, K6, K7 

M11 uppmuntra eleven att utveckla sin förståelse för begrepp 

i olika läroämnen 

I5 K1 
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Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen teckenspråk och litteratur i årskurs 3–6 

Elevens språk- och kommunikationsfärdigheter samt textkompetens ska utvecklas i språksituationer och ge-

nom mångsidigt arbete på språket. Innehållet väljs så att eleven kan utveckla sina kunskaper i det egna språ-

ket, 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 deltar i olika diskussioner och övar sig att fatta beslut, lösa problem och arbeta 

med mindre projekt. De undersöker grundelementen i kommunikation och tillämpar kunskapen i praktiken 

framför en liten, bekant publik. Eleverna åskådliggör framförandet och övar sig att ge liv åt det, att bli med-

vetna om olika språkliga uttrycksformer genom att utforska grunderna i improvisation och att tillämpa dem 

på ett mångsidigare sätt för att uttrycka tankar och idéer. Eleverna övar sig att ge och få konstruktiv respons.  

I2 Att tolka texter: Eleverna övar sig att mångsidigt tolka presentationer och föredrag, olika typer av tecknade 

och svenska texter och texter med bilder i olika medier och samtidigt utveckla den visuella läskunnigheten. 

De övar textförståelsestrategier, så som att förutse, ögna igenom en text, komprimera, ställa frågor och dra 

slutsatser. De lär sig grunderna i informationssökning även med hjälp av elektroniska källor. Eleverna lär sig 

att iaktta och utvärdera sitt eget sätt att förstå. De övar källkritik och lär sig att använda olika informations-

källor och att bedöma hur användbara källorna är.  

I3 Att producera texter: Eleverna övar sig att producera både fiktiva och icke-fiktiva texter och att framföra 

dem för en publik. De undersöker typiska drag i berättande, refererande, beskrivande och argumenterande 

kommunikation. Eleverna undersöker texters struktur och pauser samt lär sig att använda dem för att planera 

och producera egen text. De övar sig att göra texten levande och fundera på hur teckenval, uttryckssätt och 

tecknens ordning påverkar textens betydelse. Eleverna övar faserna i textproduktion: formulera en idé, pla-

nera, strukturera och bearbeta texten samt att ge och få respons. De olika faserna i produktionsprocessen 

och att teckna tränas också med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna övar sig att pro-

ducera texter som behövs i studierna, till exempel att komprimera samt att använda och ange källor i texten. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna lär sig att iaktta språkliga fenomen. De undersöker teck-

nens delar, tidsföljd och andra sätt att uttrycka tid, rollbyte och att uttrycka antal. Eleverna fördjupar sin 

förmåga att kommunicera på teckenspråk, att motivera tankar och åsikter samt undersöka beteendenormer 

och seder i den teckenspråkiga gemenskapen. Eleverna sporras att aktivt ta del av den teckenspråkiga ge-

menskapens kulturtraditioner och kulturverksamhet. Eleverna lär sig att söka olika typer av texter på inter-

net. De bekantar sig med andra teckenspråk och jämför teckenspråken med talade språk. Eleverna jämför 

det finlandssvenska teckenspråkets särdrag med andra teckenspråk.  

 

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna undersöker och använda olika texter, bilder och 

tabeller som material för att berika teckenförrådet och kunna använda teckenspråk i olika läroämnen.  

 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i lärokursen teckenspråk och litteratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda 
kunskaper/vitsordet åtta 

Att kommunicera 
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M1 handleda och upp-
muntra eleven att ut-
veckla sina kommunikat-
ionsfärdigheter och sin 
förmåga att kommunicera 
i olika situationer samt 
handleda eleven att stärka 
sin förmåga att kommuni-
cera i en teckenspråkig 
och flerspråkig gemenskap 
också med hjälp av drama 

I1 Förmåga att kommunicera Eleven kan rikta meddelanden samt 
smidigt ta kontakt och upprätthålla 
kontakten i olika kommunikations-
situationer. 

 

M2 uppmuntra eleven att 
uttrycka sig allt mer 
mångsidigt och utveckla en 
positiv syn på sitt sätt att 
kommunicera samt hand-
leda eleven att iaktta sin 
egen kommunikations- och 
uttrycksförmåga 

I1 Hur uttrycksförmågan ut-
vecklats 

Eleven kan använda olika gestalt-
ningsmetoder för att uttrycka sig 
och sina tankar. 

Att tolka texter       

M3 handleda eleven att för-
stå och tolka olika typer av 
texter samt att diskutera 
texterna och samtidigt ut-
öka sitt begrepps- och teck-
enförråd 

I2 Hur förmågan att förstå 
och tolka texter har ut-
vecklats och begrepps- 
och teckenförrådet utö-
kats 

Eleven behärskar ett relativt stort 
ord- och begreppsförråd och utnytt-
jar strategier som främjar förståel-
sen för och tolkningen av textrela-
terade begrepp. Eleven kan själv-
mant diskutera texter och be om en 
förklaring på tecken och begrepp 
som hen inte känner till.  

M4 handleda eleven att an-
vända olika textmiljöer för 
att söka och tolka informat-
ion och för att bedöma in-
formationens tillförlitlighet 

I2 Förmåga att söka inform-
ation och bedöma källor 
kritiskt 

  

Eleven använder olika informations-
källor och kan i någon mån bedöma 
källornas tillförlitlighet. 

 

Att producera texter 
   

M5 uppmuntra eleven att 
utveckla kunskapen om 
språkets grundstrukturer 
och förmågan att producera 
text  

I2, I3 Språkbehärskning och för-
måga att producera texter 

Eleven kan ändra sitt tecknande en-
ligt situationen och använda hand-
former, riktning, rörelse, plats och 
ansiktsuttryck på rätt sätt samt ut-
nyttjar textproduktionens faser i sin 
egen produktion: formulera en idé, 
planera, strukturera och bearbeta 
texten. 
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M6 uppmuntra eleven att 
uttrycka upplevelser och 
tankar i olika kommunikat-
ionsmiljöer, ge eleven till-
fälle att berätta om och be-
skriva händelser och feno-
men och framföra sina egna 
synpunkter med hjälp av 
olika presentationer och fö-
redrag självständigt och i 
grupp 

I3 Förmåga att uttrycka tan-
kar och erfarenheter 

Eleven kan uttrycka sina tankar och 
upplevelser, beskriva fenomen och 
föra fram sina åsikter i olika situat-
ioner och kommunikations-miljöer. 

M7 handleda eleven att 
kommunicera etiskt och re-
spektera integritet och upp-
hovsrätt på internet      

I3 Förmåga att kommunicera 
på internet 

Eleven kan kommunicera på inter-
net och övar sig att agera etiskt 
samt producera text enligt etiska 
principer. 

Att förstå språk, litteratur 
och kultur 

   

M8 handleda eleven att 
stärka sin språkmedveten-
het, inspirera eleven att un-
dersöka och iaktta språket 
och dess olika varianter och 
öva sig att använda begrepp 
för att diskutera språket 
och dess strukturer 

I4 Förmåga att iaktta språket 
och använda begrepp  

Eleven kan iaktta språket och disku-
tera språket med hjälp av begrepp 
hen lärt sig. 

M9 uppmuntra eleven att 
stärka sin språkliga och kul-
turella identitet och lära 
eleven att värdesätta andra 
språk och kulturer, erbjuda 
eleven ett mångsidigt kul-
turutbud och möjligheter 
att själv producera kultur 
samt uppmuntra eleven att 
följa med och uppskatta 
kultur för barn och ungdo-
mar 

I4 Kulturkännedom och för-
måga att själv producera 
kultur 

Eleven kan beskriva det teckensprå-
kiga kulturutbudet och deltar aktivt 
i att skapa egna framföranden. 

Att använda språket som 
stöd för allt lärande 

   

M10 erbjuda eleven möjlig-
heter att öva sig att an-
vända en teckenspråkstolk 

I4 Förmåga att arbeta med 
en tolk 

Eleven kan vid behov arbeta med 
en teckenspråkstolk. 
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M11 uppmuntra eleven att 
utveckla sin förståelse för 
begrepp i olika läroämnen 

I5 Förmåga att iaktta språket 
i olika läroämnen 

Eleven kan iaktta och använder un-
der handledning det språk som be-
hövs i olika läroämnen.  

MODERSMÅL FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL 

Med stöd av 12 § i lagen om grundläggande utbildning kan undervisning i modersmålet enligt utbildningsan-

ordnarens 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 ti-

mantal 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 utbildningsanord-

nare. Läroplanen ska utarbetas med hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken om-

fattning 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, hand-

ledning, 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 littera-

tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 

lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare195. 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 fler-

språkighet 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. Språk-

kunskapen 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 kon-

                                                           
195 Statsrådets förordning 422/2012 
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kret vardagsspråk till ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter att ge språk-

ligt 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 lärokurs196. 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 lärokursen197. En elev kan studera enligt lärokursen 

svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller ele-

ven 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 text-

genrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyttat till Finland mitt i den grundläggande ut-

bildningen 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 för-

måga att uttrycka sina åsikter samt lära eleven att agera 

I1 K1, K2, K4 

                                                           
196 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § 
197 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 § 
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konstruktivt i kommunikationssituationer i skolan och i var-

dagen  

M2 motivera eleven att stärka förmågan att kommunicera 

öga mot öga samt färdigheterna att lyssna på och förstå lära-

rens 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 slutsat-

ser om en texts betydelser samt att vidga repertoaren av ord 

och begrepp  

I2 K1, K2, K4 

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 pro-

ducera 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, egen-

skaper 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 upp-

muntra eleven att utnyttja och utveckla sin språkrepertoar 

I4 K2, K4 

Att använda språket som stöd för allt lärande   
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M13 motivera eleven att stärka en positiv uppfattning om 

sig själv och sitt sätt att använda och lära sig språk samt upp-

muntra 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 ge-

nom 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 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 be-

rättande, 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 läs-

förståelsen. Eleverna klassificerar ord utgående från betydelse och form. Eleverna reflekterar över hur ord-

böjning 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 be-

grepp. Eleverna ges också träning i att ge akt på hur person och tid uttrycks i en text. Ord- och begreppsför-

rådet 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.  
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I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker hur olika situationer och ämnen skapar variat-

ioner 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 betydel-

ser. 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 etiskt med 

respekt för upphovsrätt och integritet. I undervisningen stärks elevernas förmåga att använda sitt eget mo-

dersmål 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 ele-

ven att agera konstruktivt i 

kommunikationssituationer 

i skolan och i vardagen 

I1 Kommunikativa färdigheter 

och uttrycksförmåga  

Eleven deltar i olika kommunikat-

ionssituationer, utnyttjar sina 

språkkunskaper och kan diskutera 

och arbeta utgående från olika te-

man och texter.  

 

M2 motivera eleven att 

stärka förmågan att kom-

municera öga mot öga 

samt färdigheterna att 

lyssna på och förstå lära-

rens kommunikation och 

annan muntlig kommuni-

kation 

I1 Förmåga att förstå texter 

och interagera i kommuni-

kationssituationer 

Eleven förstår lärarens kommuni-

kation och annat tal då en situat-

ion eller ett ämne är bekant eller 

då läraren ger handledning. Eleven 

kan agera ansikte mot ansikte i 

kommunikationssituationer.   

M3 handleda eleven att ut-

trycka sig mångsidigt både 

verbalt och icke-verbalt, att 

utnyttja sin kreativitet och 

att ta hänsyn till andra 

I1 Förmåga att använda olika 

uttryckssätt i kommunikat-

ionssituationer 

Eleven uttrycker sig mångsidigt ge-

nom att använda olika uttryckssätt 

och kan ta hänsyn till sin samtals-

part.  

Att tolka texter    
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M4 handleda eleven att ut-

veckla en flytande läsför-

måga samt att använda 

kunskap om textgenrer i 

textanalys och i bedöm-

ningen 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 kun-

skap om genretypiska drag i tolk-

ningen och bedömningen av tex-

ter.  

M5 uppmuntra eleven att 

utveckla sin förmåga att 

tolka skrivna och talade 

texter genom att utnyttja 

lässtrategier ändamålsen-

ligt i olika situationer 

I2 Förmåga att tolka texter  Eleven deltar i olika situationer 

där språk används och har en för-

måga att tolka skrivna och talade 

texter. 

M6 handleda eleven att ut-

veckla sin förmåga att dra 

slutsatser om en texts be-

tydelser samt att vidga re-

pertoaren av ord och be-

grepp 

I2 Hur ord- och begreppsre-

pertoaren vidgats samt för-

måga att dra slutsatser om 

en texts betydelser 

 

Eleven har en relativt stor ord- och 

begreppsrepertoar och kan identi-

fiera textbetydelser som kräver 

slutledning. 

Att producera texter    

M7 motivera eleven att ut-

veckla förmågan att produ-

cera olika slags texter som 

behövs i vardagen och i 

skolan för hand och med 

tangentbord, både indivi-

duellt och tillsammans med 

andra 

I3 Förmåga att använda kun-

skaper om textgenrer i pro-

duktionen av texter, för-

måga att skriva för hand 

och med tangentbord 

 

 

Eleven kan under handledning an-

vända 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 för-

djupa förmågan att planera 

och producera texter både 

självständigt och tillsam-

mans med andra samt att 

lära eleven att göra 

mångsidigt bruk av ord och 

strukturer som behövs vid 

textproduktion 

I3 Förmåga att producera tex-

ter 

 

 

Eleven kan skriva hela texter och 

uppvisar kännedom om rättskriv-

ning i sina texter. Eleven behärs-

kar rubriksättning, styckeindelning 

och fäster uppmärksamhet vid 

ordval.  

M9 handleda eleven att 

analysera och bedöma 

egna texter samt att ut-

veckla färdigheterna att ge 

och ta emot respons 

I3 Förmåga att  

bedöma texter och att ge 

och ta emot respons 

 

Eleven kan bedöma sina egna tex-

ter, är medveten om styrkor och 

utvecklingsbehov i sitt skrivande 

och kan ge och ta emot respons.  

Att förstå språk, litteratur 

och kultur 
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M10 handleda eleven att 

stärka sin språkmedveten-

het och att iaktta situat-

ionsbundna variationer i 

språkbruket, egenskaper 

hos olika språk och lagbun-

denheter i svenskt tal- och 

skriftspråk 

I4 Förmåga att observera och 

jämföra olika drag i språk 

och språkbruk 

 

 

Eleven känner igen lagbunden-

heter 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 bekant-

skap med litteratur och 

kultur, att uppmuntra ele-

ven att läsa litteratur skri-

ven för barn och unga och 

att dela med sig av sina 

läsupplevelser och att bli 

en aktiv biblioteksanvän-

dare 

I4 Kännedom om litteratur 

och kultur 

 

Eleven läser barn- och ungdomslit-

teratur och kan delta i diskuss-

ioner om sina läsupplevelser och 

om övrig barn- och ungdomskul-

tur.    

M12 handleda eleven att 

lägga märke till den kultu-

rella mångfalden i skolan 

och i den övriga omgiv-

ningen, stödja elevens fler-

språkiga och multikultu-

rella identitet samt upp-

muntra eleven att utnyttja 

och utveckla sin språkre-

pertoar 

I4 Förmåga att reflektera över 

kulturell mångfald 

Eleven kan beskriva flerspråkig-

heten och den kulturella mångfal-

den i sitt eget liv och i sin omgiv-

ning. 

 

 

Att använda språket som 

stöd för allt lärande 

   

M13 motivera eleven att 

stärka en positiv uppfatt-

ning 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 tex-

ter eller delar av texter som an-

vänds i olika läroämnen och kan 

beskriva hur de är uppbyggda.  

M15 uppmuntra eleven att 

utveckla kunskaper och 

språkliga medel för själv-

styrt arbete, informations-

sökning och för att kunna 

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 självstän-
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strukturera information 

självständigt och tillsam-

mans med andra 

digt eller i grupp. Eleven kan un-

der handledning välja ett sätt att 

söka information som är lämpligt 

med tanke på sammanhanget och 

ämnet.  
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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 maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti198. 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, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kie-

len 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 monimuotoi-

sessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielen-

käyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kieli-

taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppi-

laiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saa-

vat 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 yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista199. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta200.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -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-alu-

eilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäse-

nenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

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

opiskeluun. 

 

                                                           
198 Valtioneuvoston asetus 422/2012 
199 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
200 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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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. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppi-

määräksi 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 tavoitteelli-

sesti 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 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustai-

don ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilai-

den kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan 

kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten moni-

puoliseen jakamiseen. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun ar-
jen vuorovaikutustilanteissa  

S1 L1, L2, L4 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuk-
sen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtä-
mistaitojaan 

S1 L1, L2, L4 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia 
ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuut-
taan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään 
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotetta-
vuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L4 

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia 
luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen 

S2 L2, L4 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajen-
tamaan sana- ja käsitevarantoaan 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäin-
taitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvit-
tavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 L1, L4, L5 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa 
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti 
niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita  

S3 L1, L2, L4 
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T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekste-
jään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havain-
noimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja 
puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 L2, L4 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuu-
teen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakami-
seen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4 L2 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön 
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä 
ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehit-
tämään omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itses-
tään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppi-
mistavoitteita 

S5 L1, L2, L7 

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri 
oppiaineissa 

S5 L4, L7 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä kei-
nojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon 
jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

 

 

Siuntion paikallinen sisältö  

Suomi toisena kielenä vuosiluokalla 3 

Tavoitteet  Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

S1: Harjoitellaan kertomista, kuvailua ja mielipiteen ilmaisua. Harjoitellaan ääntämistä ja kuuntelutaitoja. 
Käytetään draamatyöskentelyä. 
S2: Luetaan lastenkirjallisuutta sekä ja lasten tieto- ja mediatekstejä. Harjoitellaan tunnistamaan tekstila-
jien piirteitä sekä opetellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Harjoitellaan sanaluokkia. Laajennetaan eri 
aihealueiden sanavarastoa. 
S3: Harjoitellaan kirjoittamista ja yleiskielen normeja. Kirjoitetaan kertovia tekstejä, esimerkiksi satuja. 
S4: Tutustutaan kirjoitetun ja puhutun suomen piirteisiin. Tutustutaan lastenkirjallisuuteen ja mediateks-
teihin. Hyödynnetään kirjastoa. Tutkitaan kielen vaihtelua eri tilanteissa havainnoimalla. 
S5: Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää äidinkieltään ja muita hallitsemiaan kieliä oppimisen tukena. 
Harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteitä. Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä vuosiluokalla 4 

Tavoitteet  Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

S1: Harjoitellaan kertomista, kuvailua ja mielipiteen ilmaisua. Harjoitellaan ääntämistä ja kuuntelutaitoja. 
Käytetään draamatyöskentelyä. 
S2: Luetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä, tietotekstejä ja mediatekstejä. Harjoitellaan tunnistamaan 
tekstilajien piirteitä sekä opetellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Harjoitellaan sanaluokkia. Laajenne-
taan sanavarastoa. Opetellaan selittämään ja vertailemaan sanojen ja niiden synonyymien merkityksiä. 
S3: Harjoitellaan kirjoittamista ja yleiskielen normeja. Tuotetaan kertovia, kuvaavia ja kantaa ottavia 
tekstejä. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
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S4: Tutustutaan kirjoitetun ja puhutun suomen piirteisiin. Tutustutaan lastenkirjallisuuteen ja mediateks-
teihin. Hyödynnetään kirjastoa. Tutkitaan kielen vaihtelua eri tilanteissa havainnoimalla. 
S5: Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää äidinkieltään ja muita hallitsemiaan kieliä oppimisen tukena. 
Harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteitä. Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä vuosiluokalla 5 

Tavoitteet  Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

S1: Harjoitellaan kertomista, kuvailua ja mielipiteen ilmaisua. Harjoitellaan ääntämistä ja kuuntelutaitoja. 
Käytetään draamatyöskentelyä.  
S2: Harjoitellaan tunnistamaan tekstilajien piirteitä sekä opitaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Harjoitel-
laan mielipiteen erottamista teksteissä. Opetellaan erilaisten tekstien lähdekritiikkiä. Harjoitellaan kau-
nokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien lukemista. Opetellaan hahmottamaan virkkeen osia. 
Harjoitellaan sanaluokkia. Opetellaan nomini- ja verbitaivutusta.  
S3: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista ja oikeinkirjoitusta. Tuotetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kan-
taaottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamis-
prosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella. 
S4: Tarkastellaan tilanteen ja aiheen mukaista kielenvaihtelua koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovai-
kutustilanteissa. Tutustutaan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja mediateksteihin. Hyödynnetään kirjas-
toa. Tutustutaan kansanperinteeseen.  
S5: Vahvistetaan oppilaan kykyä käyttää äidinkieltään ja muita hallitsemiaan kieliä kaiken oppimisen tu-
kena. Harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteiden tunnistamista ja käyttöä. Hyödynnetään tieto- ja viestin-
täteknologiaa oppimisessa 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä vuosiluokalla 6 

Tavoitteet  Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

S1: Harjoitellaan kertomista, kuvailua ja mielipiteen ilmaisua. Harjoitellaan ääntämistä ja kuuntelutaitoja. 
Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.  
S2: Harjoitellaan tunnistamaan tekstilajien piirteitä sekä opitaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Harjoitel-
laan mielipiteen erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan kaunokirjalli-
suuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien lukemista. Opetellaan hahmottamaan virke ja sen osat. Har-
joitellaan sanaluokkia. Opetellaan nomini- ja verbitaivutusta.  
S3: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista ja oikeinkirjoitusta tuottamalla erilaisia tekstejä.  
S4: Tutustutaan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja mediateksteihin. Hyödynnetään kirjastoa.  
S5: Vahvistetaan oppilaan kykyä käyttää äidinkieltään ja muita hallitsemiaan kieliä kaiken oppimisen tu-
kena. Harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteiden tunnistamista ja käyttöä. Hyödynnetään tieto- ja viestin-
täteknologiaa oppimisessa.  

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

vuosiluokilla 3–6  

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöl-

lisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyös-

kentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaise-

minen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaa-

minen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan 

sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lu-

kemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piir-

teiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaa-

vien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen 

ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luo-

tettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen 

suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perus-

teella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 

persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyy-

mien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitse-

maan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoi-

mintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, oh-

jaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopil-

lisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihte-

lua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luet-

tuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tu-

tustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia 

(sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda 

merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja media-

teksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kan-

sanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja pu-

humisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutek-

niikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyt-

töön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, op-

pimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja 

muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaa-

mista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet  
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 
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Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 ohjata oppilasta vah-
vistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista 
mielipiteensä ja toimia 
rakentavasti koulun ja 
muun arjen vuorovaiku-
tustilanteissa  

S1 Vuorovaikutustaidot ja 
ilmaisuvaranto  

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin käyttäen ilmaisuvaranto-
aan sekä keskustelee ja työskentelee eri-
laisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. 
 
 

T2 innostaa oppilasta 
vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, 
opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja 
ymmärtämistaitojaan 

S1 Tekstien ymmärtämi-
nen ja vuorovaikutuk-
sessa toimiminen 

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja 
muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe 
on ennestään tuttu tai ymmärtämistä 
tuetaan. 
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

T3 ohjata oppilasta ilmai-
semaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-
sanallisia ilmaisukeinoja 
käyttäen sekä käyttä-
mään luovuuttaan ja ot-
tamaan huomioon myös 
muut osallistujat 

S1 Ilmaisu vuorovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun 
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon 
puhekumppaninsa.  
 
 

Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tietoaan 
tekstilajeista tekstien 
erittelemisessä ja tiedon 
luotettavuuden arvioin-
nissa itsenäisesti ja ryh-
mässä  

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
tekstilajitaidot tekstin 
tulkinnassa 

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, 
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoit-
telee käyttämään tietoa tekstilajipiir-
teistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa. 

T5 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä erilai-
sissa tilanteissa tarkoi-
tuksenmukaisia luku- ja 
ymmärtämisstrategioita 
käyttäen 

S2 Tekstien tulkinta 
 

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttöti-
lanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä.   

T6 ohjata oppilasta päät-
televään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan 
sana- ja käsitevaranto-
aan  

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen, päätte-
levä tekstien tulkinta 
 
 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja kä-
sitevarannon sekä tunnistaa tekstistä 
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä. 

Tekstien tuottaminen    

T7 innostaa oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
tuottamaan arjessa ja 

S3 Tekstilajitaidot tekstin 
tuottamisessa, käsinkir-
joittaminen ja näppäin-
taidot 
 
 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa 
suomea käsin ja hän on omaksunut tar-
vittavia näppäintaitoja. 
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koulussa tarvittavia mo-
nimuotoisia tekstejä yk-
sin ja ryhmässä 

T8 auttaa oppilasta sy-
ventämään taitoaan 
tuottaa tekstejä itsenäi-
sesti ja ryhmässä sekä 
käyttämään monipuoli-
sesti niissä tarvittavaa 
sanastoa ja kieliopillisia 
rakenteita 

S3 Tekstien tuottaminen 
 
 

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja 
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tunte-
musta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, 
jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huo-
miota sananvalintoihin. 

T9 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään 
sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta 

S3 Tekstien arviointi sekä 
palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen 
 
 

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan teks-
tejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ke-
hittämiskohteitaan tekstin tuottajana 
sekä osaa antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T10 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kielitietoisuut-
taan ja havainnoimaan 
kielenkäytön tilanteista 
vaihtelua, eri kielten piir-
teitä ja puhutun ja kirjoi-
tetun suomen säännön-
mukaisuuksia 

S4 Kielten ja kielenkäytön 
piirteiden havainnointi 
ja vertailu 
 
 

Oppilas tunnistaa kielen rakenteen sään-
nönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan 
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, 
miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilan-
teissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristönsä kielistä ja murteista. 
 

T11 innostaa oppilasta 
tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuo-
rille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lu-
kuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen 
käyttöön 

S4 Kirjallisuuden ja kult-
tuurin tuntemus 
 

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjalli-
suutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan 
lukemastaan ja muusta lasten- ja nuor-
tenkulttuurista. 

T12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kult-
tuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppi-
laan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja 
rohkaista hyödyntämään 
ja kehittämään omaa kie-
lirepertuaaria 

S4 Kielellisen ja kulttuuri-
sen monimuotoisuuden 
havainnointi  

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympä-
ristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista 
monimuotoisuutta. 

Kielen käyttö kaiken op-
pimisen tukena 

   

T13 innostaa oppilasta 
vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään 

S5 Oppimistavoitteiden 
asettaminen 

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen 
oppimistavoitteita. 
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kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asetta-
maan oppimistavoitteita 

T 14 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiai-
neissa 

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnointi 

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden 
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, 
millaisista osista tekstit rakentuvat.  
 

T 15 kannustaa oppilasta 
kehittämään tietojaan ja 
kielellisiä keinojaan itse-
ohjautuvaan työskente-
lyyn, tiedonhakuun ja 
tiedon jäsentämiseen it-
senäisesti ja ryhmässä 

S5 Tekstin rakentaminen ja 
tiedonhaku 

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepii-
ristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsen-
nellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itse-
näisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohja-
tusti valita tilanteeseen ja aiheeseen so-
pivan tavan hankkia tietoa. 

 

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 jäm-

bördiga 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 kirjalli-

suutta. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-

lytysten 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 per-

heen 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 läro-

planen 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 ut-

vecklingen av elevens kunskaper i svenska. 
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FINSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA (SUOMI VIITTOMAKIELISILLE) 

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjalli-

suutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-

vamisen 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. Opetussuunni-

telman 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 moders-

målen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkunder-

visning 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 identi-

tet. 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-lärokur-

serna 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 läro-

kurs (B2-lärokurs) i främmande språk, samiska och latin. 

Beskrivningar av lärokursen i främmande språk kan tillämpas på alla språk som inte har språkspecifik läro-

kursbeskrivning. 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-anord-

naren utarbeta en läroplan som följer dessa grunder i tillämpliga delar. 
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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. Språkunder-

visningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Undervisningen i det andra inhemska språket är en del av språkpedagogiken och fostran till språkmedveten-

het. 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 för-

stärks 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 språk-

undervisningen 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 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. 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i 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 finskan och dess 
kulturella mångfald i omgivningen, väcka intresse för finska 

I1 K2 
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och motivera hen att värdesätta svenskans och finskans 
ställning som nationalspråk 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och 
kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mång-
falden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt  

I1 K2 

M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar re-
spektive 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 upp-
muntrar 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 digi-
tala 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 kommuni-
kationsstrategier 

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 ålders-
grupp 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 samman-
hang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som 
är relevanta för textens innehåll 

I3 K3, K4, K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Finska, A-lärokurs i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K7 

I1-I3  
Eleven vågar uttrycka sig själv när eleven kommer i kontakt med finska samt berätta om finska seder och 
traditioner.  
 
Eleven lär sig nya ord och begrepp i sin kommunikation.  
 
Eleven kan presentera sig själv och sin omgivning på finska.  
 
Eleven kan göra sig förstådd på finska, kan hälsa och be om hjälp.  
 
Eleven kan skapa korta meddelanden på finska.  

 

Sjundeås lokala innehåll 

Finska, A-lärokurs i årskursen 4-6 

Mål Innehåll Kompetens 
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M1-M10 I1-I3 K1-K7 

I1-I3 
Eleven kan berätta om traditioner i samband med högtider. Eleven uppfattar likheter och olikheter i t.ex. 
strukturer, ordförråd och betydelser mellan finskan och modersmålet eller andra språk som eleven kan.  
 
Eleven känner till finskspråkigt material. Eleven ställer upp mål för sina språkstudier, övar sig på olika sätt 
att lära sig språk också med hjälp av digitala verktyg och utvecklar och utvärderar sina kunskaper.  
 
Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer. Eleven klarar av korta so-
ciala situationer. Kan använda de vanligaste artighetsfraserna.  
 
Eleven behärskar korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer.  

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med talad finska i klassen, skolan eller omgiv-

ningen. 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. 

 

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 tex-

ter: 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 ak-

tualitet 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 möj-

lighet 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 3–6  

 

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 språk-
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portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten 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 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 sko-

lan 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 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 inlärningssvå-

righeter 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 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 mång-
fald i omgivningen, väcka 
intresse för finska och 
motivera hen att värde-
sätta svenskans och fins-
kans ställning som nation-
alspråk 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön 

Eleven kan nämna orsaker till varför 
man talar svenska och finska i Fin-
land. 

M2 motivera eleven att 
värdesätta sin egen språk-
liga och kulturella bak-
grund och att bemöta 
människor fördomsfritt  

I1  Används inte som bedömnings-
grund. 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 

I1 Språklig medvetenhet 
 

Eleven uppfattar likheter och olik-
heter i t.ex. strukturer, ordförråd och 
betydelser mellan finskan och mo-
dersmålet eller andra språk hen kan. 
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nyfikenhet och medveten-
het 

M4 handleda eleven att 
hitta finskspråkigt 
material 

I1 Förmåga att iaktta finska 
språket i omgivningen 

Eleven kan beskriva i vilka samman-
hang man kan läsa och höra finska. 

Färdigheter för språkstu-
dier 

   

M5 tillsammans gå ige-
nom målen för undervis-
ningen och skapa en tillå-
tande 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 under-
visningen och deltar i gemensamma 
arbetsuppgifter. 

M6 handleda eleven att ta 
ansvar för sina språkstu-
dier och modigt öva sina 
kunskaper i finska, också 
med hjälp av digitala verk-
tyg, samt att få insikt i vil-
ket sätt att lära sig språk 
som bäst passar var och 
en  

I2 Förmåga att ställa upp 
mål för sina språkstudier 
och att hitta väl funge-
rande studiemetoder 

Eleven ställer upp mål för sina språk-
studier, 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 kommuni-
cera 

  Kunskapsnivå A2.1 

M7 ordna tillfällen där 
eleven med hjälp av olika 
medier får träna muntlig 
och skriftlig kommunikat-
ion 

I3 Förmåga att kommuni-
cera i olika situationer 

Eleven kan utbyta tankar eller in-
formation 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 kom-
munikation. Använder mera sällan 
nonverbala uttryck. Måste ganska 
ofta be samtalspartnern upprepa el-
ler förtydliga. Kan i någon mån ut-
nyttja samtalspartnerns uttryck i sin 
egen kommunikation. 

M9 hjälpa eleven att öka 
sin kännedom om uttryck 
som kan användas i och 
som hör till artigt språk-
bruk 

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk  

Eleven klarar av korta sociala situat-
ioner. Kan använda de vanligaste ar-
tiga 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 inne-
hållet i korta, enkla budskap som in-
tresserar hen och grundtankarna i en 
förutsägbar text som innehåller ett 
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bekant ordförråd. Klarar mycket en-
kel slutledning med hjälp av kontex-
ten. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

  Kunskapsnivå A1.3 

M11 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i 
att tala och skriva i för ål-
dern lämpliga situationer 
och i detta sammanhang 
fästa uppmärksamhet vid 
uttal och vid strukturer 
som är relevanta för tex-
tens 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 uttrycks-
förråd berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva enkla 
meddelanden. Uttalar inövade ut-
tryck 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: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä. 

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.  

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja 
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suo-
men ja ruotsin asemasta kansalliskielinä   

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja 
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia. 

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä 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 opiske-
luilmapiiri, 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 
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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 so-
pivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huo-
miota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S1: Oppilas tulee tietoiseksi ruotsin kielestä ja hän kiinnostuu havainnoimaan ruotsin kieltä omassa lähiym-

päristössään. Opetuksessa tutustutaan ympäristön kirjoitettuun kieleen esim. kyltteihin ja paikannimiin. 

Oppilasta kannustetaan myös aktiivisesti havainnoimaan puhuttua ruotsin kieltä esim. harrastuksissa ja 

muissa arkielämän tilanteissa. 

S2: Vahvistetaan aikaisemmin mahdollisissa kielisuihkuissa ja varhennetussa englanninopiskelussa harjoi-

teltuja pari- ja ryhmätyötaitoja. Opetuksessa käytetään paljon toiminnallisia työtapoja, mm. pelejä, leik-

kejä ja lauluja. Vahvistetaan oppilaan minäkuvaa kieltenoppijana ja kannustetaan häntä käyttämään kieltä 

rohkeasti.  

S3: Opetuksen pääpaino on puhutun kielen harjoittelussa. Arkielämän yksinkertaisinta sanastoa ja ilmai-

suja harjoitellaan runsaasti opittuja sisältöjä toistaen. Myös ääntämiseen kiinnitetään alusta asti huomiota. 

Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä lähialueiden ruotsinkielisten koulujen ja muiden ruotsinkie-

listen toimijoiden kanssa.  

 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S1: Tutustutaan oman kunnan kaksikielisyyteen ja kulttuuriin. Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys omassa 

lähiympäristössä, ja erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet ja pai-

kannimistö. Keskustellaan, miksi Suomessa puhutaan ruotsia. Harjoitellaan kielenkäyttöä autenttisissa ti-

lanteissa. 

S2: Oppilas osallistuu aktiivisesti pari- ja ryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi: draama, pelit, leikit, yhteistoi-

minnalliset menetelmät. 

S3: Opiskeltavia aihealueita valitaan yhdessä oppilaiden kiinnostuksen pohjalta. Oppilaita rohkaistaan pu-

humaan ruotsia lähipiirin kanssa. Opiskelun pääpaino on suullisessa kielitaidossa ja ääntämistä harjoitel-

laan runsaasti sekä oppia ymmärtämään yksinkertaista tekstiä ja puhetta. Oppilasta kannustetaan tuotta-

maan yksinkertaista puhetta ja tekstiä ruotsiksi. Oppilaita rohkaistaan myös puhumaan ruotsia lähipiirin 

kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolella, mm. ruotsinkielisen koulun ja 
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yhdistysten kanssa. Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua 

tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S1 
Hyödynnetään omassa luokassa ja koulussa puhuttuja kotikieliä (kotikansainvälisyys). 
 

Tiedostetaan ruotsin kielen asema omassa kunnassa ja Suomessa. 
 

S3 
Kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Oppilas ymmärtää vähän haastavampia 
tekstejä ja puhetta, joiden aihepiiri liittyy kuitenkin tuttuun sanastoon. Opitaan kertomaan ja kirjoittamaan 
suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen omaan lähipiiriin liittyvistä asioista. Tiedonhaussa, aineiston valin-
nassa ja tuottamisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 

Pääpaino on suullisella harjoittelulla, mutta kirjallisen harjoittelun osuus lisääntyy. 
 

Oppilasta rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä aina kun mahdollista, esimerkiksi ruotsinkielisten kaverei-
den kanssa ja harrastuksissa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2 
Opetellaan päättelemään ja kielten rakenteellisia ja sanastollisia lainalaisuuksia. 
 

Hyödynnetään omassa kunnassa ja koulussa puhuttuja kieliä (kotikansainvälisyys). 
 

S3 
Jatketaan tutustumista muihin Pohjoismaihin kulttuureihin ja tapoihin vuorovaikutuksellisin ja oppilaita 
monipuolisesti aktivoivin harjoituksin. 
 
Kerrataan ja laajennetaan aikaisemmin opittujen aihepiirien sanastoa, lähtökohtana oppilaiden jokapäi-
väinen elämänpiiri, harrastukset, kiinnostuksen kohteet ja kansainvälistyminen. Oppilas oppii ymmärtä-
mään puhuttua ja kirjoitettua kieltä asiayhteydessä. Oppilas oppii tuottamaan kirjoitettua ja puhuttua yk-
sinkertaista kieltä tutuista aihepiireistä. 

 
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 lai-

nautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan arvosta-

vaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. 
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S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan tehok-

kaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muis-

tiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioi-

maan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.  

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruotsinkielisessä ym-

päristössä. 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, näytel-

mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielen-

käyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Ope-

tellaan 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 merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, 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 kieli-

salkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen 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  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, 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. Monipuoli-

nen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-

vaikeuksia 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 pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä.  
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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 moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 kannustaa oppilasta kiin-
nostumaan lähiympäristön, 
Suomen ja Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuurisesta run-
saudesta sekä suomen ja ruot-
sin asemasta kansalliskielinä   

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suo-
messa puhutaan ruotsia ja kuvailla 
Pohjoismaiden kielellistä moninai-
suutta  

T2 motivoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulttuu-
ritaustaansa sekä maailman 
kielellistä ja kulttuurista moni-
naisuutta 
ja kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostamisen 
perusteena. Oppilasta ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan osana itsearvioin-
tia.  

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn kehittymistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin 
kielen ja äidinkielensä tai muun osaa-
mansa kielen rakenteellisista, sanas-
tollisista tai muista eroista ja yhtäläi-
syyksistä. 
 

T4 ohjata oppilasta löytämään 
ruotsinkielistä aineistoa 

S1 Ruotsin kielen havait-
seminen ympäris-
tössä 

Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin 
kieltä voi nähdä tai kuulla. 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä opetuk-
sen tavoitteisiin ja luoda sal-
liva opiskeluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin välittymi-
nen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoit-
teista ja toiminta ryh-
mässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoit-
teita ja osallistuu ryhmän yhteisten 
tehtävien tekoon. 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa oppilasta 
harjaannuttamaan kielitaito-
aan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen 
sekä kokeilla, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat kullekin 
parhaiten  

S2 Omien kielenopiske-
lutavoitteiden asetta-
minen ja hyvien opis-
kelutottumusten löy-
täminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopis-
kelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja 
opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja 
arvioi taitojaan  

Kehittyvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A1.3 
T7 – T9 
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T7 järjestää oppilaalle tilai-
suuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja 
kirjallista viestintää ja vuoro-
vaikutusta  

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiinin-
omaisista viestintätilanteista tukeu-
tuen joskus viestintäkumppaniin.    

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käy-
tössä 

S3 Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppi-
las osaa reagoida suppein sanallisin il-
mauksin, pienin elein (esim. nyökkää-
mällä), äännähdyksin, tai muunlaisella 
minimipalautteella. Oppilas joutuu 
pyytämään selvennystä tai toistoa hy-
vin usein. 

T9 auttaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus  

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohte-
liaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia monissa rutiininomaisissa so-
siaalisissa tilanteissa.    

Kehittyvä kielitaito, taito tul-
kita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

T10 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuttuja 
ja kirjoitettuja tekstejä  

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kir-
joitettua tekstiä ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tukemana. Oppilas pys-
tyy löytämään tarvitsemansa yksinker-
taisen tiedon lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T11 tarjota oppilaalle run-
saasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuo-
toista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tu-
tuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää 
useimmat harjoitellut ilmaisut ymmär-
rettävästi. Oppilas hallitsee hyvin sup-
pean perussanaston ja muutaman ti-
lannesidonnaisen ilmauksen sekä pe-
ruskieliopin 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. 
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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 förtro-
gen 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 upp-
muntrar 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 an-
vända sina kunskaper i både finska och svenska t.ex. genom 
att söka information på båda språken 

I2 K6 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera    

M6 uppmuntra eleven att diskutera och debattera ämnen 
som lämpligen angår och intresserar hens åldersgrupp i re-
lation till livserfarenheten 

I3 K2, K4 

M7 uppmuntra eleven att visa initiativförmåga i kommuni-
kationssituationer och att utveckla språkliga kompensations-
strategier, t.ex. i samband med nya ord och begrepp 

I3 K2, K4 

M8 hjälpa eleven att känna igen kulturella drag i interakt-
ionen 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 grundläg-
gande och något mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig 
att producera, dela och publicera redan tolkade texter 

I3 K4 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3  
Eleven lär sig om ämnen som ligger nära elevens vardag.   
 
Eleven lär sig grunderna för språkets struktur och känner till skillnaden mellan tal- och skriftspråk.  
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Eleven kan hålla korta, muntliga anföranden.  
 
Eleven kan återberätta finskspråkiga texter. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 4 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
Eleven bekantar sig med Finlands nationalspråk och minoritetsspråk och dess betydelse för individen och 
samhället.  
 
Eleven fördjupar sig i språkets strukturer. 
 
Eleven söker information i olika källor. 
 
Eleven tar i bruk nya ord och begrepp i sin kommunikation och kan hålla muntliga anföranden. 
 
Eleven kan reflektera över texter. 
 
Eleven kan skapa sammanhängande texter kring välbekanta ämnen. Eleven kan använda grundläggande 
rättskrivningsregler och skilja på tal- och skriftspråk. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 5 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
Eleven lär sig om olika högtider och flaggdagar i Finland.  
 
Eleven bekantar sig med kulturpersoner med anknytning till Sjundeå. 
 
Eleven kan aktivt lyssna på andra, delta i diskussioner, uttrycka sina åsikter och berätta sammanhängande 
om ett händelseförlopp. Eleven kan hålla muntliga anföranden. Eleven kan föra talan i en grupp. Eleven 
kan omformulera sig, använda synonymer och diskutera betydelsen av ord.  
 
Eleven kan skapa sammanhängande texter med varierande språk. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 6 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
Eleven kan beskriva karaktäristiska drag inom den finskspråkiga kulturen. 
 
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 hittar finskspråkigt material som stödjer det egna 
lärandet.  
 
Eleven visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna.  
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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 två-

språkiga 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 minnesstrate-

gier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkun-

skaper, t.ex. med hjälp av den Europeiska språkportfolion. 

 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: 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 elever-

nas 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. 

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 språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten 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 be-

grepp, 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 läsförståelsestrate-

gier, utveckla lämpliga studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar stödjer utveckl-

ingen 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 3–6  
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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 inlärningssvå-

righeter 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 stu-

dierna 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 Euro-

peiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Man bör i bedöm-

ningen 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 
språkmedvetenhet 

   

M1 uppmuntra eleven att 
lägga märke till och intres-
sera sig för mångfalden och 
utbudet av finskspråkigt 
material som stödjer det 
egna lärandet och att 
hjälpa eleven att bli förtro-
gen med karaktäristiska 
drag i den finskspråkiga 
kulturen 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön 

Eleven kan beskriva karaktärist-
iska drag inom den finskspråkiga 
kulturen och berätta var hen kan 
finna för hen intressant finsksprå-
kigt material. 

M2 att motivera eleven att 
värdesätta sin egen och 
andras språkliga och kultu-
rella bakgrund, svenskans 
och finskans ställning som 
nationalspråk samt att be-
möta människor fördoms-
fritt  

I1  Används inte som bedömnings-
grund. Eleven handleds att som 
en del av självbedömningen re-
flektera över sina egna erfaren-
heter. 

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 olik-
heter i t.ex. strukturer, ordförråd 
och betydelser mellan finskan och 
modersmålet eller andra språk 
hen kan. 

Färdigheter för språk-stu-
dier 

   

M4 tillsammans gå igenom 
målen för undervisningen 

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om hur 
man arbetar som grupp 

Eleven kan beskriva målen för 
undervisningen och deltar i ge-
mensamma arbetsuppgifter. 
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och skapa en tillåtande stu-
dieatmosfär som stöder 
och uppmuntrar eleverna 
att lära sig och lära av 
varandra 

M5 handleda eleven att 
också med hjälp av digitala 
verktyg ta ansvar för sina 
språkstudier och 
mångsidigt och aktivt an-
vända sina kunskaper i 
både finska och svenska 
t.ex. genom att söka in-
formation 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 an-
går och intresserar hens ål-
dersgrupp i relation till livs-
erfarenheten 

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven kan relativt obehindrat 
kommunicera, delta i diskuss-
ioner och uttrycka sina åsikter i 
vardagliga kommunikationssituat-
ioner. 

M7 uppmuntra eleven att 
visa initiativförmåga i kom-
munikationssituationer och 
att utveckla språkliga kom-
pensationsstrategier, t.ex. i 
samband med nya ord och 
begrepp 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven kan i någon mån ta ini-
tiativ i olika skeden av en kommu-
nikationssituation 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 inter-
aktionen på målspråket 
finska och på svenska och 
att stödja hens växande 
förmåga i interkulturell 
kommunikation 

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk 

Eleven visar att hen behärskar de 
viktigaste artighetskutymerna. 
Eleven kan i sin kommunikation 
ta hänsyn till några viktiga kultu-
rellt betingade aspekter. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter  

  Kunskapsnivå B1.1 

M9 erbjuda eleven möjlig-
het att med hjälp av olika 
källor lyssna på, läsa och 
med hjälp av läs- och 
lärstrategier tolka för hen 
betydelsefulla lättbegrip-
liga texter på standard-
språk 

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 all-
män kunskap. Urskiljer även oför-
beredd det centrala innehållet, 
nyckelord och viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera tex-
ter 

  Kunskapsnivå A2.2 
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M10 handleda eleven att 
producera texter som hän-
för sig till hens vardag och 
att med hjälp av strukturer 
på en grundläggande och 
något mer krävande språk-
färdighetsnivå öva sig att 
producera, dela och publi-
cera redan tolkade texter 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan redogöra för det vä-
sentliga och även för vissa detal-
jer angående vardagliga ämnen, 
verkliga eller fiktiva, som intres-
serar hen. Använder sig av ett 
ganska omfattande ordförråd och 
olika strukturer samt en del all-
männa fraser och idiom. Kan till-
lämpa flera grundläggande uttals-
regler också i andra än inövade 
uttryck. 
 

 

SVENSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 3–6 (RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIE-

LENOMAINEN RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6) 

Vuosiluokilla 3-6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhtei-

sessä 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 sy-

ventää ruotsin kielen taitoaan ja ruotsinkielisen kulttuurin erityispiirteiden tuntemustaan.  

Äidinkielenomaisen ruotsin kielen opetus toteutetaan A1- tai A2- kielen opetuksena ja samoin vähimmäis-

tuntimäärin kuin A1- ja A2- kieli. A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluo-

kan nivelvaihetta. 

 

Äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan Suomen ja Pohjoismaiden 
kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta, auttaa oppilasta löytä-
mään omaa oppimistaan tukevaa ruotsinkielistä materiaalia sekä 
ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota ruotsinkielisen kulttuurin 
erityispiirteisiin  

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa, suomen ja ruotsin asemaa kansalliskielinä ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä herättää oppilaan uteliaisuus omaa kaksi- tai monikieli-
syyttään ja kaksikulttuurisuuttaan kohtaan 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, 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 

S2 L6 
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harjaannuttamaan kielitaitoaan monipuolisesti ja aktiivisesti esi-
merkiksi etsimällä itseään kiinnostavaa ruotsinkielistä aineistoa  

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, kompensaatiokei-
nojen 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 it-
selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilai-
sista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 L4 

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 vuosi-

luokilla 3-6  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten 

kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin variant-

tien 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 pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään (esim. tiedotusväli-

neet, netti) hyödyntämään sitä ja kehittämään omaa ruotsin taitoaan sen avulla. Opetellaan tehokkaita kie-

lenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpaina-

miskeinoja, 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: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruotsinkielisessä ym-

päristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on kiinnostus ja ajankohtai-

suus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja 

rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Sisältöjen valinnassa edistetään oppilaiden kielitai-

don kehittymistä ottaen huomioon oppilaiden kaksikielinen ja kaksikulttuurinen tausta. Opetellaan löytä-

mään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, ja niin edelleen. 

Äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosi-

luokilla 3-6  
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, 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 kieli-

salkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat saavat tilaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin. 

Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

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. Oppi-

laita kannustetaan lukemaan kirjallisuutta ja muita omalle kielitaidon tasolleen sopivia tekstejä, heitä ohja-

taan 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 han-

kittua 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 pai-

kallisessa 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 arvioi-

taviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eu-

rooppalaiseen 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 mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 kannustaa oppilasta 
kiinnostumaan Suomen ja 

S1 Kielellisen ympäris-
tön hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla Suomen ja Pohjois-
maiden kielellistä ja kulttuurista moninai-
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Pohjoismaiden kielelli-
sestä ja kulttuurisesta 
runsaudesta, auttaa oppi-
lasta löytämään omaa op-
pimistaan tukevaa ruot-
sinkielistä materiaalia 
sekä ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
ruotsinkielisen kulttuurin 
erityispiirteisiin.  

suutta ja ruotsinkielisen kulttuurin erityis-
piirteitä. Oppilas osaa kertoa, mistä löytyy 
häntä kiinnostavaa ruotsinkielistä aineis-
toa.  
 
 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa, 
suomen ja ruotsin ase-
maa kansalliskielinä ja 
kohtaamaan ihmisiä il-
man arvottavia ennakko-
oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe-
rusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia.  

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä 
sekä herättää oppilaan 
uteliaisuus omaa kaksi- 
tai monikielisyyttään ja 
kaksikulttuurisuuttaan 
kohtaan. 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kie-
len ja äidinkielensä tai muun osaamansa 
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai 
muista eroista ja yhtäläisyyksistä. 
 

Kielenopiskelutaidot    

T4 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä 
kannustava yhdessä oppi-
minen 

S2 Tietoisuus tavoit-
teista ja toiminta ryh-
mässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja 
suhtautuu myönteisesti ryhmän yhteisten 
tehtävien tekoon. 
 

T5 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa oppilasta har-
jaannuttamaan kielitaito-
aan monipuolisesti ja ak-
tiivisesti esimerkiksi etsi-
mällä itseään kiinnosta-
vaa ruotsinkielistä aineis-
toa  

S2 Omien kielenopiske-
lutavoitteiden asetta-
minen ja hyvien opis-
kelutottumusten löy-
täminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelul-
leen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella 
kieliä, huolehtii kotitehtävistään, harjaan-
nuttaa ja arvioi taitojaan sekä löytää omaa 
oppimistaan edistävää ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutus-ti-
lanteissa 

  Taitotaso B1.1 
T6 – T8 

T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista oppi-
laan ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan 
keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipitei-
tään melko vaivattomasti jokapäiväisissä ti-
lanteissa.    
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aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä  

T7 tukea oppilaan aloit-
teellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen 
käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä 

S3 Viestintästrategioi-
den 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 muo-
toilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy 
neuvottelemaan tuntemattomien ilmauk-
sien merkityksistä. 

T8 auttaa oppilasta tun-
nistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tu-
kea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestin-
tää 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus  

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy otta-
maan vuorovaikutuksessaan huomioon joi-
takin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin 
liittyviä näkökohtia. 

Karttuva kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

  Taitotaso B1.1 
 

T9 tarjota oppilaalle mah-
dollisuuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia itselleen 
merkityksellisiä yleiskieli-
siä ja yleistajuisia tekstejä 
erilaisista lähteistä sekä 
tulkita niitä käyttäen eri-
laisia strategioita  

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksi-
tyiskohtia selkeästä ja lähes normaalitem-
poisesta yleiskielisestä puheesta tai yleista-
juisesta kirjoitetusta tekstistä. Oppilas ym-
märtää yhteiseen kokemukseen tai yleistie-
toon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua 
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avain-
sanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös val-
mistautumatta. 

Karttuva kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A 2.2 

T10 ohjata oppilasta tuot-
tamaan jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tekstejä 
ja opettelemaan myös 
tulkittavien tekstien käyt-
tämistä tuottamiseen, ja-
kamiseen ja julkaisemi-
seen, perustason ja hiu-
kan vaativampienkin ra-
kenteiden hallintaan  

S3 Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa kuvata luettelomaisesti ikä-
kaudelleen tyypillisiä ja jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä asioita käyttäen tavallista sa-
nastoa 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 

 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   
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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 berörings-
punkter 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 utvär-
dera 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 upp-
muntra hen att söka och utnyttja finska lärmiljöer också ut-
anför 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 upprep-
ning 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 ålders-
gruppen 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 skillna-

derna 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 kun-

skaper 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 tex-

ter: 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 intres-

santa 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 kommunikations-

situationer. 

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i B1-lärokursen i finska 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 

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 språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten 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 kommu-

nikativa övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att stu-

dera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervis-

ningen 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 inlärningssvå-

righeter 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 språk-
medvetenhet 

   

M1 hjälpa eleven att forma sin 
uppfattning om det inbördes 
sambandet mellan alla språk 
hen studerar 

I1 Förmåga att uppfatta in-
bördes samband mellan 
olika språk 

Eleven har en uppfattning om 
finskans släktspråk och kan 
nämna något av dessa samt ge 
exempel på finska lånord. 

M2 hjälpa eleven att se histo-
riska och kulturella berörings-
punkter 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 orsa-
ker till varför det talas finska 
och svenska i Finland. 
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Färdigheter för språkstudier    

M3 ge eleven möjligheter att 
också med hjälp av digitala 
verktyg träna sina kommuni-
kativa färdigheter i en tillå-
tande studieatmosfär, att ta 
ansvar för sina studier och att 
utvärdera sina kunskaper 

I2 Förmåga att agera i under-
visningssituationen 
 

Eleven tränar sina kunskaper i 
finska tillsammans med grup-
pen också med hjälp av digi-
tala 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 vik-
tig 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 sam-
manhang där finska används. 
 

Växande språkkunskap, för-
måga att kommunicera 

  Kunskapsnivå A1.2 

M5 handleda eleven att 
mångsidigt träna huvudsakli-
gen muntlig kommunikation 

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven klarar sporadiskt av 
ofta återkommande rutin-
mässiga kommunikationssitu-
ationer men tar för det mesta 
ännu stöd av sin samtalspart-
ner. 

M6 uppmuntra eleven att an-
vända olika, också non-verbala 
tillvägagångssätt för att nå 
fram med sitt budskap och att 
vid behov i en muntlig kom-
munikationssituation be om 
upprepning eller långsammare 
tempo 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven använder sig av det 
mest centrala ord- och ut-
trycksförrådet i sin kommuni-
kation. Behöver mycket hjälp-
medel. Kan be samtalspart-
nern att upprepa eller tala 
långsammare. 

M7 handleda eleven att öva 
sig i olika artighetsfraser 

I3 Kulturellt lämpligt språk-
bruk 

Eleven kan använda några av 
de vanligaste artighetsfra-
serna på språket i rutinmäss-
iga sociala sammanhang. 

Växande språkkunskap, för-
måga 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 ålders-
gruppen vanliga eller lämpliga 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår skriven text be-
stående av några ord och lång-
samt tal som innehåller inö-
vade, bekanta ord och uttryck. 
Kan urskilja enskilda fakta i en 
text. 

Växande språkkunskap, för-
måga att producera texter 

  Kunskapsnivå A1.1 

M9 ge eleven många möjlig-
heter att öva sig i att tala och 
skriva i mycket enkla och för 
åldern relevanta situationer 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan uttrycka sig mycket 
kortfattat i tal med hjälp av in-
övade ord och inlärda stan-
darduttryck. Uttalar några inö-
vade uttryck begripligt. Kan 
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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: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä.   

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

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 salli-
vassa 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 elin-
ikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista 
ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämi-
seen 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 mo-
nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa tois-
toa ja hidastusta 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden il-
mauksia 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel-
posti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-
tusta tekstistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle so-
pivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 

S3 L4 

 

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.   
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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 arki-

sissa yhteyksissä.  

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sa-

nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, har-

rastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruot-

sin 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 merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, 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 kieli-

salkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen 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. Oppi-

laille, 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 osaa-

mistaan 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 pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikritee-

reitä. 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 poh-

jalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 Auttaa oppilasta jäsentä-
mään käsitystään kaikkien osaa-
miensa kielten keskinäisistä suh-
teista  

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden hahmottami-
nen 

Oppilas osaa kuvata, mihin kieli-
kuntiin hänen osaamansa ja 
opiskelemansa kielet kuuluvat. 

T2 tutustuttaa oppilas suomen 
ja ruotsin asemaan kansalliskie-
linä sekä ruotsin kielen vaikutuk-
seen suomen kieleen 

S1 Ruotsin kielen ase-
man ja merkityksen 
tunteminen Suomessa 

Oppilas osaa nimetä syitä, joi-
den vuoksi Suomessa käytetään 
ruotsia ja mainita ruotsista suo-
meen lainautuneita sanoja. 

Kielenopiskelutaidot    

T3ohjata oppilasta harjaannutta-
maan viestinnällisiä taitojaan 
sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä ottamaan vas-
tuuta opiskelustaan ja arvioi-
maan osaamistaan 

S2 Toiminta opiskeluti-
lanteessa 

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 realis-
tisesti. 

T4 rohkaista oppilaita näkemään 
ruotsin taito tärkeänä osana 
elinikäistä oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista ja roh-
kaista ruotsinkielisten oppimis-
ympäristöjen löytämiseen ja 
hyödyntämiseen myös koulun 
ulkopuolella  

S2 Ruotsin kielen käyttö-
alueiden ja –mahdolli-
suuksien tunnistami-
nen omassa elämässä 

Oppilas osaa mainita joitakin 
ruotsin kielen käyttöalueita ja -
mahdollisuuksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso: A1.2 

T5 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia, erityisesti suulli-
sia viestintätilanteita 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy satunnaisesti 
yleisimmin toistuvista, rutiinin-
omaisista viestintätilanteista tu-
keutuen vielä enimmäkseen 
viestintäkumppaniin.   

T6 rohkaista oppilasta käyttä-
mään viestinsä perille saa-
miseksi 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 harjoittele-
maan erilaisia kohteliaisuuden il-
mauksia 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää muutamia 
kaikkein yleisimpiä kielelle omi-
naisia kohteliaisuuden ilmauksia 
rutiininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T8 rohkaista oppilasta ottamaan 
selvää tilanneyhteyden avulla 

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja si-
sältävää muutaman sanan mit-
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helposti ennakoitavasta ja ikä-
tasolleen sopivasta puheesta tai 
kirjoitetusta tekstistä 

taista kirjoitettua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä tietoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  Taitotaso A1.1 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas osaa ilmaista itseään pu-
heessa hyvin suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja 
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää 
joitakin harjoiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. Oppilas osaa 
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja 
ja sanontoja. 
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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. Språkunder-

visningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Språkundervisningen är en del av språkpedagogiken och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka ele-

vernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och upp-

muntra 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 be-

handlar 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. Ele-

verna 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 au-

tentiska 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.  
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Mål för undervisningen i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6  

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som må-
let 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 kommu-
nikationsspråk  

I1 K2 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och 
kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mång-
falden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt  

I1 K1, K2 

M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar re-
spektive skiljer olika språk åt samt stödja utvecklingen av 
hens språkliga slutledningsförmåga 

I1 K1, K2 

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 fort-
satt interaktion oberoende av avbrott och pauser 

I3 K2, K4, K5, K7 

M8 uppmuntra eleven att med hjälp av olika slag av strate-
gier hålla igång och utveckla en kommunikation 

I3 K4 

M9 stödja elevens kulturellt lämpliga språkbruk genom att 
erbjuda möjligheter att mångsidigt öva sig i sociala situat-
ioner 

I3 K2, K4 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M10 handleda eleven att med hjälp av olika läs- och hör-
förståelsestrategier 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 be-
aktande av centrala strukturer och grundregler för uttal 

I3 K3, K4, K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Engelska, A-lärokurs i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I3 
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Innehållet väljs med beaktande av elevens ålder och temana berör näromgivningen. 
 

Eleven uppmuntras till att använda språket. 
 

Tyngdpunkten i studierna ligger på muntlig språkkunskap. Olika kommunikationssituationer övas. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Engelska, A-lärokurs i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I3 
Elevernas egna intressen utnyttjas i språkstudierna och de uppmuntras till att använda det lärda. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Engelska, A-lärokurs i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I3 
Man bekantar sig med olika engelskspråkiga länder. 
 

Man uppmuntrar eleverna att använda sina språkkunskaper mångsidigt. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Engelska, A-lärokurs i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I3 
Eleven utnyttjar informations- och kommunikationsteknologin mer omfattande i språkstudierna. 

 
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 eng-

elskans 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 kom-

munikationssituationer. 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 språk-

portfolion. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: 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 miljöer. Te-

man 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 
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olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att ge eleven möj-

lighet 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 upp-

muntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfo-

lion 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 sko-

lan 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 inlärningssvå-

righeter 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 fram-

skrida 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 referens-

ramen 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 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön 

Eleven kan i huvuddrag beskriva 
hurudana språk det finns i hens 
närmiljö, vilka språk det talas 



336 
 

närmaste omgivningen och i 
världen samt engelskans 
ställning som ett globalt 
kommunikationsspråk 

mest i världen och hur utbrett 
det engelska språket är. 

M2 motivera eleven att vär-
desätta sin egen språkliga 
och kulturella bakgrund och 
den språkliga och kulturella 
mångfalden i världen samt 
att bemöta människor för-
domsfritt  

I1  Används inte som bedömnings-
grund. 
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 slutled-
ningsförmåga  

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfattar likheter och 
olikheter i t.ex. strukturer, ord-
förråd och betydelser mellan 
engelskan och modersmålet el-
ler andra språk hen kan. 

M4 handleda eleven att för-
stå 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 engelsk-
språkigt 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 stu-
dieatmosfär, där det viktig-
aste är att budskapet går 
fram och att uppmuntra 
varandra att lära sig tillsam-
mans 

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om hur 
man arbetar som grupp 

Eleven kan beskriva målen för 
undervisningen och deltar i ge-
mensamma arbetsuppgifter. 

M6 handleda eleven att ta 
ansvar för sina språkstudier, 
uppmuntra hen att modigt 
öva sina kunskaper i eng-
elska, också med hjälp av di-
gitala 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 ut-
vecklar och utvärderar sina kun-
skaper. 

Växande språkkunskap, för-
måga 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 obe-
roende av avbrott och pau-
ser 

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven kan utbyta tankar eller 
information i bekanta och var-
dagliga situationer och stund-
tals hålla igång en konversation. 

M8 uppmuntra eleven att 
med hjälp av olika slag av 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven deltar i allt högre grad i 
kommunikation. Använder mera 
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strategier hålla igång och ut-
veckla en kommunikation 

sällan nonverbala uttryck. 
Måste ganska ofta be samtals-
partnern upprepa eller förtyd-
liga. 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 språk-
bruk  

Eleven klarar av korta sociala si-
tuationer. Kan använda de van-
ligaste artiga hälsnings- och till-
talsfraserna samt artigt fram-
föra till exempel önskemål, invi-
tationer, förslag och ursäkter 
och besvara sådana. 

Växande språkkunskap, för-
måga 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 svårig-
hetsgrad 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår texter som inne-
håller enkla, bekanta ord och 
uttryck samt tydligt tal. Förstår 
det centrala innehållet i korta, 
enkla budskap som intresserar 
hen och grundtankarna i en för-
utsägbar text som innehåller ett 
bekant ordförråd. Klarar mycket 
enkel slutledning med hjälp av 
kontexten. 

Växande språkkunskap, för-
måga att producera texter 

  Kunskapsnivå A2.1 
 

M11 erbjuda eleven möjlig-
heter att producera tal och 
skrift som berör en växande 
mängd temaområden och 
med beaktande av centrala 
strukturer och grundregler 
för uttal 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan med enkla meningar 
och ett konkret ordförråd be-
rätta om vardagliga och kon-
kreta saker som är viktiga för 
hen. Behärskar ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och många cen-
trala strukturer.  
Kan tillämpa några grundläg-
gande 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 



338 
 

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 undervis-

ningen 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 mång-
falden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt 

I1 K1, K2 

M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar re-
spektive 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, upp-
muntra 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 K1, K4, 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 stödja eleven i användningen av språkliga kommunikat-
ionsstrategier 

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 ålders-
grupp 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 samman-
hang 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 kulturbak-

grunden. Att träna artigt språkbruk i kommunikationssituationer. Att lyssna på olika språk, att se på olika sätt 
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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 språk-

portfolion. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: 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 an-

vänds. 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  
 
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 upp-

muntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfo-

lion 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 uppmunt-

ras 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 snabb-

bare 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 inlärningssvå-

righeter 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 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 studi-

erna 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 Euro-

peiska 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 språk-
medvetenhet 

   

M1 vägleda eleven att lägga 
märke till målspråkets ställ-
ning i och relation till den 
språkliga och kulturella mång-
falden i den närmaste omgiv-
ningen och i världen 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön samt mål-
språkets ställning och bety-
delse 

Eleven vet att världens språk 
indelas i olika språkfamiljer 
och kan beskriva till vilken 
språkfamilj målspråket hör. 
Eleven kan redogöra för vilka 
språk som talas i närmiljön. 

M2 motivera eleven att vär-
desätta sin egen språkliga och 
kulturella bakgrund och den 
språkliga och kulturella mång-
falden i världen samt att be-
möta människor fördomsfritt 
(andra språk, olika national-
iteter, kön, kulturella vanor 
osv.)  

I1  Används inte som bedöm-
ningsgrund. 
Eleven handleds att som en 
del av självbedömningen re-
flektera över sina egna erfa-
renheter.  

M3 vägleda eleven att lägga 
märke till vad som förenar re-
spektive skiljer olika språk åt 
samt stödja hen att utveckla 
språklig nyfikenhet och med-
vetenhet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfattar likheter och 
olikheter i t.ex. strukturer, 
ordförråd och betydelser 
mellan målspråket och mo-
dersmålet 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 målsprå-
ket. 

Färdigheter för språkstudier    

M5 tillsammans gå igenom 
målen för undervisningen och 
skapa en tillåtande studieat-
mosfär, 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 del-
tar i gemensamma arbets-
uppgifter. 

M6 handleda eleven att ta an-
svar för sina språkstudier, 
uppmuntra hen att modigt 
öva sina språkkunskaper, 

I2 Förmåga att ställa upp mål 
för sina språkstudier och att 
hitta väl fungerande studie-
metoder 

Eleven ställer upp mål för 
sina språkstudier, övar sig i 
olika sätt att lära sig språk 
också med hjälp av digitala 
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också med hjälp av digitala 
verktyg, samt att pröva sig 
fram till vilka sätt att lära sig 
språk som passar hen bäst 

verktyg och utvecklar och ut-
värderar 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 ru-
tinmässiga kommunikations-
situationer men tar ibland 
stöd av sin samtalspartner. 

M8 stödja eleven i använd-
ningen av språkliga kommuni-
kationsstrategier 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven deltar i kommunikat-
ion men behöver fortfarande 
ofta hjälpmedel. Kan reagera 
med korta verbala uttryck, 
små gester (t.ex. genom att 
nicka), ljud eller liknande mi-
nimal respons. Måste ofta be 
samtalspartnern att för-
tydliga 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 ru-
tinmässiga sociala samman-
hang. 

Växande språkkunskap,  
förmåga att tolka texter 

  Kunskapsnivå A1.3 
 

M10 uppmuntra eleven att 
tolka för sig själv och sin ål-
dersgrupp lämpliga och in-
tressanta muntliga och skrift-
liga texter   

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och ut-
tryck. Kan plocka ut enkel in-
formation som hen behöver 
ur en kort text. 

 

Växande språkkunskap,  
förmåga att producera texter 

  Kunskapsnivå A1.2 
 

M11 ge eleven många möjlig-
heter att öva sig i att tala och 
skriva i för åldern lämpliga si-
tuationer och i detta sam-
manhang fästa uppmärksam-
het vid uttal och vid struk-
turer som är relevanta för 
textens innehåll 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd be-
rätta 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 ut-
tryck och en del av den ele-
mentära grammatiken. 
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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 undervis-

ningen i icke-europeiska språk med beaktande av att inlärningen av nya skrivtecken tidsmässigt påverkar 

undervisningen. 

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 inbör-
des sambandet mellan alla språk hen kan 

I1 K1, K2, K4 

M2 hjälpa eleven att uppfatta målspråkets status och ut-
bredning i världen 

I1 K2, K4 

Färdigheter för språkstudier   

M3 handleda eleven att träna sina kommunikativa färdig-
heter 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 ut-
anför 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 upprep-
ning 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 ålders-
gruppen 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  

 



343 
 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att granska och jämföra de viktigaste likheterna och skillna-

derna 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 tex-

ter: 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 intres-

santa 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  

 

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 upp-

muntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfo-

lion 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. Under-

visningen 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 inlärningssvå-

righeter 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. Bedöm-

ningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram 

som utarbetats utgående från den. 
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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 sam-
bandet mellan alla språk 
hen kan 

I1 Förmåga att uppfatta in-
bördes samband mellan 
olika språk 

Eleven kan beskriva till vilka språk-
familjer de språk hör som hen kan 
eller studerar. 

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 kommunika-
tiva färdigheter i en tillå-
tande studieatmosfär, att 
ta ansvar för sina studier 
och att utvärdera sina 
kunskaper 

I2 Förmåga att agera i  
undervisningssituationen 

Eleven tränar sina kunskaper i mål-
språket 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 mål-
språket som en viktig del 
av livslångt lärande och 
utökade språkresurser 
samt att söka och ut-
nyttja material på mål-
språket också utanför 
skolan 

I2 Förmåga att fastställa mål-
språkets användnings-om-
råden och -möjligheter 

Eleven kan nämna några av mål-
språkets användningsområden och  
-möjligheter. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommuni-
cera 

  Kunskapsnivå A1.2 
 

M5 handleda eleven att 
mångsidigt träna huvud-
sakligen muntlig kommu-
nikation 

I3 Förmåga att kommunicera  
i olika situationer  

Eleven klarar sporadiskt av ofta 
återkommande rutinmässiga kom-
munikationssituationer men tar för 
det mesta ännu stöd av sin sam-
talspartner. 

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

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven använder sig av det mest 
centrala ord- och uttrycksförrådet i 
sin kommunikation. Behöver 
mycket hjälpmedel. Kan be sam-
talspartnern att upprepa eller tala 
långsammare. 
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M7 handleda eleven att 
öva sig i olika artighets-
fraser 

I3 Kulturellt lämpligt  
språkbruk 

Eleven kan använda några av de 
vanligaste artighetsfraserna på 
språket i rutinmässiga sociala sam-
manhang. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter 

  Kunskapsnivå A1.2 

    

M8 uppmuntra eleven 
att med hjälp av kontex-
ten få insikt i innehållet i 
tal eller text som är för-
utsägbara och för ålders-
gruppen vanliga eller 
lämpliga 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår skriven text bestå-
ende av några ord och långsamt tal 
som innehåller inövade, bekanta 
ord och uttryck. Kan urskilja en-
skilda 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 ål-
dern relevanta situat-
ioner 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan uttrycka sig mycket 
kortfattat i tal med hjälp av inö-
vade ord och inlärda standardut-
tryck. Uttalar några inövade uttryck 
begripligt. Kan skriva några en-
skilda 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 skolt-
samiskan. 

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 sta-
tus som urbefolkningsspråk samt introducera eleven i den 
lokala, levande samekulturen  

I1 K2, K7 

M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar re-
spektive 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   
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M5 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och 
skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att bud-
skapet går fram och att uppmuntra varandra att lära sig 

I2 K1, K7 

M6 handleda eleven att ta ansvar för sina språkstudier och 
modigt öva sina kunskaper i samiska, också med hjälp av di-
gitala verktyg, samt att pröva sig fram till vilka sätt att lära 
sig språk som passar hen bäst 

 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 stödja eleven i användningen av språkliga kommunikat-
ionsstrategier 

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 ålders-
grupp 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 samman-
hang 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 gemen-

samma för de samiska språken, finska och vissa andra finsk-ugriska språk. Att diskutera språkens släktskaps-

förhållanden särskilt för de språkens del som talas i klassen eller skolan eller som eleverna studerar. Att fun-

dera 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 språk-

portfolion. 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 tex-

ter: 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 omgiv-

ning, 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 språk-

portfolion 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 möjlig-

heter 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 sko-

lan 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 inlärningssvå-

righeter 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 fram-

skrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt, också med hjälp av självbedömning och kam-

ratbedömning, 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 utar-

betats 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 kul-
turella mångfalden i när-
området, Sameland, Fin-
land och Norden, och för 
sin egen språk- och kul-
turbakgrund  

I1  Används inte som bedömnings-
grund.  
Eleven handleds att som en del av 
självbedömningen reflektera över 
sina egna erfarenheter. 
 

M2 motivera eleven att 
uppskatta de samiska 
språkens status som urbe-

I1 Förståelse för de samiska 
språkens betydelse 

Eleven kan nämna orsaker till varför 
samiska talas i Finland och känner till 
de samiska språkens mångfald. 
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folkningsspråk samt intro-
ducera eleven i den lo-
kala, levande samekul-
turen 

M3 vägleda eleven att 
lägga märke till vad som 
förenar respektive skiljer 
olika språk åt samt stödja 
eleven att utveckla språk-
lig nyfikenhet och medve-
tenhet 

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfattar likheter och olik-
heter 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 ige-
nom målen för undervis-
ningen och skapa en tillå-
tande studieatmosfär där 
det viktiga är att bud-
skapet 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 gemen-
samma arbetsuppgifter. 

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

I2 Förmåga att ställa upp 
mål för sina språkstudier 
och att hitta väl funge-
rande studiemetoder 

Eleven ställer upp mål för sina språk-
studier, 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 kommuni-
cera 

  Kunskapsnivå A1.3 
 

M7 ordna tillfällen där 
eleven med hjälp av olika 
medier får träna muntlig 
och skriftlig kommunikat-
ion 

I3 Förmåga att kommuni-
cera i olika situationer 

Eleven reder sig i många rutinmäss-
iga kommunikationssituationer men 
tar ibland stöd av sin samtalspart-
ner. 

M8 stödja eleven i an-
vändningen av språkliga 
kommunikationsstrategier 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven deltar i kommunikation men 
behöver fortfarande ofta hjälpme-
del. Kan reagera med korta verbala 
uttryck, små gester (t.ex. genom att 
nicka), ljud eller liknande minimal re-
spons. Måste ofta be samtalspart-
nern att förtydliga eller upprepa. 

M9 hjälpa eleven att öka 
sin kännedom om uttryck 
som kan användas i och 
som hör till artigt språk-
bruk 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda vanliga uttryck 
som kännetecknar artigt språkbruk i 
många rutinmässiga sociala sam-
manhang. 
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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 kontex-
ten skriven text och långsamt tal 
som innehåller enkla, bekanta ord 
och uttryck. Kan plocka ut enkel in-
formation 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 ål-
dern lämpliga situationer 
och i detta sammanhang 
fästa uppmärksamhet vid 
uttal och vid strukturer 
som är relevanta för tex-
tens innehåll 

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven kan med hjälp av ett begrän-
sat uttrycksförråd berätta om några 
bekanta och för hen viktiga saker 
samt skriva några korta meningar 
om inövade ämnen. Uttalar de flesta 
inövade uttrycken begripligt. Behärs-
kar ett mycket begränsat ordförråd, 
några situationsbundna uttryck och 
en del av den elementära grammati-
ken. 

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 kumula-

tiva natur ska undervisningen framskrida systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i undervis-

ningen 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, inte-

ragera 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 samhäll-

sperspektiv. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att använda och tillämpa matematik på ett 

mångsidigt sätt.  

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 själv-

ständigt och i grupp samt jämförelse av olika sätt att lösa problem är centrala delar av undervisningen. Under-

visningen 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 
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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 frå-

gor 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 rat-

ionella tal och negativa heltal 

I2 K1, K4 

M10 handleda eleven att uppnå flytande räknefärdigheter 

både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja räkne-

operationernas egenskaper  

I2 K1, K3, K6 

M11 handleda eleven att observera och beskriva geomet-

riska egenskaper hos kroppar och figurer samt introducera 

eleven i geometriska begrepp 

I4 K4, K5 

M12 handleda eleven att uppskatta storleken av ett mät-

objekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet samt 

bedöma mätresultatets rimlighet  

I4 K1, K3, K6 

M13 handleda eleven att utarbeta och tolka tabeller och di-

agram samt använda statistiska nyckeltal samt erbjuda ele-

ven upplevelser om sannolikhet. 

I5 K4, K5 

M14 inspirera eleven att utarbeta instruktioner som dator-

program i en visuell programmeringsmiljö 

I1 K1, K4, K5, K6 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Matematik i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M14 I1-I5 K1-K6 

I2 
Eleverna övar additions-och subtraktionsalgoritmer och man försäkrar sig om att de behärskar dem inom 
talområdet 1-1000.  
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De lär sig begreppet bråk och de jämför storleken av bråk med hjälp av konkreta exempel.  
 
De bekantar sig med begreppet decimaltal. Eleverna jämför storleken på dem och de bekantar sig med 
förbindelsen mellan bråktal och decimaltal. Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader 
och mönster. 
 
Förståelsen av begreppet multiplikation förankras och eleverna lär sig multiplikationstabellerna 6-9. Man 
försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1-10. Division studeras vid både innehålls- 
och delningsdivision.  
 
I4 
Eleverna lär sig koordinatsystemets första kvadrant. 
 
Eleverna övar sig att mäta med teman som är bekanta för dem och man fäster deras uppmärksamhet vid 
mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. Ele-
verna mäter saker och föremål som intresserar dem. 
 
I5 
Elevernas förmåga att systematiskt söka information om intressanta ämnen utvecklas. Informationen 
sparas, presenteras och tolkas med hjälp av enkla tabeller och diagram. 
 
Man övar sig att söka efter det största och minsta värdet i statistiskt material. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Matematik i årskurs 4 

Mål Mål Mål 

M1-M14 I1-I5 K1-K6 

I1 
Eleverna bekantar sig med enkla grafiska programmeringsmiljöer. 
 
I2 
Elever fördjupar sig i tiosystemet och man försäkrar sig om att de förstår det, 0-10 000.  
 
Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. 
 
Eleverna övar grundläggande räkneoperationer med bråk i olika situationer som är bekanta för dem. 
 
De övar grundläggande räkneoperationer med decimaltal. 
 
Eleverna övar additions-och subtraktionsalgoritmer och man försäkrar sig om att de behärskar dem.  
 
De övar multiplikationsalgoritmer. 
 
Division studeras vid både innehålls- och delningsdivision med konkreta hjälpmedel och enligt talenhet. 
 
I4 
Eleverna utforskar närmare trianglar, fyrhörningar och cirklar. De bekantar sig med begreppet areal. 
 
Eleverna bekantar sig närmare med rätvinkliga prismor, cylindrar, koner och pyramider. 
 
Eleverna lär sig koordinatsystemets andra kvadrant. De ritar enkla förstoringar och förminskningar. 
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Eleverna övar sig att mäta med teman som är bekanta för dem och man fäster deras uppmärksamhet vid 
mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. 
 
I5 
Eleverna övar sig att söka det största och minsta värdet i statistiskt material. 
 
Eleverna undersöker sabbolikhet utgående från vardagliga situationer genom att resonera sig fram till 
om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Matematik i årskurs 5 

Mål Mål Mål 

M1-M14 I1-I5 K1-K6 

I2 
Elever fördjupar sig i tiosystemet och man försäkrar sig om att de förstår det, talen 0-100 000.  
 
Begreppet negativt tal introduceras och talområdet utvidgas med negativa heltal. 
Eleverna utvecklar sin uppfattning om talens uppbyggnad, samband och delbarhet genom att undersöka 
och klassificera tal. 
 
De bekantar sig med begreppet procent. 
 
Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De undersöker ekvationer och 
söker lösningar till ekvationer genom slutledning och prövning. 
 
Division studeras vid både innehålls- och delningsdivision med konkreta hjälpmedel och enligt talenhet. 
Sambanden mellan bråk, decimaltal och procent utnyttjas. 
 
I4 
Eleverna övar sig att rita, mäta och klassificera vinklar. 
 
Eleverna utforskar närmare trianglar, fyrhörningar och cirklar. 
 
De behandlar alla kvadranter i koordinatsystemet. 
 
Eleverna mäter och räknar saker och föremål som intresserar dem. 
 
I5 
Av statistiska nyckeltal bekantar sig eleverna med medelvärde. 
 
Eleverna övar sig att undersöka sannolikhet utgående från vardagliga situationer.  
 
Man bekantar sig med programmeringsspråkets mekanismer. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Matematik i årskurs 6 

Mål Mål Mål 

M1-M14 I1-I5 K1-K6 

I2 
Elever fördjupar sig i tiosystemet och man försäkrar sig om att de förstår det, talen 0-100 000.  
 
De fördjupar sig i begreppet negativt tal. 
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Eleverna handleds att avrunda tal och använda överslagsräkning för att lära sig att bedöma storleksord-
ningen av ett resultat. 
 
De räknar med procenttal, utvecklar en förståelse för värde och övar sig att beräknas med dem i enkla 
situationer. 
 
I4 
Eleverna granskar symmetri i förhållande till en rät linje. 
 
De repeterar alla kvadranter i koordinatsystemet. 
 
I5 
Eleverna repeterar tabeller och diagram. 
 
De repeterar största och minsta värde samt medelvärde i statistiska nyckeltal. Man bekantar sig med 
typvärde. 
 
Man bekantar sig noggrannare med programmeringsspråkets mekanismer. 

 
Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 3–6  

I1 Matematiskt tänkande: Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De för-

djupar sin förmåga att jämföra, klassificera och ordna, systematiskt söka alternativ samt upptäcka orsaks-

sammanhang och samband i matematiken. Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell pro-

grammeringsmiljö. 

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 sub-

traktionsalgoritmer och försäkrar sig om att de behärskar dem. Förståelsen av begreppet multiplikation för-

ankras och eleverna lär sig multiplikationstabellerna 6–9. Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikat-

ionstabellerna 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. Räk-

neoperationernas 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 räk-

neoperationer 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, decim-

altal 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 pröv-

ning. 
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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 bedöm-

ningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. Eleverna mäter och beräknar omkretsen och 

arean av olika figurer och volymen av rätblock. De vägleds att förstå hur ett enhetssystem är uppbyggt. Ele-

verna 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 dia-

gram. 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 fortsätt-

ningsvis 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 reser-

vera 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 ut-

veckla 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. 
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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 upp-

täcka 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 matematikstu-

dierna. 

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. Syf-

tet 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 at-

tityder  

   

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 pre-

sentera 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. 
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M5 handleda och stödja  

eleven i utvecklingen av  

förmågan att lösa problem 

I1–I5 Problemlösnings-färdig-

heter 

Eleven kan använda olika  

strategier vid problemlösning. 

M6 handleda eleven att ut-

veckla 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 be-

grepp 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  

tiosystemet  

I2 Förståelse av tiosystemet Eleven behärskar tiosystemets 

princip också vid räkning med 

tal i decimalform. 

M9 stödja eleven att utveckla 

talbegreppet till positiva  

rationella tal och negativa hel-

tal 

I2 Förståelse av talbegreppet Eleven kan använda positiva 

rationella tal och negativa hel-

tal. 

M10 handleda eleven att 

uppnå flytande  

räknefärdigheter både i  

huvudräkning och skriftligt ge-

nom att utnyttja räkne-operat-

ionernas egenskaper 

I2 Räknefärdigheter och att 

utnyttja de grundläggande 

räkneoperationernas egen-

skaper 

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 geo-

metriska 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 mä-

tobjekt, 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 be-

härskar 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. 
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M14 inspirera eleven att  

utarbeta instruktioner som da-

torprogram i en visuell  

programmeringsmiljö 

I1 Visuell programmering Eleven kan programmera ett 

fungerande program i en  

visuell programmeringsmiljö. 
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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 naturveten-

skapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I omgivningsläran ska eleverna ses som en del av den omgiv-

ning de lever i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i enlighet med de mänsk-

liga 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, be-

arbeta, producera, presentera, bedöma och värdera information i olika situationer. Undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund201 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 verk-

samhet 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 om-

givningslära. Likvärdighet och jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att mångsidigt be-

kanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden och med den teknik och de utbildningsmöjlig-

heter som finns på området. 

 
I årskurserna 3–6 kan undervisningen i omgivningslära planeras som helheter där man granskar den omgi-

vande 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 intres-

set 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 

                                                           

201 Statsrådets förordning (422/2012) 3 § 
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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 stu-

dier 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 

att främja hållbar utveckling och att uppskatta betydelsen av 

en hållbar utveckling för sig själv och världen 

I1–I6 K3, K7 

Undersöknings- och arbetsfärdigheter   

M4 uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnes-

områden samt att använda dem som utgångspunkt för 

undersökningar och andra aktiviteter 

I1–I6 K1, K7 

M5 hjälpa eleven att planera och genomföra små undersök-

ningar, 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 tek-

niska tillämpningar och hur de fungerar och används samt 

inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsam-

mans 

I2–I6 K2, K3, K5 

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säker-

het 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 kom-

munikationsteknik för att söka, bearbeta och presentera in-

formation och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, 

tryggt och ergonomiskt sätt 

I1 – I6 K5, K4 

Kunskap och förståelse   
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M12 vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga 

aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med hjälp av 

begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina be-

greppskonstruktioner från att bestå av olika förhandsupp-

fattningar så att de bättre motsvarar den exakta använd-

ningen av begreppen 

I1–I6 K1 

M13 handleda eleven att förstå, använda och skapa olika 

modeller med hjälp av vilka man kan tolka och förklara män-

niskan, omgivningen och anknytande fenomen 

I1–I6 K1, K5 

M14 handleda eleven att söka tillförlitlig information, ut-

trycka 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 org-

anismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt hjälpa eleven 

att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och ut-

veckling 

I1, I3–I6 K1 

M16 handleda eleven i geografiskt tänkande och att iaktta 

sin omgivning och hela världen samt att lära sig använda kar-

tor och andra geomedier 

I3–I6 K1, K5 

M17 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fy-

sikaliska fenomen i vardagen, naturen och tekniken samt 

lägga grund för förståelsen av principen om energins beva-

rande 

I2, I4–I6 K1 

M18 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara ke-

miska fenomen, ämnens egenskaper och omvandlingar samt 

lägga grund för förståelsen av principen om materiens beva-

rande 

I2, I4–I6 K1 

M19 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, be-

tydelsen 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Omgivningslära i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M19 I1-I6 K1-K5, K7 

I1 
Man behandlar familj, vänner, känslor samt bekantar sig med hälsosamma levnadssätt. 
 
I2 
Eleverna behandlar kännetecken för mobbning och våld samt lär sig hur man hittar hjälp. De bekantar sig 
med riskfaktorer i näromgivningen och övar sig att fungera i olika situationer. De behandlar trafikregler 
och -märken samt hur man uppför sig som cyklist och som en del av kollektivtrafiken. Eleverna bekantar 
sig med funktionsprinciperna för enkla apparater. De övar sig i att fungera i olika sammanhang, t.ex. i 
grupp. 
 
I3 
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Eleverna behandlar Finlands geografi med beaktande av kulturobjekten i Sjundeå. De bekantar sig med 
Finland och världsdelarna på jordgloben samt lär sig väderstrecken. De bekantar sig med naturförhållan-
dena på den egna hemorten och i det egna landskapet. 
 
I4 
Eleverna studerar de vanligaste växt-, svamp- och djurarterna i närmiljön. Man bekantar sig med klassifi-
cerande av växter, djur och svampar. Man genomför undersökningar i praktiken: rapportering av inled-
ningsskede-förändring-slutskede, exempelvis odlingsprojekt ”från frö till växt”. Man utforskar skillnaderna 
mellan naturmiljö och byggd miljö och de ändringar som sker i dem. Observerar olika arter i livsmiljön, t.ex. 
fåglar, fjärilar, växter, däggdjur. 
 
I5 
Eleverna bekantar sig med närrymden, årstiderna, växlingarna mellan dag och natt samt jordglobens upp-
byggnad.  
Man bekantar sig med näringskedjan. Eleverna funderar på vad naturskydd innebär i det egna livet. De lär 
sig återvinning och konsekvenserna av de egna valen. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Omgivningslära i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M19 I1-I6 K1-K5, K7 

I1 
Eleverna behandlar namn på känslor, sätt att visa känslor och kontroll av känslor. De funderar över bety-
delsen av de egna och samhällets värden. Man bekantar sig med hälsosam levnadsstil och mentalt välbe-
finnande. 
 
I2 
Eleverna fortsätter undersöka apparater och deras uppbyggnad. De övar sig i grundfärdigheterna i första 
hjälp och beaktande av säkerhetsaspekter i det vardagliga livet. Eleverna behandlar trafikuppförandet. 
Man övar att fungera i samarbete och bekantar sig med kännetecknen för mobbning och våld. Man beto-
nar betydelsen av fysisk och mental integritet. 
 
I3 
Man behandlar geografin och kulturen i Norden och de baltiska länderna. Eleverna lär sig använda kartor 
och olika källor i informationssökningen. 
 
I4 
Man fortsätter undersöka, observera och klassificera organismer. Man undersöker jordmånen och berg-
grunden samt bekantar sig med väderfenomen. Man studerar apparaters funktionsprinciper och kon-
struktioner. 
 
I5 
Eleverna fördjupar sig i ljusets och ljudets samt elektricitetens egenskaper. Eleverna lär sig förbränning, 
fotosyntes och vattnets kretslopp. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Omgivningslära i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M19 I1-I6 K1-K5, K7 

I1 
Man behandlar växande och mognande från födsel till död samt de fysiska och mentala förändringarna i 
puberteten. Man bekantar sig med de vanligaste sjukdomarna och vårdandet av dem hemma. Eleverna lär 
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sig de viktigaste organsystemen så som skelett, muskulatur, blodomlopp, fortplantning. De lär sig betydel-
sen av hälsosamma levnadssätt, t.ex. kost, vila, motion och människoförhållanden. Man bekantar sig med 
olika näringsämnen. 
 
I2 
Eleverna studerar el- och brandsäkerhet, förebyggande av olyckor och att röra sig säkert. Man behandlar 
också gifter så som alkohol och tobak. Man över sig i att fungera i samarbete, t.ex. med hjälp av ett ge-
mensamt projekt i klassen. 
 
I3 
Man behandlar geografin och kulturen i de europeiska länderna. Eleverna fördjupar sig i att använda kartor 
och olika källor i informationssökningen. 
 
I4 
Undersökningarna koncentrerar sig på experimentell växttillväxt och eleverna sammanställer en växtsam-
ling. Man bekantar sig med närmiljön och allemansrätten utgående från en hållbar utveckling.  
I5 
Med hjälp av olika material och ämnen granskas aggregationstillstånd och ämnens egenskaper. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Omgivningslära i årskurs 6 

Mål Mål Mål 

M1-M19 M1-M19 M1-M19 

I1 
Man behandlar de fysiska och mentala ändringarna i pubertetsåldern, bl.a. övervägande av de egna och 
samhällets värderingar samt mentala färdigheter, bl.a. namn på känslor, sätt att uttrycka känslor, kon-
troll av känslor. 
 
I2 
Man behandlar jämställdhet ur olika aspekter samt ansvarsfullhet i de egna handlingarna. Man övar sig 
att ta hänsyn till andra. Man bekantar sig med de material och produkter som ingår i levnadsmiljön. Man 
ger rusmedelsfostran och övar att fungera i samarbete. 
 
I3 
Eleverna bekantar sig med klimat- och växtlighetszoner samt djurvärlden och hur människorna anpassar 
sig till olika förhållanden. Man behandlar länderna i Afrika, Asien, Oceanen och Amerika utgående från 
deras geografi och kultur. Man studerar betydelsen av globalisation samt naturens och människornas 
olika växelverkan. 
 
I4 
Man bekantar sig med klassificeringen av organismsamhället och växelverkan. Man uppgör en praktisk 
undersökning, som genomförs och rapporteras enligt ålder och förutsättningar. Eleverna undersöker na-
turvatten och rengöring av vatten. 
 
I5 
Med hjälp av att utföra temperaturmätningar, studera värmeenergi och omvandling mellanenergiformer 
får eleven insikt i principen om energins bevarande. 

 
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. 
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I1 Jag som människa: Innehållet väljs så att det anknyter till människans uppbyggnad och centrala livsfunkt-

ioner 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 sjuk-

domar 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 berggrunden. Genom att 

undersöka förändringar i kroppars rörelser bekantar de sig med begreppet kraft. Eleverna identifierar organ-

ismer och olika livsmiljöer, sammanställer under handledning en växtsamling samt undersöker experimen-

tellt 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 aggregat-

ionstillstånd och ämnens egenskaper. Förbränning, fotosyntesen och vattnets kretslopp utgör grunden för 

förståelse av principen om ämnens förändringar och bevarande. Med hjälp av att utföra temperaturmät-

ningar, 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 verksam-

het och olika organismer och deras livsmiljöer. Man bekantar sig med näringskedjor, djurs och växters fort-

plantning, näringsproduktion och matens kretslopp samt bruket av skog. 

 

I6 Att bygga en hållbar framtid: Vid valet av innehåll beaktas värnandet om naturens mångfald, klimatför-

ändringen 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 välmå-

ende, 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.  
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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 för-

utom 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 undersök-

ningar 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 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 -uppfatt-

ningar. 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 ele-

vens förmåga att uppfatta det väsentliga, söka information och uttrycka sig tydligt. I slutet av helheten be-

döms hur väl de uppställda målen uppnåtts. Eleverna övar sig att identifiera sina styrkor och utvecklingsbe-

hov samt att uppmuntra varandra att lära sig. Elevernas värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala fär-

digheter, 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 kun-

skaper 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.  
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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 ele-

vens intresse för omgivningen 

och undervisningen i omgiv-

ningslära samt hjälpa eleven att 

inse att samtliga ämnesområ-

den i omgivningsläran är viktiga 

för hen 

I1–I6 Att uppfatta omgivningslä-

rans betydelse 

Eleven kan ge exempel på 

betydelsen av de olika äm-

nesområdena i omgivnings-

läran. 

 

 

M2 vägleda och sporra eleven 

att ställa upp mål för sina stu-

dier och att arbeta långsiktigt 

för att uppnå dem samt att ana-

lysera sina kunskaper i omgiv-

ningslära 

I1–I6 Förmåga att arbeta målin-

riktat och att lära sig lära 

Eleven kan ställa upp egna 

mål för mindre helheter och 

arbeta för att uppnå gemen-

samma mål. 

M3 stödja eleven att utveckla 

miljömedvetenhet samt att 

agera och påverka i sin närmiljö 

och i olika sammanhang för att 

främja hållbar utveckling och att 

uppskatta betydelsen av en håll-

bar utveckling för sig själv och 

världen 

I1–I6 Kunskaper och färdigheter i 

hållbar utveckling 

Eleven kan med hjälp av ex-

empel beskriva stödande och 

hotande element i byggan-

det av en hållbar framtid. 

Eleven kan beskriva olika 

metoder för att värna om, 

utveckla och påverka sin 

närmiljö och -gemenskap 

samt under handledning ar-

beta i gemensamma påverk-

ningsprojekt. 

Undersöknings- och  

arbetsfärdigheter 

   

M4 uppmuntra eleven att for-

mulera frågor om olika ämnes-

områden samt att använda dem 

som utgångspunkt för under-

sökningar och andra aktiviteter 

I1–I6 Förmåga att formulera frå-

gor 

Eleven kan formulera frågor 

som anknyter till ämnet och 

som tillsammans kan utveck-

las till utgångspunkter för 

undersökningar och andra 

aktiviteter. 

M5 hjälpa eleven att planera 

och genomföra små undersök-

ningar, göra observationer och 

mätningar i mångsidiga lärmil-

jöer med hjälp av olika sinnen 

samt undersöknings- och mät-

redskap 

I1–I6 Undersökningsfärdigheter: 

förmåga att planera, obser-

vera och mäta 

Eleven kan agera, observera, 

mäta och dokumentera re-

sultat enligt anvisningar. Ele-

ven kan planera små under-

sökningar ensam eller till-

sammans med andra. 
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M6 hjälpa eleven att se sam-

band mellan orsak och verkan, 

dra slutsatser utgående från re-

sultaten och presentera sina re-

sultat och undersökningar på 

olika sätt 

 

I1–I6 Undersökningsfärdigheter: 

förmåga att dra slutsatser 

och presentera resultat 

Eleven övar sig under hand-

ledning att se samband mel-

lan orsak och verkan och kan 

dra enkla slutsatser utgå-

ende från resultaten. Eleven 

kan presentera sina resultat 

på ett tydligt sätt. 

M7 handleda eleven att förstå 

betydelsen av vardagliga tek-

niska tillämpningar, hur de fun-

gerar och används samt inspi-

rera 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 tillämp-

ningar fungerar och kan ge 

exempel på deras betydelse. 

Eleven kan samarbeta med 

andra kring experiment och 

uppfinningar. 

M8 uppmuntra eleven att 

främja välbefinnande och säker-

het i sina aktiviteter och i sin 

närmiljö och vägleda eleven att 

handla på ett säkert, ändamåls-

enligt och ansvarsfullt sätt som 

även skyddar hen själv 

I1–I6 Förmåga att främja säker-

heten, säkerhetskunskap 

Eleven kan presentera cen-

trala faktorer som anknyter 

till välbefinnande och säker-

het. Eleven kan beskriva sä-

kerhetsanvisningar och tillvä-

gagångssätt i olika risk- och 

nödsituationer, kan tillämpa 

dem i undervisningssituat-

ioner samt övar sig att moti-

vera dem med hjälp av om-

givningslärans olika ämnes-

områden.  

M9 handleda eleven att under-

söka, 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 anvis-

ningar. 

Eleven kan under handled-

ning göra undersökningar i 

omgivningen både självstän-

digt och i grupp. 

M10 erbjuda eleven möjligheter 

att öva sig att arbeta i grupp ge-

nom att delta i olika roller och 

sociala situationer, inspirera 

eleven att uttrycka sig och 

lyssna på andra samt stödja ele-

vens förmåga att identifiera, ut-

trycka och reglera sina känslor 

I1–I6 Utveckling av de sociala 

färdigheterna, hur eleven 

identifierar och reglerar 

känslor 

Eleven kan med hjälp av ex-

empel beskriva handlings-

mönster för hur man arbetar 

i grupp, uppför sig artigt 

samt uttrycker och reglerar 

känslor och övar sig att till-

lämpa mönstren i olika rol-

ler. 

 

M11 handleda eleven att an-

vända informations- och kom-

munikationsteknik för att söka, 

I1-I6 Förmåga att använda in-

formations- och kommuni-

kations- 

Eleven kan använda digitala 

verktyg i de olika faserna av 
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bearbeta och presentera in-

formation och för att kommuni-

cera på ett ansvarsfullt, tryggt 

och ergonomiskt sätt 

teknik en undersökningsprocess 

och för att kommunicera.  

Eleven kan beskriva hur digi-

tala verktyg används på ett 

ansvarsfullt, säkert och ergo-

nomiskt sätt.  

Kunskap och förståelse    

M12 vägleda eleven att obser-

vera omgivningen, mänskliga 

aktiviteter och fenomen i an-

knytning till dem med hjälp av 

begrepp inom omgivningsläran 

samt att utveckla sina begrepps-

konstruktioner från att bestå av 

olika förhandsuppfattningar så 

att de bättre motsvarar den ex-

akta användningen av begrep-

pen 

I1–I6 Förmåga att använda be-

grepp 

Eleven kan beskriva miljön, 

mänskliga aktiviteter och fe-

nomen som anknyter till 

dem med centrala begrepp 

inom omgivningslärans olika 

ämnesområden och med 

egna ord. 

Eleven kan koppla ihop be-

grepp på ett logiskt sätt. 

 

M13 handleda eleven att förstå, 

använda och skapa olika mo-

deller med hjälp av vilka man 

kan tolka och förklara männi-

skan, omgivningen och ankny-

tande fenomen 

I1–I6 Förmåga att använda mo-

deller 

Eleven kan använda och 

tolka olika konkreta mo-

deller. Eleven övar att an-

vända abstrakta modeller.  

M14 handleda eleven att söka 

tillförlitlig information, uttrycka 

olika synpunkter och motivera 

dem samt tolka och kritiskt be-

döma informationskällor och 

synvinklar 

I1–I6 Förmåga att uttrycka åsik-

ter och läsa kritiskt 

Eleven kan söka information 

från olika informationskällor 

och välja några tillförlitliga 

informationskällor. Eleven 

övar att motivera olika åsik-

ter och kan nämna skillnader 

mellan olika synvinklar. 

M15 vägleda eleven att under-

söka naturen, identifiera organ-

ismer och livsmiljöer, tänka eko-

logiskt samt hjälpa eleven att 

förstå människans uppbyggnad, 

livsfunktioner och utveckling 

I1, I3–I6 Kunskaper i biologi: För-

måga att undersöka natu-

ren, identifiera organismer 

och livsmiljöer, människans 

uppbyggnad, livsfunktioner 

och utveckling 

Eleven kan iaktta naturen 

och identifiera de vanligaste 

växtarterna och de livsmil-

jöer som är typiska för dem. 

Eleven sammanställer under 

handledning en liten växt-

samling, kan självständigt 

och tillsammans med andra 

experimentellt undersöka 

växternas tillväxt samt kan i 

huvuddrag beskriva männi-

skans uppbyggnad, livsfunkt-

ioner och utveckling. 

M16 handleda eleven i geogra-

fiskt tänkande och att iaktta sin 

I3–I6 Kunskaper i geografi: Eleven kan identifiera olika 

regionala nivåer, strukturera 
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omgivning och hela världen 

samt att lära sig använda kartor 

och andra geomedier 

Förmåga att gestalta jord-

klotet, använda kartor och 

andra geomedier 

sin omgivning, uppfatta de 

områden som granskas och 

kartbilden av hela jordklotet 

samt kan beskriva den reg-

ionala mångfalden på jord-

klotet. 

Eleven kan använda kartor 

och andra geomedier för att 

söka och presentera inform-

ation. 

M17 vägleda eleven att under-

söka, beskriva och förklara fysi-

kaliska fenomen i vardagen, na-

turen och tekniken samt lägga 

grund för förståelsen av princi-

pen om energins bevarande 

I2, I4–I6 Kunskaper i fysik: 

Förmåga att undersöka, be-

skriva och förklara  

fysikaliska fenomen 

Eleven kan observera och 

beskriva enkla fysikaliska fe-

nomen 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 under-

söka, beskriva och förklara ke-

miska fenomen, ämnens egen-

skaper och omvandlingar samt 

lägga grund för förståelsen av 

principen om materiens beva-

rande 

I2, I4–I6 Kunskaper i kemi: 

Förmåga att undersöka, be-

skriva och förklara kemiska 

fenomen 

Eleven kan observera och 

beskriva aggregationstill-

stånd och bekanta ämnens 

egenskaper samt övar sig att 

förklara dem. Eleven kan för-

klara till exempel vattnets 

kretslopp eller återvinning 

med hjälp av principen om 

materiens bevarande.  

M19 vägleda eleven att förstå 

delområdena inom hälsa, bety-

delsen av sunda vanor samt li-

vets gång, den individuella till-

växten och utvecklingen i barn-

domen och ungdomen samt 

uppmuntra eleven att öva och 

tillämpa sina kunskaper om 

hälsa i vardagen 

I1–I3, I6 Kunskaper i hälsokunskap: 

Kännedom om delområ-

dena inom hälsa och sunda 

vanor, förmåga att reflek-

tera över deras betydelse 

samt att identifiera och be-

skriva tillväxten och ut-

vecklingen vid en viss ålder 

Eleven kan beskriva delom-

rådena inom hälsa och ge ex-

empel på hur hälsan kan 

främjas i vardagen. 

Eleven kan beskriva olika 

skeden i livet och förklara 

vad som kännetecknar väx-

andet och utvecklingen i pu-

berteten och individuella va-

riationer i dem. 
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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 reli-

giösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läro-

ämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om relig-

ioner 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 livsåskåd-

ningar. 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 re-

ligioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen 

ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grund-

läggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskåd-

ning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull med-

lem 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 relig-

ion. 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 

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 skrif-

ter 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 
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M3 hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och sym-

bolik 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 reli-

giösa 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 rättig-

heterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättig-

heter 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, ut-

trycka 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 posi-

tiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet 

I3  K1 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för religion i årskurs 3–6 

 

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 be-

aktas 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 perso-

ner 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 sam-

band med konst, vetenskap och kultur. 

 

I2 Religionernas värld: Innehållet ska omfatta kristendomen, andra religioner och irreligiositet i den fin-

ländska 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. Inne-

hållet väljs med hänsyn till religionsrelaterade teman i medierna och populärkulturen. 
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I3 Ett gott liv: Centrala innehåll är människovärdet, att respektera livet och att värna om naturen. Undervis-

ningen 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 ge-

mensamma för olika religioner och livsåskådningar. FN:s konvention om barnets rättigheter behandlas. In-

nehållet 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 ge-

mensamt lärande. Det är viktigt att börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i religionsun-

dervisningen 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. Under-

visningen kan innehålla individuella eller gemensamma projekt som omfattar flera lärokurser eller överskri-

der läroämnesgränserna. Målet är att visa respekt för alla religioner och livsåskådningar som finns represen-

terade i skolan.  

 

Handledning, differentiering och stöd i religion i årskurs 3–6  

 

Lärokurserna genomförs så att elevernas olika religiösa och konfessionella bakgrund och språkkunskaper be-

aktas 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 stu-

diefärdighet och initiativförmåga.  

 

Bedömning av elevens lärande i religion i årskurs 3–6  

 

Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska uppmuntra eleven att stu-

dera 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 uttrycksfor-

mer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksam-

heten 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 
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M1 handleda eleven att fördjupa sig i 

religionens heliga skrifter och berät-

telser samt den centrala läran 

I1 Förmåga att hantera in-

formation om religion, 

religiös multilitteracitet 

 

Eleven kan nämna källor och 

texter inom religionen i 

fråga samt beskriva det cen-

trala innehållet i dem.  

 

M2 handleda eleven att bekanta sig 

med ritualer och seder samt heliga 

platser och byggnader inom relig-

ionen i fråga  

I1 Förmåga att hantera in-

formation om religion, 

religiös multilitteracitet 

Eleven kan med hjälp av ex-

empel redogöra för viktiga 

ritualer, seder och heliga 

platser inom religionen i 

fråga och beskriva deras in-

nebörd. 

M3 hjälpa eleven att känna igen ka-

raktäristiska drag och symbolik i reli-

giöst språk 

I1, I2 Förmåga att analysera reli-

giöst språk och symboler 

Eleven kan ge exempel på 

religiöst språk och religiös 

symbolik.  

M4 vägleda eleven att söka informat-

ion om religionen i olika källor samt 

bedöma och använda informationen 

I1, I2, I3 Förmåga att lära sig i relig-

ionsundervisningen 

Eleven kan söka information 

i flera källor. Eleven övar sig 

att bedöma tillförlitligheten 

och objektiviteten i den in-

formation hen hittar. 

M5 handleda eleven att utforska Fin-

lands och Europas religiösa och kon-

fessionella rötter och situationen i 

dag 

I1, I2 Kunskap om religion och 

kultur 

Eleven känner till hur relig-

ionerna har påverkat sam-

hällenas utveckling, kultur 

och medier och kan ge ex-

empel.  

Eleven kan i huvuddrag be-

skriva Finlands och Europas 

religiösa rötter. 

M6 handleda eleven att få insikt i ju-

dendomen, kristendomen och islam 

och deras inflytande och historia i 

Europa 

I2, I3 Kunskap om religion och 

kultur 

Eleven kan beskriva huvud-

dragen i judendomen, kris-

tendomen och islam och de-

ras 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 re-

spektfullt sätt i olika reli-

giösa situationer och på reli-

giösa platser. 

M8 handleda eleven i att utforska 

etiska normer i religionen i fråga och 

etiska principer som förenar olika re-

ligioner 

I2, I2, I3 Kunskap om etik Eleven känner igen och kan 

nämna etiska normer i den 

religion som studeras samt 

etiska principer som förenar 
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religioner och livsåskåd-

ningar.  

M9 vägleda eleven att förstå värdena 

i de mänskliga rättigheterna och i syn-

nerhet i FN:s konvention om barnets 

rättigheter ur individuellt och kollek-

tivt perspektiv 

I2, I3 Kunskap om människo-

rättsetik 

 

Eleven kan det centrala in-

nehållet i FN:s konvention 

om barnets rättigheter och 

kan ge exempel på mänsk-

liga rättigheter. 

M10 vägleda eleven att bedöma sina 

val och reflektera kring de värden 

som påverkar dem ur ett etiskt per-

spektiv 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 relig-

ionen i fråga i sina exempel.  

M11 ge eleven möjligheter att disku-

tera etiska frågor, uttrycka sina tankar 

och känslor på ett konstruktivt sätt 

samt öva sig att motivera sina syn-

punkter 

I1, I2, I3 Tankeförmåga, kommuni-

kativa färdigheter 

Eleven deltar i gemen-

samma diskussioner, kan 

lyssna på andra och uttrycka 

sig. 

M12 hjälpa och stödja eleven att ut-

veckla 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 

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 enlig-

het 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 ge-

mensamma 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, inne-

hållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för lä-

roplanen.  

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 innehållsbe-

skrivningarna för läroämnet religion.  

I1 Förhållandet till den egna religionen: I undervisningen granskas kristendomens centrala begrepp, symbo-

ler och lära. Vid val av innehåll uppmärksammas kristendomens mångfald och i synnerhet protestantismen 
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som en del av kristendomen. Man bekantar sig med Martin Luthers och Mikael Agricolas betydelse som re-

formatorer inom religionen. Man behandlar den lutherska läran, sakramenten, böner, gudstjänst och för-

samlingsverksamhet. 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 kristendo-

men 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 religions-

dialog 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 livs-

kompetens, självkännedom, emotionella färdigheter och ett helhetsmässigt välbefinnande. Innehållet i 

undervisningen ska ge eleven verktyg att diskutera och motivera sin egen syn på etik samt att diskutera re-

ligioner. 

Sjundeås lokala innehåll 

Evangelisk-luthersk tro i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3 K1-K7 

I1  
Eleverna fördjupar sig i uppkomsten av Gamla testamentet, de första berättelserna i Bibeln och i de cen-
tralaste personerna i Gamla testamentet.  
 
Man bekantar sig med verksamheten i församlingen, kyrkliga ceremonier och kyrkoårets fester.  
 
Man fördjupar sig i kyrkan som religiös byggnad, kyrkoarkitekturen och den symbolik som hänför sig till 
den. Eleven besöker i mån av möjlighet Sjundeå kyrka. Kyrkobesöken kan genomföras som en gemensam 
upplevelse inom flera lärområden.  
 
Till skolan kan bjudas in besökare från religiösa samfund att presentera olika teman eller så kan eleverna 
göra studiebesök.   
 
I2 
Man bekantar sig med kristendomens största grenar: den katolska och ortodoxa kyrkan samt pingströ-
relsen. Eleven bekantar sig med den religiösa mångfalden i skolan. 
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I3 
I undervisningen granskas de viktigaste etiska direktiven inom den kristna tron.  
 
Viktiga synpunkter inom etiken är livskompetens, självkännedom, emotionella färdigheter och ett hel-
hetsmässigt välbefinnande. Eleven övar sig i etisk diskussion, motivering av den egna åsikten samt dis-
kussion om religioner i förhållande till åldern. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Evangelisk-luthersk tro i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3 K1-K7 

I1  
Med hjälp av Nya testamentet fördjupar man sig i Jesu liv, lära och betydelse inom kristendomen. Av 
Jesus lärdomar bekantar eleverna sig bland annat med bönen Fader vår, det dubbla kärleksbudskapet, 
den gyllene regeln samt bergspredikan. Man tillämpar lärdomarna från Jesus berättelser i nutiden. 
 
I2 
Eleverna bekantar sig med olika sätt att tro genom att fördjupa sig i judendomen, islam och exempelvis 
Jehovas vittnen. Eleverna behandlar irreligiositet. Alla religiösa samfund i Sjundeås näromgivning kan 
utgöra objekt för granskningen. 
 
I3 
I undervisningen behandlar man de centrala livsfrågorna, känslorna och värden som barnen har. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Evangelisk-luthersk tro i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3 K1-K7 

I1  
Eleverna granskar den tidiga kristendomens betydelse för att kristendomen utvecklats till en världsrelig-
ion. Man bekantar sig med kyrkhistorian under medeltiden samt med Martin Luthers och Mikael Agrico-
las betydelse som reformatorer inom religionen. 
 
Man behandlar fester som hänför sig till livscykeln, så som vigsel och begravning som kyrkliga akter. Man 
bekantar sig också med vigsel i magistraten och irreligiösa begravningar. 
  
I2 
Man undersöker det aktuella religiösa och livsåskådliga läget i Europa, bekantar sig med religiösa platser 
samt irreligiositet. 
 
Man fördjupar sig i kristendomens, judendomens och islamismens gemensamma rötter. Man granskar 
kristendomens, judendomens och islamismens kalenderfester.  
 
I3 
Viktiga innehåll är FN:s konvention om barnets rättigheter, djurens rättigheter, att respektera livet och 
att värna om naturen. Man utnyttjat principerna för en hållbar utveckling vilka kan tillämpas i skolans 
vardag, 
 
Man reflekterar över elevensegna livsval, etiska fenomen som inverkar i hens liv (exempelvis sociala me-
dier, idoler, människoförhållanden) samt det globala ansvaret. 
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Sjundeås lokala innehåll 

Evangelisk-luthersk tro i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3 K1-K7 

I1  
Man bekantar sig med religiösa rötterna i Finland. Man fördjupar förståelsen för Bibeln som en boksam-
ling och bibelns konsekvenser för kulturen. Eleverna fördjupar sig i hur religionen syns i samhället och i 
skolans vardag. Man behandlar religionsfriheten i Finland. Man behandlar trosbekännelsen och missions-
befallningen.  
  
I2 
Man fördjupar kunskapen i judendomens och islamismens heliga akter och fester. Man fördjupar sig i 
olika religioner i Finland. Man behandlar missionsarbetet och ekumenik.   
 
I3 
Inom etiken utvidgas FN:s uppfattning av mänskliga rättigheter, man bekantar sig med välgörenhet samt 
överväger konsekvenserna av de egna valen för jordens framtid. 

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 innehållsbe-

skrivningarna 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 per-

spektiv samt Jesu liv och lära i evangelierna och i relation till kyrkoårets händelser. I undervisningen behand-

las 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 högti-

der 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 relig-

ionerna 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 irreligi-

ositet som livsåskådning. Man behandlar inledningsvis ekumenik och religionsdialog samt förhållandet mel-

lan 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 be-

tydelsen av FN:s konvention om barnets rättigheter.  
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Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3  K1-K7  

I 1: Man granskar religionens källor, heliga skrifter och personer. Man bekantar sig med Bibeln som en he-
lig bok, Nya och Gamla Testamentet samt Jesu liv och underverk.   
I 2: Man granskar kristendom, andra religioner och irreligiositet i den finska kulturen och vardagen.   
I 3: Man granskar människovärdet, respekt för livet och att ha omsorg för naturen.  Man funderar på ele-
vens egna val och värden som ligger bakom valen. Etiska funderingar på grund av berättelserna i Bibeln.  

 

Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3  K1-K7  

I 1: Man fortsätter att bekanta sig med Bibeln som en helig bok. Berättelser i Nya testamentet och Jesu liv 
repeteras. Man fortsätter att bekanta sig med sakramenter såsom smörjelsen för de sjuka, ånger och äkt-
enskap. Också andra kyrkliga akter repeteras. Det är önskvärt att man en gång i terminen besöker en orto-
dox gudstjänst.  
I 2: Man fortsätter att bekanta sig med ikonkonst och att tolka ikonernas språk. man bekantar sig med or-
todoxa kyrkomusik.  Man bekantar sig också med seder vid ortodoxa fester och med symboliken i dem. 
I 3: Man fortsätter att bekanta sig med etisk lärdom i evangelietexterna. Man bekantar sig med likheter 
mellan etiska principer i olika religioner. Man behandlar grunder för mänskliga rättigheter samt grunder 
för barnets rättigheter. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3  K1-K7  

I 1: Sakramenterna repeteras. Man bekantar sig med liturgin som centrum i kyrkans liv. Vi bekantar oss 
med vigilia dvs. festen som firas oftast på lördagar som föregår liturgin på söndagen eller en kyrklig hög-
tidsdag. Det är önskvärt att man en gång i terminen besöker en ortodox gudstjänst.  
I 2: Man bekantar sig med olika religioners heliga platser och repeterar korrekt religiös uppförande. Man 
bekantar sig med den ortodoxa kyrkans och andra religioners media såsom hemsidor. 
I 3: Man behandlar miljövård och respekt för livet. Man bekantar sig med de heliga människorna som före-
bild. Vi övar att ge uttryck till egna åsikter angående olika etiska frågor och att sätta sig i en annans situat-
ion.  

 

Sjundeås lokala innehåll 

Ortodox tro i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M12 I1-I3  K1-K7  

I 1: Vi upprepar Bibelns betydelse och kungar och profeterna i Gamla testamentet. Vi bekantar oss med 
Paulus livsskeden och brev samt med Paulus etiska lärdomar. Vi repeterar det ortodoxa kyrkoåret samt 
stora fester och fastan.  Det är önskvärt att man en gång i terminen besöker en ortodox gudstjänst.  
I 2: Vi övar hur man följer nyheter angående religioner och kritisk utvärdering av information. Vi sätter oss 
in i den etiska lärdomen i de tio budorden. Vi bekantar oss med likheter mellan etiska principer i juden-
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dom, kristendom och islam. Vi bekantar oss med historien i judendom, kristendom och islam och dess be-
tydelse i dagens Europa. Vi granskar heliga och religiösa ställen i Finland och deras ursprung.  Vi bekantar 
oss med klosterväsen i Finland. Korrekt religiöst uppförande repeteras. 
 I 3: Vi repeterar det centrala innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter och fördjupar oss i de 
mänskliga rättigheterna. Vi övar oss på att hitta olika synvinkel i de religiösa och etiska problem och frågor. 
Vi övar hur man uttrycker sina åsikter och motiverar dem. Vi funderar på hurdan den ortodoxa människo-
bilden är och behandlar det hur man bemöter en annan människa genom kärlek till nästa.             

 

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 innehållsbe-

skrivningarna för läroämnet religion.  

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 kärleks-

budskapet och den katolska kyrkans bud. Man reflekterar över buden som grund för den moraliska utveckl-

ingen, 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 innehållsbe-

skrivningarna 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, 
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arkitekturen och islamisk konst studeras. Man bekantar sig med islams globala inflytande via antikens litte-

ratur 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 under-

visningen studeras islams historia i Europa och islam i Finland. 

I2 Religionernas värld: Centralt innehåll i undervisningen är judendomen, kristendomen och islam. Gemen-

samma 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.  

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 männi-

skan och naturen och globalt ansvar. Viktigt innehåll är människans rätt till liv och FN:s konvention om bar-

nets rättigheter. Man reflekterar över förhållandet mellan tro och handlingar, islamiska seder och bruk, em-

pati 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 innehållsbe-

skrivningarna 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 europe-

isk kultur och vetenskap. I undervisningen behandlas de heliga platserna och deras betydelse inom judendo-

men. 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 religioner-

nas betydelse för världsfreden.  

I3 Ett gott liv: Centralt innehåll är etiska principer och livets värde inom judendomen. Man studerar indel-

ningen 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. 
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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 sedva-

nor och deras innebörd anses vara resultat av växelverkan mellan individer, samhällen och kulturarv. I livså-

skådningskunskapen 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 själv-

ständiga, toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle. Målet är ett fullständigt de-

mokratiskt medborgarskap i en allt mer global och snabbt föränderlig värld. Det förutsätter att undervis-

ningen i livsåskådningskunskap mångsidigt ökar den åskådningsmässiga och kulturella allmänbildningen, ut-

vecklar 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 
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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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Livsåskådningskunskap i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna undersöker hur rättvisa tar sig uttryck i det dagliga livet. 
 
I2 
Eleven fördjupar sig i kulturen och kulturella minoriteter i elevens närmiljö.   
 
I3 
Eleven undersöker betydelsen av löfte och överenskommelse i olika situationer.  
 
I4 
Eleven bekantar sig med begreppet hållbar utveckling och överväger förhållandet mellan människan och 
naturen. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Livsåskådningskunskap i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna övar sig att förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till andras.  
 
 
I2 
Eleverna fördjupar sig i den finländska kulturen och kulturella minoriteter, så som samer, romaner, fin-
landssvenskar och olika invandrargrupper m.m. 
 
I3 
Eleverna undersöker jämlikhet, demokrati, fred, rättigheter och skyldigheter i såväl olika vardagliga situ-
ationer i det egna livet som i större omfattning.  
 
I4 
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Eleverna undersöker olika naturuppfattningar, naturens betydelse samt människans förhållande till djur 
och djurens rättigheter. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Livsåskådningskunskap i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna fördjupar sig i begreppen värde och norm.  
 
I2 
Eleverna fördjupar sig i olika livs- och världsåskådningar, tyngdpunkten ligger på dem som utövas i Fin-
land och annanstans i Europa.  
 
I3 
Eleverna funderar över skillnaderna mellan vetskap, antagande och förmodan. Eleverna fördjupar sig i 
barns rättigheter och funderar över hur de förverkligas nära och i fjärran. De övar sig att etiskt bedöma 
gärningar utifrån deras kontext, syfte och följder.  
 
I4 
Eleverna funderar över naturens och människans framtid samt hållbar utveckling. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Livsåskådningskunskap i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K7 

I1 
Eleverna undersöker frihet och ansvar, samt tanke-, religions- och livsåskådningsfrihet ur frihetens syn-
vinkel.  
 
I2 
Eleverna fördjupar sig i världens kulturarv och inser dess värde för mänskligheten. Eleverna övar sig att 
förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till olika kulturer och livsåskådningar.  
I3 
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 var-
dagliga situationer i det egna livet som i större omfattning. Eleverna kan därtill fördjupa sig i olika tids-
begrepp och sätt att förklara världen samt reflektera över hur de påverkar människors liv. 

 
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. 
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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 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 för-

måga 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 elever-

nas 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. 
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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. 

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 
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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 historieforsk-

ningen, 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 föränd-

ring och kontinuitet i den historiska utvecklingen. Undervisningen i historia ska 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 kun-

skapens 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. 
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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 be-

grepp 

I1–I5 K1–K2, K3 

M5 hjälpa eleven att förstå motiv bakom människans hand-

lingar 

I1–I5 K1–K4, K6–K7 

M6 vägleda eleven att inse olika orsaker till och följder av hi-

storiska händelser och företeelser 

I1–I5 K2, K4, K7 

M7 hjälpa eleven att identifiera förändringar i den egna fa-

miljens eller samhällets historia samt förstå hur samma för-

ändringar 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Historia i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I2 K1-K7 

Historieundervisningen inleds i Sjundeå i årskurs fem, och då består undervisningen av en årsveckotimme 
historia. På årskurs sex består historieundervisningen av två årsveckotimmar. 

I1 
Som källor för lokalhistoria kan exempelvis betydande byggnader så som kyrkan och herrgårdarna samt de 
arkeologiska utgrävningsresultaten från de bronstida gravarna i Sjundeå användas. 
Möjliga besöksobjekt är bland annat Krejansbergets gravar från bronstiden och utställningen i hembygds-
museet. Besöken kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Historia i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I3-I5 K1-K7 

Historieundervisningen inleds i Sjundeå i årskurs fem, och då består undervisningen av en årsveckotimme 
historia. På årskurs sex består historieundervisningen av två årsveckotimmar. 
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I3 
I Sjundeå behandlas hur den svenskspråkiga befolkningen uppstått på orten. Möjliga besöksobjekt är Sjun-
deå kyrka och Kungsvägen. Besöken kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden. 
 
I5 
Eleverna bekantar sig med betydande byggnaders historia i Sjundeå. De eventuella besöken kan genomfö-
ras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden. 

 

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 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 männi-

skans 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 arbets-

sätt, 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 informat-

ion, 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, jäm-

föra, dra slutsatser och tillämpa information både muntligt och skriftligt. För att eleverna ska förstå historie-

texterna 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. 
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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. 

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 in-

tresse för historia som 

vetenskap och identi-

tetsskapande läroämne 

I1–I5  Motivation används inte som grund 

för bedömningen. Eleverna ska 

handledas att reflektera över sina 

erfarenheter, som ett led i självbe-

dömningen. 

Att söka information 

om historia 

   

M2 vägleda eleven att 

känna igen olika histo-

riska källor 

I1–I5 Förmåga att känna igen hi-

storiska källor 

Eleven kan under handledning söka 

historisk information i olika inform-

ationskällor. 

M3 hjälpa eleven att 

inse att historisk inform-

ation kan tolkas på olika 

sätt 

I1–I5 Insikt i att historisk inform-

ation kan tolkas på olika 

sätt 

Eleven kan skilja mellan fakta och 

tolkning. 

 

Att förstå historiska fö-

reteelser 

   

M4 hjälpa eleven att 

förstå olika sätt att dela 

in historien i epoker och 

att använda därmed re-

laterade historiska be-

grepp 

I1–I5 Kronologisk uppfattning  Eleven känner igen de centrala in-

delningarna i historiska epoker och 

kan ge exempel på olika särdrag 

som kännetecknar samhällen un-

der olika tider och epoker. 

M5 hjälpa eleven att 

förstå motiven bakom 

människans handlingar 

I1–I5 Historisk inlevelseförmåga Eleven kan leva sig in i hur männi-

skor levde förr och beskriva moti-

ven bakom deras handlingar. 

M6 vägleda eleven att 

inse olika orsaker till 

och följder av historiska 

I1–I5 Förståelse för orsakssam-

manhang i historia 

Eleven känner igen och kan ge ex-

empel på historiska orsakssam-

manhang. 
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händelser och företeel-

ser 

 

M7 hjälpa eleven att 

identifiera förändringar 

i den egna familjens el-

ler samhällets historia 

samt förstå hur samma 

förändringar har kunnat 

få olika innebörd för 

olika människor 

I1–I5 Förmåga att förstå föränd-

ring  

Eleven kan beskriva förändringar 

och förklara varför en förändring 

inte är det samma som framsteg 

och kan utgående från några exem-

pel beskriva förändringar som inte 

har haft samma innebörd för olika 

människor och grupper. 

M8 lära eleven att upp-

fatta historiska kontinui-

teter 

I1–I5 Förmåga att förstå kontinu-

itet 

Eleven kan ge exempel på företeel-

ser som omspänner flera epoker. 

Att använda historisk 

information 

   

M9 vägleda eleven att 

redogöra för orsaker till 

förändringar 

I1–I5 Förmåga att beskriva för-

hållandet mellan orsak och 

verkan 

Eleven kan i stora drag beskriva 

förhållandet mellan orsak och ver-

kan i historiska företeelser. 

M10 lära eleven förklara 

hur tolkningar kan änd-

ras på grund av nya käl-

lor eller betraktelsesätt 

I1–I5 Förmåga att förklara tolk-

ningar 

Eleven kan utgående från några ex-

empel förklara varför samma hän-

delse eller företeelse kan tolkas på 

olika sätt. 

M11 instruera eleven 

att förklara mänsklig ak-

tivitet  

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 före-

tagsamma 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 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 sam-

hällslivet 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 
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få träna sådana färdigheter som behövs vid beslutsfattande och påverkan. Undervisningen ska stärka elever-

nas 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 sam-

hället och förståelse för samhällsfrågor 

  

M3 stödja eleven att uppfatta sig själv som en individ och 

medlem i olika grupper och handleda eleven att förstå bety-

delsen 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 bety-

delse i samhället 

I1-I4 K2, K4, K5 

M5 hjälpa eleven att inse betydelsen av arbete och entre-

prenörskap i närmiljön 

I1, I4 K3, K4, K6, K7 

M6 handleda eleven att förstå att information om samhälls-

frågor som produceras av olika aktörer förmedlar olika vär-

den 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 penning-

användning och sina egna konsumtionsval och öva färdig-

heter som anknyter till dem 

I1, I4 K3 

M9 uppmuntra eleven att delta i olika samhällsaktiviteter 

och träna sig i medieanvändning på ett säkert och samhälls-

medvetet sätt 

I1, I3 K3, K4, K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Samhällslära i årskurs 4-5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-K7 

Undervisningen i samhällslära inleds i Sjundeå i årskurs fem och då består undervisningen av en årsvecko-
timme samhällslära. Även i årskurs sex består undervisningen i samhällslära av en årsveckotimme. 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för samhällslära i årskurs 4–6  

Innehållet väljs så att det stödjer målen. 

I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet: Eleverna får insikt i hur samhället fungerar ur indivi-

dens, familjens och närmiljöns synvinkel. Man funderar på hur var och en själv kan påverka tryggheten och 
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trivseln i närmiljön. Dessutom fördjupar sig eleverna i arbete, yrken, egen penninganvändning och egen eko-

nomi 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 de-

mokratiska värden och grundprinciper, såsom mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.  Därtill be-

handlas olika kulturer och minoritetsgrupper i Finland. 

 

I3 Aktivt medborgarskap och påverkan: Eleverna utforskar och tränar demokratisk kompetens och samhälls-

medverkan 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 situ-

ationer 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 var-

dag 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 till-

sammans 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 medlem-

mar i samhället med såväl rättigheter som skyldigheter och att stödja elevernas utveckling till handlingskraf-

tiga medlemmar i olika grupper. Eleverna ska speciellt få stöd för att söka, förstå och tillämpa sådan inform-

ation 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  

-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 kun-

skaper 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 
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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. 
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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 sam-

hällslära som vetenskap 

I1–I4  Motivationsfaktorer an-

vänds inte som grund för 

bedömningen. Eleverna 

uppmuntras att reflektera 

över sina erfarenheter 

som en del av självbe-

dömningen. 

M2 stödja eleven att träna sin etiska 

omdömesförmåga i olika mänskliga, 

samhälleliga och ekonomiska frågor  

I1–I4  Etisk förståelse och om-

dömesförmåga används 

inte som grund för be-

dömningen. Eleverna 

uppmuntras att reflektera 

över sina erfarenheter 

som en del av självbe-

dömningen. 

Att inhämta kunskaper och färdig-

heter 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 mänsk-

liga rättigheterna och jämlikhet 

samt att känna till grunderna för 

rättssystemet 

I2 Förmåga att reflektera 

över gemensamma spel-

regler och principen om 

lika värde 

Eleven förstår betydelsen 

av gemensamma spelreg-

ler och kan följa dem. Ele-

ven kan motivera varför 

de mänskliga rättighet-

erna är betydelsefulla och 

varför ett rättsväsende 

behövs i samhället. 

M4 handleda eleven att analysera 

mediernas roll och betydelse i sam-

hället 

I1 Förmåga att analysera me-

diernas roll 

Eleven kan ge exempel på 

hur olika medier kan an-

vändas för att påverka. 

M5 hjälpa eleven att inse betydel-

sen av arbete och entreprenörskap i 

närmiljön 

I1, I4 Förmåga att förstå bety-

delsen av arbete och ent-

reprenörskap 

Eleven kan ge exempel på 

betydelsen av arbete och 

entreprenörskap för att 

säkra en utkomst för fa-

miljen och för att garan-

tera ett fungerande sam-

hälle. 

M6 handleda eleven att förstå att 

information om samhällsfrågor som 

I1-I3 Förmåga att uppfatta olika 

perspektiv, syften och vär-

deringar 

Eleven kan beskriva hur 

samhällsinformation som 

produceras av olika aktö-
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produceras av olika aktörer förmed-

lar olika värden och perspektiv och 

har olika syften 

rer förmedlar olika vär-

den och perspektiv och 

har olika syften. 

Att implementera kunskaper om 

samhället 

   

M7 uppmuntra eleven att träna 

grundläggande demokratisk kompe-

tens och att diskutera olika åsikter 

konstruktivt 

I1-I3 Förmåga att tillämpa 

grundläggande demokra-

tisk kompetens samt sam-

hällskunskaper och -färdig-

heter i praktiken 

Eleven kan tillämpa de-

mokratiska principer och 

färdigheter, till exempel 

att lyssna, ta ställning och 

anpassa sig till majoritets-

beslut och vilken effekt 

de har i närsamhället. 

M8 hjälpa eleven att förstå grun-

derna för sin egen penninganvänd-

ning och sina egna konsumtionsval 

och öva färdigheter som anknyter 

till dem 

I2, I3 Förmåga att tillämpa grun-

derna för penninganvänd-

ning och egna konsumtion-

sval 

Eleven kan motivera sin 

penninganvändning och 

sina konsumtionsval och 

berätta hur konsumtions-

valen påverkar andra 

människor och miljön. 

Eleven kan också bedöma 

sambandet mellan kon-

sumtion 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 medie-

kompetens 

Eleven kan använda me-

dier som verktyg för att 

tänka och handla i sam-

hällsfrågor samt reflek-

tera över medieanvänd-

ning 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 kul-

turer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att bredda musikkunskaperna stärks elevernas po-

sitiva 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, to-

tala 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 musikunder-

visningen 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 
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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 este-

tiska 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 uppfin-

ningsrikedom självständigt eller tillsammans med andra. Musicerandet ska vara en naturlig del av de ämne-

sövergripande studierna i skolans vardag och fest. Elevernas uppfattning om sig själva som musikaliska aktö-

rer 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 ge-

nom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstru-

ment  

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 upple-

velser 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 välbefin-

nandet och att se till att musik- och ljudmiljön är trygg 

I1-I3 K3 

Förmåga att lära sig musik   

M9 handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdig-

heter genom övning, att vara med och ställa upp mål och 

att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen 

I1-I4 K1 
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Sjundeås lokala innehåll 

Musik i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna lär sig respektera instrument, namnge dem och ta väl hand om dem. De bekantar sig med fler-
stämmighet, t.ex. med hjälp av kanon- eller talsång. Man handleder barnen att lekfullt följa med sty-
rande av musicerande genom bl.a. dynamikövningar. Eleverna hittar på egna rytmer och melodier. 
 
I2 
Eleverna bekantar sig med att skilja på tonarterna dur och moll genom att lyssna. De lär sig noters grund-
värden: hel-, halv, fjärdedels- och åttondelsnoter samt grundläggande begrepp inom dynamik: piano, 
mezzoforte och forte. Eleverna lär sig C-dur genom att sjunga och spela. 
 
I3 
Eleverna bekantar sig med finländsk folktraditions- och konstmusik. 
 
I4 
Eleverna förbereder och övar exempelvis musikuppträdanden och/eller gemensamma sånger till evene-
mang och fester. 
Repertoaren består främst av inhemsk musik. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Musik i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna bekantar sig med olika taktarter genom att lyssna, sjunga, spela eller röra sig. De fortsätter öva 
flertonighet genom att sjunga. Man handleder eleverna till att förverkliga mindre kompositioner, ljud-
miljöer, rörelseimprovisationer eller rörelseserier som de planerat själv eller i grupp. 
 
I2 
Rytmiska färdigheter övas mångsidigt i olika taktarter, t.ex. 2/4, 3/4, 4/4 och 5/4. Eleverna lär sig pauser, 
t.ex.hHel- halv-, fjärdedels- och åttondelspaus. De lär sig begrepp inom dynamiken, t.ex. pp, mp, ff, 
dimuendo och crecendo. 
 
I3 
Eleverna bekantar sig med nordisk folktraditions-, konst- och populärmusik. De studerar en symfonior-
kesters funktion och instrumentgrupper. 
 
I4  
Repertoaren består främst av nordisk musik. Eleverna förbereder och övar exempelvis musikuppträdan-
den och/eller gemensamma sånger till evenemang och fester. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Musik i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna lär sig grunderna i att spela i ett band, t.ex. grunderna i trumspelning, basens fria strängar och 
de vanligaste gitarrackorden. Man handleder eleverna till att förverkliga mindre kompositioner, ljudmil-
jöer, rörelseimprovisationer eller rörelseserier som de planerat själv eller i grupp. 
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I2 
Man lär sig upphöjda och nedsänkta toner samt markerande av dem. Man bekantar sig med diversitet, 
t.ex. synkope. 
 
I3 
Eleverna bekantar sig med europeisk folktraditions-, konst- och populärmusik. 
 
 
I4 
Repertoaren består främst av europeisk musik. Eleverna förbereder och övar exempelvis musikuppträ-
danden och/eller gemensamma sånger till evenemang och fester. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Musik i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M9 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleverna fortsätter öva att spela i band. De bekantar sig med att sjunga flerljudigt. Man handleder ele-
verna till att även genom utnyttjande av teknologi förverkliga mindre kompositioner, ljudmiljöer, rörelse-
improvisationer eller rörelseserier som de planerat själv eller i grupp. 
 
I2 
Man förstärker elevens kontroll och användning av tidsvärden i musicerande. Eleverna lär sig begrepp 
och anmärkningar som hänför sig till musikens tempo, t.ex. ritardando, accelerando, allegro, lento, an-
dante. 
 
I3 
Eleverna lär sig den västerländska konstmusikens historia.  
 
I4 
Repertoaren består främst av internationell musik. Eleverna förbereder och övar exempelvis musikupp-
trädanden och/eller gemensamma sånger till evenemang och fester. 

 

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 ge-

mensamt musicerande övar eleven en naturlig röstanvändning och sång, rörelse och de grundläggande tek-

nikerna i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument. Det centrala i undervis-

ningen är att utveckla elevens uttrycksförmåga och fantasi på ett mångsidigt sätt. 

 

I2 Musikens beståndsdelar: I samband med musicerandet fästs uppmärksamheten, utöver vid de grundläg-

gande 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.  
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I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället: Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska under-

visningen 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 kompo-

sitioner 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  

 

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 gemen-

samt 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 trä-

nar samarbete och musikaliska färdigheter. Responsen ska hjälpa varje elev att uppfatta musiken och musik-

begreppen 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    
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M1 uppmuntra eleven att 

delta i gemensamt musice-

rande och att medverka till att 

skapa en positiv sammanhåll-

ning i sin grupp 

I1–I4 Förmåga att musicera till-

sammans 

Eleven tar vid gemensamt mu-

sicerande hänsyn till de andra 

i gruppen. 

Musikaliska kunskaper och 

färdigheter, kreativt skapande 

   

M2 handleda eleven till en na-

turlig röstanvändning och sång 

samt att utveckla sina färdig-

heter 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 till-

sammans med andra och för-

söker anpassa sig till den musi-

kaliska helheten. 

 

M3 uppmuntra eleven att 

kroppsligt uttrycka musik, bil-

der, berättelser och känslor 

genom rörelse 

I1-I4 Förmåga att röra sig till 

musik  

Eleven rör sig till musik och 

använder sin kropp för att ut-

trycka sig musikaliskt. 

M4 erbjuda eleven möjligheter 

att uppleva och lyssna till ljud-

miljöer och musik och hjälpa 

eleven att analysera och be-

rätta om vad hen hört 

I1-I4 Förmåga att lyssna till mu-

sik 

Eleven lyssnar koncentrerat till 

musik och framför sina syn-

punkter på det hen hört.  

 

M5 uppmuntra eleven att im-

provisera samt planera och 

skapa mindre kompositioner 

eller tvärkonstnärliga helheter 

på olika sätt, även med hjälp 

av digitala verktyg 

I1-I4 Förmåga att kreativt ut-

trycka musikaliskt tän-

kande på olika sätt 

Eleven hittar på egna lös-

ningar genom att använda sig 

av ljud, musik, bilder eller 

andra uttryckssätt och kan vid 

behov under handledning ut-

nyttja de möjligheter musik-

teknologin erbjuder.  

Kulturell förståelse och  

multilitteracitet 

   

M6 handleda eleven att analy-

sera sina musikaliska upplevel-

ser och musikens estetiska, 

kulturella och historiska mång-

fald 

I1-I4 Förmåga att uppfatta mu-

sikens betydelse  

Eleven framför synpunkter ut-

gående från sina iakttagelser 

och upplevelser av musikalisk 

verksamhet.  

 

M7 handleda eleven att förstå 

musikaliska begrepp och prin-

ciperna för notationssätten 

inom musiken i samband med 

musicerande 

I1–I4 Förståelse för notations- 

sätten inom musiken 

Eleven kan följa musiknotat-

ioner som övats i samband 

med musicerande. 

Välbefinnande och säkerhet  

i musik 
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M8 hjälpa eleven att iaktta hur 

musiken påverkar välbefinnan-

det och att se till att musik- 

och ljudmiljön är trygg 

I1–I4 Förmåga att använda in-

strument och anläggningar 

på ett säkert sätt 

Eleven tar hänsyn till bland an-

nat faktorer som påverkar 

ljud- och musikvolymen då 

hen använder anläggningar 

och instrument. 

 

Förmåga att lära sig musik    

M9 handleda eleven att ut-

veckla sina musikaliska färdig-

heter genom övning, att vara 

med och ställa upp mål och att 

utvärdera sina framsteg i för-

hållande till målen 

I1–I4 Förmåga att lära sig, ar-

betsfärdigheter  

Eleven ställer upp mål för att 

utveckla sina musikaliska fär-

digheter och strävar i sitt mu-

sicerande 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 sam-

tidigt 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 förmed-

las 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. Under-

visningen 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. Ele-

verna 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 för-

faringssätt i elevernas egen livsmiljö och i samhället. Eleverna handleds att utforska vilka mål och roller konst-

närer och andra som skapar visuell kultur har haft under olika tider och i olika kulturella sammanhang. Under-

visningen ska ge eleverna förutsättningar och möjligheter att arbeta tillsammans. Förmågan att tolka och 

skapa bilder fördjupas genom ansvarsfull användning av digitala verktyg och webbmiljöer. 
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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 vi-

suell kommunikation och att använda olika visuella ut-

tryckssätt 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 

ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv och att 

reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påver-

kar bilder 

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

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 kons-

ten, 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 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Bildkonst i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I2  
Eleverna bekantar sig med byggnaderna och naturen i Sjundeås näromgivning. De eventuella besöken 
kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden. Bland bildkulturen i omgivningen 
uppmärksammar man särskilt olika tecken och symboler, så som trafikmärken, informationstavlor, lokala 
företagens logor. 
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I3  
Innehållet i undervisningen kan väljas från aktuella företeelser, finska sagor, myter och berättelser. I bild-
konsten beaktar man växlingen mellan årstiderna och de olika festerna och helgerna. 
 
Eleverna bekantar sig mångsidigt med bildkonstens olika arter så som att teckna, måla, forma, bygga och 
grafik genom experiment samt utnyttjande av fantasi och lek. Bland grafikens metoder kan man bekanta 
sig med exempelvis stämpling, materialprägling samt monotypi. Experiment i färglära, måla på olika bot-
ten samt utnyttja både våt och torr teknik. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Bildkonst i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I2 
Eleverna bekantar sig med byggnaderna och naturen i Sjundeås näromgivning. De eventuella besöken 
kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden. Beskrivande av utrymmen, före-
mål och landskap med två- och tredimensionella metoder. Eleverna fördjupar sig bland annat i olika me-
toder inom konstarter för att beskriva landskap samt i formgivning. Eleven observerar och undersöker 
färg- och formspråket i den byggda och naturliga omgivningen. Eleverna övar avläsande av bild genom 
utnyttjande av material samt informations- och kommunikationsteknologi.  
 
I3 
I bildkonstens innehåll beaktas grott- och bergsmålningar samt bruksföremål, smycken och symboliken i 
dem under bronstiden (1500/1300-500 fvt). Eleverna bekantar sig med gjutande med former, byggande 
för hand och prägling. Äldre och nyare bildkonst och föremålskultur används som inspiration, och som 
utgångspunkt för arbetet och det egenhändiga skapandet. I formgivningen övar eleverna sig i att göra 
enkla fogar. 
 
Eleverna bekantar sig mångsidigt med bildkonstens olika arter så som att teckna, måla, forma, bygga och 
grafik genom experiment samt utnyttjande av fantasi och lek. Bland grafikens metoder kan man bekanta 
sig med exempelvis stämpling, materialprägling samt monotypi. Eleverna genomför lekfulla experiment 
inom färglära. De målar på olika botten samt utnyttjar både våt och torr teknik. De ritar och målar bland 
annat olika föremål och konstellationer och undersöker konturerna, dimensionerna, ljuset och skuggorna 
samt ytkonstruktionerna. Det görs också fiktiva bilder genom att leva in sig och genom att använda le-
vande rit- och målningsteknik. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Bildkonst i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I2 
Museibesök och/eller besök i någon historisk byggnad på hembygden och bekantande med arkitekturen 
och föremålskulturen i den. Besöken kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområ-
den. Eleverna lär sig att uppskatta och bevara kulturarvet i den egna kommunen. De gör konst i verkliga 
och mångsidiga miljöer. Eleverna övar samarbetet mellan ögat och handen mångsidigt och utvecklande. 
Eleverna analyserar nyhets- och underhållningsbilder samt skapar utgående från dem egna bildliga me-
dier. Eleverna övar sig att använda redskap för bildkommunikation. De undersöker konst- och mediebil-
der kritiskt och gör bildanalyser. 
 
I3 
Eleverna bekantar sig med de mest betydande konstverken och uppfinningarna under antiken och renäs-
sansen. Beskrivande och skisserande av ett utrymme, exempelvis: täckning, placering på bildytan, nära 
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stor, längre bort liten oh beskrivande av utrymme som grundar sig på observation. Perspektivlära (exem-
pelvis färg- och luftperspektiv) och tekniskt ritande samt användande av skala. Observerande av dimens-
ionerna i en människa och ritande av människor. Eleverna gör fantasiapparater med hjälp av återvin-
ningsmaterial. Förbindelsen mellan konst och vetenskap observeras och visualisering av vetskap med 
hjälp av modern konst. 
 
Eleverna bekantar sig i mån av möjlighet med bronstiden och föremåls- och bildsymboliken under tiden 
i fråga. Utgångspunkten för skapandet av konst kan exempelvis vara sagorna och bilderna i Kalevala, djur- 
och växttema, reliefkonst under olika tider (exempelvis medaljer, mynt, smycken). Eleverna bekantar sig 
med trenderna inom den finländska föremåls- och smyckesdesignen. De bekantar sig med grunddragen 
inom produktplanering (material, form, visnings- och användningsändamål) och skapar personlig och ny 
föremålskultur, genom utnyttjande och uppskattande av den tidigare finländska formgivningen. 
 
Inom färgläran repeteras huvud- och mellanfärgerna, eleverna bekantar sig med olika kontraster så som 
mörk-ljus och motsatt färg. Målningstekniker utnyttjas mångsidigt inom de personliga bildliga uttrycken. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Bildkonst i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K7 

I2 
Besök vid någon historiskt betydande byggnad i den närmaste omgivningen eller hembygden. Besöken 
kan genomföras som en gemensam upplevelse inom flera lärområden.  
 
Serie, kortfilm, reklam- eller nyhetsbild, animation och de medier som unga främst använder inom bild-
konsten som metod och objekt att bekanta sig med. Eleverna bekantar sig med dokument- och fantasy-
berättande.  
 
I3 
Under bildkonstlektionerna behandlar man aktuella företeelser och konstinriktningar som kommit fram 
inom konstvärlden. Undervisningen i bildkonst integreras för lämpliga delar i olika läroämnen.  

 

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 fe-

nomen 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 in-

nehåll 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 utgångs-

punkt vid bildskapandet. I undervisningen behandlas de egna bildkulturernas betydelse för elevernas enga-

gemang 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 
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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 under-

visningen 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 multisen-

soriska upplevelser, långsiktigt arbete samt ett undersökande och målinriktat konstnärligt lärande. Undervis-

ningen ska ta hänsyn till elevernas individuella behov och eleverna ska ges möjlighet att arbeta på ett ända-

målsenligt 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 webbmil-

jöer 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 handled-

ning ska beaktas i undervisningen. Undervisningen differentieras vid behov genom till exempel val av ut-

tryckssätt, 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 handle-

dande 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. Be-

dömningen 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 
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läraren använda de nationella bedömningskriterierna i bildkonst. Med tanke på studieframstegen är det vik-

tigt att följa upp elevens framsteg vad gäller utvecklingen av färdigheter i att skapa, betrakta och tolka bilder. 
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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 

bilder 

I1, I2, I3 Förmåga att iaktta konst, 

omgivningen och annan vi-

suell kultur 

Eleven kan göra mångsidiga 

iakttagelser gällande omgiv-

ningen och dess bilder ge-

nom att använda visuella ut-

tryckssätt 

M2 uppmuntra eleven att dis-

kutera om sina iakttagelser och 

tankar och att öva sig att moti-

vera sina åsikter 

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka sina 

iakttagelser och tankar 

verbalt 

Eleven kan beskriva sina 

iakttagelser om omgiv-

ningen, konst och annan vi-

suell kultur och motiverar 

sina tankar verbalt. 

M3 inspirera eleven att ut-

trycka sina iakttagelser och tan-

kar genom bild och genom 

andra uttryckssätt  

I1, I2, I3 Förmåga att uttrycka sina 

iakttagelser och tankar vi-

suellt 

Eleven kan uttrycka sina 

iakttagelser och tankar föru-

tom med bilder även genom 

andra uttryckssätt 

Att skapa bilder    

M4 handleda eleven att 

mångsidigt använda olika 

material, tekniker och uttrycks-

sätt och att öva sin förmåga att 

skapa bilder  

I1, I2, I3 Förmåga att använda visu-

ella uttryckssätt 

Eleven kan använda olika 

material, tekniker och ut-

tryckssätt för att skapa bil-

der. 

M5 handleda eleven att målin-

riktat utveckla sina visuella fär-

digheter självständigt och till-

sammans 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 be-

kanta sig med olika former av 

visuell kommunikation och att 

använda olika visuella uttrycks-

sätt 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 fun-

dera över förhållandet mellan 

fakta och fiktion 

I1, I2, I3 Förmåga att iaktta bilder Eleven kan iaktta hur bilder-

nas innehåll, form och kon-

text påverkar tolkningen av 

bilderna. 

M8 handleda eleven att tolka 

konst och annan visuell kultur 

ur verkets, konstnärens och be-

traktarens perspektiv och att 

reflektera över hur historiska 

I1, I2, I3 Förmåga att tolka bilder ur 

olika perspektiv  

Eleven kan tolka bilder ur 

verkets, konstnärens och be-

traktarens perspektiv och 

utnyttjar sina tolkningar i 

diskussioner om bilderna. 
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och kulturella faktorer påverkar 

bilder 

M9 uppmuntra eleven att an-

vända olika uttryckssätt från 

olika tider och kulturer i sina 

bilder 

I1, I2, I3 Förmåga att använda visu-

ella uttryckssätt  

Eleven kan använda sig av 

olika visuella uttryckssätt då 

hen granskar konst och an-

nan visuell kultur samt då 

hen gör egna bilder. 

Att uppfatta estetiska, ekolo-

giska och etiska värden 

   

M10 vägleda eleven att disku-

tera värden som finns i kons-

ten, omgivningen och i den vi-

suella kulturen 

I1, I2, I3 Förmåga att granska vär-

den 

Eleven kan uttrycka sin åsikt 

om värden som kommer till 

uttryck i konsten, i omgiv-

ningen och i den visuella kul-

turen. 

M11 handleda eleven att be-

akta 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 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, mate-

riella 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 var-

dagen.  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 ar-

betsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan. 

I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten att stu-

dera 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 medbor-

gare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om och ut-

veckla 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 
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och vilka lösningar de möjliggör. Eleverna ska vägledas i att kunna välja mellan olika arbetsmetoder, arbets-

redskap, 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 hållbarhetsper-

spektiv och ur ett etiskt perspektiv.  

 

Mål för undervisningen i slöjd i årskurs 3–6 

 

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 lo-

kalt förankrat slöjdarbete 

I1-I6 K1, K2 

M2 handleda eleven att lära sig gestalta, behärska och do-

kumentera 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 lös-

ningar 

I1–I4 K2, K4, K5  

 

M4 handleda eleven att bli bekant med olika termer, an-

vända 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 ele-

ven att välja och använda ändamålsenliga redskap   

I1–I5 K3, K6 

M6 handleda eleven att använda informations- och kom-

munikationsteknik för att planera och tillverka slöjdproduk-

ter 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 konsumtionsva-

nor och produktionssätt kritiskt  

I1–I3, I5 K1, K3, K7 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Slöjd i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M5, M7 I 1-I 6 K1-K7  

I 1-2: Man bekantar sig med olika faser av slöjdarbetsprocessen med gemensamma arbeten 

I 3-4: Man bekantar sig med de vanligaste material, redskap, anordningar och arbetstekniker och övar an-

vändning av dem. 

I 5-6: Man sätter sig in i regler för slöjdlokalen. I olika arbetsskeden sköter man om arbetssäkerhet och om 

att arbetsomgivningen är städad. Man lär sig att att utvärdera, uppskatta och granska både sin egen och 

de andras produkter och övar självbedömning. 
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Sjundeås lokala innehåll 

Slöjd i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M5, M7-M8 I 1-I 6 K1-K7  

I 1-2: Man övar att förverkliga en hel slöjdprocess och i processen stöder man elevens egna idéer och lös-

ningar. Man övar att planera det egna arbetet och dokumentering verbalt, visuellt och/eller numeriskt.  

I 3-4: Man övar arbetet utgående ifrån en egen plan. Man övar säker och smidig användning av olika ar-

betsredskap och anordningar. Man bekantar sig med egenskaper i olika material och bearbetning av dem. I 

mån av möjligheterna utnyttjas återvunnen material och/eller naturmaterial.      

I 5-6: Man övar dokumentering av det egna arbetet. Slöjdprocessens själv- eller kamratbedömning övas. 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Slöjd i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M7 I 1-I 6 K1-K7  

I 1-2: Man övar sig att planera ett eget alster. Val av ändamålsenliga material och tekniker. 

I 3-4: Vägledning till val av ändamålsenliga material, redskap och arbetssätt. Man övar ansvarsfullt, långsik-

tigt och säkert arbetssätt. 

I 5-6: Man övar sig att använda branschens centrala begrepp och att förstärka en säker arbetskultur.  

Man gör självbedömning och dokumenterar de egna arbeten även digitalt. 

Man lär sig att ge respons på individ- och gruppnivån. 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Slöjd i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M8 I 1-I 6 K1-K7  

I 1-2: Man planerar alster ensam eller i en grupp genom att använda olika sinnen, upplevelser eller omgiv-

ningen. Man lär sig att välja lämpliga material, redskap och tekniker på ett ändamålsenligt sätt och man 

utnyttjar egna försök vid planeringen. 

I 3-4: Man producerar alster efter en egen eller en gemensam plan på ett mångsidigt sätt genom att an-

vända olika material och tekniker. Man bekantar sig med inställningar, funktionsprinciper och serviceåtgär-

der på olika redskap och anordningar. Man övar programmering med t.ex. robotik. 

I 5-6: Man övar sig att känna igen egenskaper av en produkt på hög kvalitet och att producera alter på hög 

kvalitet. Man funderar på produkternas konsumtions- och tillverkningssätt och bekantar sig på livcykelpro-

cessen. Man utnyttjar data- och kommunikationsteknik som en del av planering och dokumentation. Själv- 

och kamratbedömning övas och man lär sig att ge repons på individ- och gruppnivån. 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 3–6  
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Innehållet i de olika delområdena används för att utforma större helheter med aktuella och mångsidiga pe-

dagogiska uppgifter för de olika årskurserna. Innehållet väljs så att eleven får kunskap om olika material och 

slöjdmetoder och lär sig att förstå och fördomsfritt tillämpa dem genom 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 utgångsmöjligheter, 

genom att utnyttja sina egna multisensoriska erfarenheter och upplevelser samt genom att iaktta och analy-

sera 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 energi kan utnyttjas.   

 

I2 Planering: Eleverna utarbetar en plan för att framställa en egen produkt eller ett alster och utvecklar pla-

nen 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. 

 

I3 Prövning: Eleverna undersöker materialens 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. 

 

I4 Tillverkning: Eleverna framställer olika individuella och/eller gemensamma produkter och alster och an-

vänder många olika typer av tekniker, redskap, maskiner och anordningar som behövs i slöjdarbetet. 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 plane-

ringen och dokumentationen. Under slöjdprocessens gång ges eleverna möjlighet till olika slag av självbe-

dömning 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, plattfor-

mer 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 tex-

tilslöjd. 

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 nat-

ionella kulturarvet virtuellt och genom att besöka museer, utställningar och bibliotek. Besök på utställningar 
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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  

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, ar-

betssätt och arbetsuppgifter. Eleverna ska stödjas att utveckla sina slöjdfärdigheter på ett flexibelt och lämp-

ligt sätt. Eleverna ska uppmuntras att njuta av sitt skapande. Slöjdundervisningen 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 uppmuntrande och 

grunda sig på slöjdprocessen i sin helhet. Dokumentationen av processens olika faser utnyttjas som ett red-

skap vid bedömningen. Eleverna ska ges positiv respons på sina framsteg och uppmuntras att utöka och för-

djupa sina färdigheter. Bedömningen ska fokusera på hur eleverna tillägnat sig det centrala innehållet men 

också mångsidigt på hur elevernas kunskaper och färdigheter i slöjd utvecklats. I samband med utvärderings-

samtal och annan respons anvisas eleverna mål för utveckling och vägledning för hur prestationen kan ut-

vecklas. Eleverna ska delta i bedömningen genom att erbjudas olika sätt att utvärdera sitt eget och sina klass-

kamraters 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 ut-

veckla 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 läsårsbetyget 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 (sifferbedömning) 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 in-

tresse för arbete med 

händerna samt väcka 

elevens nyfikenhet för 

kreativt, experimentellt 

och lokalt förankrat slöj-

darbete 

I1-I6  Används inte som grund för bedöm-

ningen. Eleverna handleds att reflek-

tera över sina erfarenheter som en 

del av självbedömningen.  

M2 handleda eleven att 

lära sig gestalta, be-

I1-I6 Förmåga att planera och 

genomföra sitt arbete 

samt utvärdera och doku-

mentera processen 

Eleven genomför en hel slöjdprocess 

och kan dokumentera alla faser i 

processen. 
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härska och dokumen-

tera en slöjdprocess i 

sin helhet 

M3 handleda eleven att 

på egen hand eller till-

sammans 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 el-

ler ett alster utgående från en egen 

eller gemensam plan. Eleven tar hän-

syn till estetik och funktionalitet.  

 

 

M4 handleda eleven att 

bli bekant med olika ter-

mer, använda många 

olika material samt 

kunna bearbeta 

material på ett ända-

målsenligt sätt 

I3, I5 

 

Förmåga att välja, kombi-

nera och använda material 

och tillverkningstekniker 

som används inom slöjden 

Eleven väljer, kombinerar och använ-

der på ett ändamålsenligt sätt olika 

material och tillverkningstekniker. 

 

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 an-

vända ändamålsenliga 

redskap   

I1–I5  Förmåga att välja och an-

vända arbetsredskap, ma-

skiner 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 arbets-

redskap, maskiner och apparater på 

ett korrekt, säkert och ändamålsen-

ligt sätt.  

 

 

M6 handleda eleven att 

använda informations- 

och kommunikations-

teknik för att planera 

och tillverka slöjdpro-

dukter samt för att do-

kumentera slöjdproces-

sen 

I1, I2, I6 Förmåga att använda in-

formations- och kommuni-

kationsteknik i det egna 

arbetet 

Eleven använder under handledning 

av läraren informations- och kom-

munikationsteknik 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 in-

teraktivt sätt 

I6 Förmåga att utvärdera sitt 

eget och andras arbete 

samt förmåga att ge kam-

ratrespons 

Eleven deltar konstruktivt i utvärde-

ringen av sitt eget och andras arbete 

samt ger kamratrespons. 
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M8 uppmana eleven att 

börja granska olika kon-

sumtionsvanor och pro-

duktionssätt kritiskt 

I1–I3, I5 Förmåga att reflektera 

över olika konsumtionsva-

nor och produktionssätt 

Eleven kan beskriva hur konsumt-

ionsvanor och produktionssätt på-

verkar produktens livscykel. 

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 gymnastiksi-

tuationer. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att vara ansvars-

full, 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 moto-

riska färdigheterna samt stärka de sociala färdigheterna. En mångsidig undervisning som präglas av samspel 

och kommunikation stödjer lärandet, elevernas välbefinnande, deras utveckling mot självständighet och del-

aktighet 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 

 

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 gym-

nastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga  

I1 K1, K2 

M2 handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdig-

heter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp av 

olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnas-

tiksituationer 

I1 K1, K3, K4 
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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 för-

måga 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, upprätt-

hålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlig-

het, 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 gym-

nastiklektionerna 

I1 K3, K6, K7 

Social funktionsförmåga   

M8 handleda eleven att samarbeta med alla andra och re-

glera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituat-

ioner 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 ge-

menskapen   

I3 K1, K2 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 3 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K4, K6-K7 

Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik präglas i hög grad av fysisk aktivitet.  Man övar ba-

lans- och rörelsekunskaper, att hantera redskap, kroppsbehärskning, kroppsgestaltning, uttryck och rö-

relse enligt rytm i olika lärmiljöerI undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger 

eleverna möjlighet att delta och uppleva att de kan arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska 

erfarenheter. 

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 uppgif-

ter där eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.  

Psykisk funktionsförmåga: I undervisningen väljs par- och gruppuppgifter i vilka man lär sig att uppnå mål 
på ett långsiktigt sätt. Med gemensamma uppgifter lär man sig att ta ansvar. Med övningar som ger glädje 
och rekreation ger man upplevelser av positiva känslor som förstärker känslor av kunnande och positiv 
självkänsla. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 4 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 
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M1-M11 I1-I3 K1-K4, K6-K7 

Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik präglas i hög grad av fysisk aktivitet.  Man övar ba-

lans- och rörelsekunskaper, att hantera redskap, kroppsbehärskning, kroppsgestaltning, uttryck och rö-

relse enligt rytm i olika lärmiljöerI undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger 

eleverna möjlighet att delta och uppleva att de kan arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska 

erfarenheter. 

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 uppgif-

ter där eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.  

Psykisk funktionsförmåga: I undervisningen väljs par- och gruppuppgifter i vilka man lär sig att uppnå mål 
på ett långsiktigt sätt. Med gemensamma uppgifter lär man sig att ta ansvar. Med övningar som ger glädje 
och rekreation ger man upplevelser av positiva känslor som förstärker känslor av kunnande och positiv 
självkänsla. 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 5 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K4, K6-K7 

Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik präglas i hög grad av fysisk aktivitet.  Man övar ba-

lans- och rörelsekunskaper, att hantera redskap, kroppsbehärskning, kroppsgestaltning, uttryck och rö-

relse enligt rytm i olika lärmiljöer. Man väljer uppgifter med vilka man lär sig att öva snabbhet, rörlighet, 

uthållighet och styrka. I undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger eleverna 

möjlighet att delta och uppleva att de kan arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska erfaren-

heter. Till undervisingen hör att lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet. 

Eleven lär sig nödvändiga kunskaper att motionera och ha motion som hobby.  

 I gymnastikundervisningen väljs också uppgifter där eleverna får lära sig att utvärdera den egna funktions-

förmågan. Mätningarna enligt det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga Move! ska 

genomföras så att de stödjer den omfattande hälsoundersökningen som ordnas i årskurs 5. 

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.  

 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 ele-

verna 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. 

 

 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Gymnastik i årskurs 6 

Mål Innehåll Mångsidig kompetens 

M1-M11 I1-I3 K1-K4, K6-K7 

Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik präglas i hög grad av fysisk aktivitet.  Man övar ba-

lans- och rörelsekunskaper, att hantera redskap, kroppsbehärskning, kroppsgestaltning, uttryck och rö-

relse enligt rytm i olika lärmiljöer. Man väljer uppgifter med vilka man lär sig att öva snabbhet, rörlighet, 

uthållighet och styrka. I undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger eleverna 
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möjlighet att delta och uppleva att de kan arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska erfaren-

heter. Till undervisingen hör att lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet. 

Eleven lär sig nödvändiga kunskaper om att att motionera och ha motion som hobby.  

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 upp-

gifter där eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reg-

lerna.  

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 ele-
verna 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. 

 

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 gymnastikun-

dervisningen väljs uppgifter som är lämpliga och trygga med tanke på elevernas utvecklingsstadium. Uppgif-

terna 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 gym-

nastik, musik- och dansgymnastik samt bollspel och 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 undervis-

ningen 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 funktions-

förmågan. 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 inom-

hus och utomhus med betoning på elevernas delaktighet. I gymnastikundervisningen beaktas på ett ända-

målsenligt sätt årstiderna, de lokala förhållandena samt de möjligheter som skolan och omgivningen erbju-

der. 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. 
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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 funkt-

ionsförmåga 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 motionsutövare. Be-

dömningen 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 bedöm-

ningen. 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 använ-

das som grund för bedömningen. Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för bedöm-

ningen. 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 för-

söka  

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 lös-

ningar i olika gymnastiksi-

tuationer 

I1 Förmåga att välja lösningar 

i olika gymnastiksituationer  

Eleven väljer oftast ändamålsen-

liga lösningar i olika gymnastiksi-

tuationer, t.ex. i lekar och spel. 
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M3 handleda eleven att 

både stärka och anpassa 

sin balans- och rörelseför-

måga på ett mångsidigt 

sätt i olika lärmiljöer, under 

olika årstider och i olika si-

tuationer 

I1 Förmåga att använda 

grundläggande motoriska 

färdigheter (balans- och rö-

relseförmåga) i olika gym-

nastikformer 

Eleven kan balansera och röra på 

sig i olika lärmiljöer. 

 

M4 handleda eleven att 

både stärka och anpassa 

sin förmåga att hantera 

redskap på ett mångsidigt 

sätt genom att använda 

olika redskap i olika lärmil-

jöer, under olika årstider 

och i olika situationer 

I1 Förmåga att använda 

grundläggande motoriska 

färdigheter (förmåga att 

hantera redskap) i olika 

gymnastikformer  

Eleven kan hantera redskap i 

olika lärmiljöer.  

 

M5 uppmuntra och vägleda 

eleven att utvärdera, upp-

rätthålla och utveckla sina 

fysiska egenskaper: snabb-

het, rörlighet, uthållighet 

och styrka 

I1 Förmåga att träna sina fy-

siska 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 livrädd-

ningsfärdigheter  

Eleven har grundläggande sim-

kunnighet (kan simma 50 meter 

på två olika sätt och dyka 5 meter 

under vattnet) 

 

M7 handleda eleven att 

agera tryggt och sakligt un-

der gymnastiklektionerna 

I1 Aktivitet under gymnastik-

lektionerna 

Eleven kan ta hänsyn till eventu-

ella faror under gymnastiklektion-

erna och försöker agera på ett sä-

kert och sakligt sätt.  

 

Social funktionsförmåga    

M8 handleda eleven att 

samarbeta med alla andra 

och reglera sina handlingar 

och känslouttryck i gym-

nastiksituationer med hän-

syn till andra 

I2 Sociala färdigheter och ar-

betsfärdigheter  

Eleven kan agera i olika gymnas-

tiksituationer på överenskommet 

sätt.   

 

 

M9 handleda eleven att 

delta i aktiviteterna enligt 

principen om rent spel och 

bära ansvar för gemen-

samma aktiviteter 

I2 Hur eleven deltar i gemen-

samma aktiviteter 

Eleven följer vanligen principerna 

om rent spel och strävar efter att 

ta ansvar för gemensamma aktivi-

teter. 

 

 

Psykisk funktionsförmåga    
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M10 uppmuntra eleven att 

ta ansvar för sina hand-

lingar och stärka sin för-

måga att arbeta självstän-

digt 

 

I3 Sättet att arbeta Eleven kan vanligtvis arbeta an-

svarsfullt 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 gemen-

skapen  

I3  Påverkar inte vitsordet. Eleven 

handleds att reflektera över sina 

erfarenheter som en del av själv-

bedömningen.  

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 grundläg-

gande 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 studie-

resultat. 

 

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. Elev-

handledningen 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 för-

handsuppfattningar om utbildning och yrken och att göra sina val utan könsbundna rollmodeller. Elevhand-

ledningen ska genomföras i samarbete med vårdnadshavarna. 

 

Strukturen, verksamhetssätten, arbets- och ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de yrkesö-

vergripande nätverk som behövs för att uppnå målen för elevhandledningen ska beskrivas i skolans handled-

ningsplan. 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 yrkes-

kategorier. Lärarna ska i sitt arbete använda aktuell information om fortsatta studier, arbetsliv och arbets-

uppgifter 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 fram-

tida arbetslivet. 
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I årskurserna 3–6 genomförs elevhandledningen huvudsakligen som en integrerad del av den övriga under-

visningen 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. Utö-

ver 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. Handled-

ningen 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 sär-

drag 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 om-

givningen. Syftet med eventuella studiebesök och exkursioner är att ge eleverna en bild av arbetsliv, företag-

samhet 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. 

BILAGA 1 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNING AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVIS-
NING 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 av-

sedd för alla de elever utanför samernas hembygdsområde som har samiska som modersmål eller familje-

språk. 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 ge-

mensamma språkfostran har som uppdrag att öka elevernas förståelse för den språkliga och kulturella bak-

grundens 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 språkkun-

skaper 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 sina kunskaper i samiska 
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tillägnar sig eleverna och lär sig kommunicera om innehållet i olika läroämnen också på samiska. Viktiga mo-

tivationsfaktorer 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 beskrivning-

arna av uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedöm-

ningen 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 kommuni-

kationssituationer. 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 skriv-

färdigheter samt stifta bekantskap med barnlitteratur som lämpar sig för åldern och med berättar- och kul-

turtraditionen. 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 sa-

miska.  

Mål för undervisningen i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 1–2 
 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som må-
let anknyter till 

Att kommunicera   

M1 hjälpa eleven att utveckla förmåga att lyssna och upp-
muntra 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 in-
ställning till läsning och uppmuntra eleven att läsa själv-
mant enligt sin språkfärdighet 

I2 K1, K4 

M5 uppmuntra eleven att tillägna sig grundläggande läsfär-
digheter och läsförståelse  

I2 K1, K4 

M6 handleda eleven att undersöka olika texter samt att 
diskutera dem och dela med sig av sina tankar och upple-
velser 

I2 K2, K4 

Att producera texter   

M7 hjälpa eleven att skapa en positiv inställning till skri-
vande enligt sin språkfärdighet 

I3 K2 

M8 handleda eleven att lära känna det samiska skriftsyste-
met 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 enligt sin språkfärdighet 

I3 K1, K2 

Att förstå språk, litteratur och kultur   



423 
 

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 kulturgemen-
skapen 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 under-
visningssituationer 

I5 K1, K2, K5 

M13 skapa ett gott samarbete mellan undervisningen i sa-
miska och den övriga nybörjarundervisningen 

I5 K1, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i samiska som kompletterar den grundläg-

gande 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 medi-

etexter samt bilder. Eleverna övar sig att läsa samt ställa och besvara frågor, i synnerhet utgående från be-

rättande 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 nybörjarundervis-

ningen. 

 

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 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. 
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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 be-

tydelser 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 sa-

miska 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 tex-
ter 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 be-
greppsförrådet 

I2 K4, K5 

M6 handleda eleven att utnyttja sina läsfärdigheter och tex-
ter 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 skri-
vande utgående från sin språkfärdighet 

I3 K2 

M8 uppmuntra eleven att träna och vidareutveckla sina 
grundläggande skrivfärdigheter och sin förmåga att produ-
cera 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 

M11 handleda eleven att lära känna de centrala struk-
turerna i samiska och använda dem i sin framställning 

I4 K1, K2 

Att använda språket som stöd för allt lärande   
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M12 handleda eleven att utnyttja sina kunskaper i samiska i 
allt lärande och att utveckla sitt språk inom olika veten-
skapsgrenar  

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 grundläg-

gande 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 pre-

sentationer 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 text-

världen 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. Ele-

verna 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 läroäm-

nen 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 an-

vända språket muntligt och i skrift har utvecklats och hur elevens uttrycksförråd blivit mångsidigare. Bedöm-

ningen ger också information för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven informat-

ion 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. 
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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 inlärningsstra-

tegier 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 situat-
ioner 

I1 Förmåga att kommunicera 
i olika situationer  

Eleven deltar i olika kommunikat-
ionssituationer. Eleven lyssnar på 
andras åsikter i gruppen, tar hän-
syn till dem och tar initiativ i kom-
munikationssituationer.  

M2 uppmuntra eleven att 
använda olika uttrycksme-
del i grupp- och kommuni-
kationssituationer 

I1 Förmåga att använda ut-
trycksmedel 

Eleven kan använda olika ut-
trycksmedel. 

M3 handleda eleven att ut-
värdera sin kommunikation 
samt att ta emot och ge re-
spons  

I1 Förmåga att utvärdera sin 
kommunikation samt att 
ta emot och ge respons  

Eleven kan under handledning ut-
värdera 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 språkfär-
dighet 

I2 Läsförmåga och förmåga 
att använda samiska tex-
ter 

 

Eleven läser de överenskomna 
verken eller textutdragen.  

 

M5 handleda eleven att vi-
dareutveckla sina grundläg-
gande läsfärdigheter, sin 
läsförståelse samt vidga 
ord- och begreppsförrådet 

I2 

 

Grundläggande läsfärdig-
heter, läsförståelse samt 
hur ord- och begreppsför-
rådet vidgats 

Eleven läser flytande och behärs-
kar ett relativt stort ord- och be-
greppsförråd.  

M6 handleda eleven att ut-
nyttja sina läsfärdigheter 
och texter för att få upple-
velser, söka och bedöma 
information samt att disku-
tera texter 

I2 

 

Förmåga att använda läs-
färdigheter och texter 
samt att diskutera texter 

Eleven kan använda sina läsfär-
digheter och texter för att få upp-
levelser och för att söka och be-
döma information samt kan dis-
kutera texter utgående från egna 
erfarenheter. 

Att producera texter    

M7 hjälpa eleven att ut-
veckla 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 

I3  Skrivfärdigheter  Eleven känner i huvuddrag till 
språkets skriftsystem och 
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sina grundläggande skriv-
färdigheter och sin för-
måga att producera texter  

 rättstavning och kan under hand-
ledning skriva skönlitterära texter 
och faktatexter.  

M9 uppmuntra eleven att 
utveckla sin förmåga att ut-
trycka tankar och upplevel-
ser i faktatexter och skön-
litterära texter 

I3 
 

Förmåga att uttrycka tan-
kar och upplevelser i tex-
ter 
 

Eleven kan under handledning 
beskriva och återge tankar och 
upplevelser. 

Att förstå språk, litteratur 
och kultur 

   

M10 hjälpa eleven att för-
stå språklig och kulturell 
identitet och att reflektera 
kring modersmålets bety-
delse 

I4  
 

Förmåga att uppfatta 
språklig och kulturell iden-
titet samt modersmålets 
betydelse 

Eleven kan redogöra för innebör-
den av språklig och kulturell iden-
titet och med hjälp av exempel 
beskriva modersmålets bety-
delse. 
 

M11 handleda eleven att 
lära känna de centrala 
strukturerna i samiska och 
använda dem i sin fram-
ställning 

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 sa-
miska i lärandet  

Eleven kan under handledning 
använda samiskan som stöd för 
lärandet och känner i någon mån 
till språket inom olika vetenskaps-
grenar. 

M13 ge eleven verktyg för 
att söka, begrunda och be-
döma information på sa-
miska samt stödja eleven 
att tillägna sig ett självstyrt 
sätt att studera samiska 

I5  
 

Förmåga att söka inform-
ation  

Eleven känner i någon mån till sa-
miska informationskällor och kan 
söka information. Eleven kan stu-
dera 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 kunskap 

om språkets särdrag och använda sina språkkunskaper och -färdigheter i olika lärmiljöer genom att söka in-

formation 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 stu-

dera 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 samar-

bete med hemmen och den samiska gemenskapen. 

Mål för undervisningen i samiska som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 7–9 
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Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Att kommunicera   

M1 handleda eleven att främja sin förmåga att kommuni-
cera i olika situationer och att utvärdera sin kommunikation 

I1 K1, K2 

Att tolka texter   

M2 sporra eleven att bredda sitt läsintresse enligt sin språk-
färdighet samt vidga sitt ord- och begreppsförråd 

I2 K2, K5, K7 

M3 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att läsa ana-
lytiskt och kritiskt och att förstå och tolka olika texter 

I2 K2, K4, K5 

M4 handleda eleven att stärka sin förmåga att utnyttja tex-
ter och sina läsfärdigheter för att söka information och få 
upplevelser samt att diskutera texter i olika kommunikat-
ionsmiljöer  

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 inställ-
ning 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, beskri-
vande, instruerande, argumenterande och förklarande tex-
ter 

I3 K1, K2, K7 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M8 handleda eleven att reflektera över språklig och kultu-
rell identitet, användningen av samiska, samiskans bety-
delse 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 regis-
ter, 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 sa-
miska för att söka och behandla information i olika läroäm-
nen och miljöer 

I5  K1, K4, K6 

 
Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i samiska som kompletterar den grundläg-

gande utbildningen i årskurs 7–9 

 

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 kom-

municera och diskutera. Eleverna tränar olika kommunikationssituationer genom att utnyttja möjligheter i 
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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, förkla-

rande och instruerande texter för olika syften samt fördjupar insikten i skrivprocessens faser. Eleverna vida-

reutvecklar 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 läro-

ämnen 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 språk-

liga styrkor och framsteg, om sig själv som språkinlärare i samiska och om sin förmåga att använda sina språk-

kunskaper 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 sa-

miska i slutet av årskurs 9. Kunskaperna i samiska utvecklas kumulativt. I vitsordet ska alla nationella 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 vits-

ordet åtta överskrids inom något kompetensområde, kan detta kompensera en svagare prestation inom nå-

got annat delområde. 

Profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 9 i samiska som kompletterar den grundläggande utbild-

ningen 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

Profil för goda  
kunskaper 

Att kommunicera    
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M1 handleda eleven att 
främja sin förmåga att 
kommunicera i olika si-
tuationer och att utvär-
dera sin kommunikation 

I1 Förmåga att delta i olika 
kommunikationssituat-
ioner  

Eleven kan delta i olika typer av kom-
munikationssituationer 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 begreppsförrå-
det 

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 analy-
tiskt och kritiskt 

Eleven kan läsa texter på några olika 
sätt, förstår det centrala innehållet, 
åsikter och motiveringar och kan i nå-
gon mån göra iakttagelser om språk-
liga 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 tex-
ter 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 ut-
tryckssätt i sina texter 
samt hjälpa eleven att 
stärka en positiv inställ-
ning till skrivande 

I3 Förmåga att producera 
texter samt använda ut-
tryckssätt 

Eleven kan producera texter på sa-
miska och använda mångsidiga ut-
tryckssätt 

M6 handleda eleven att 
utveckla flytet och 
mångsidigheten i sitt 
skrivande  

I3 Förmåga att skriva fly-
tande och mångsidigt 

Eleven skriver obehindrat och tydligt 
för hand och kan skriva på tangent-
bord i den mån det behövs  

M7 uppmuntra eleven 
att producera berät-
tande, beskrivande, in-
struerande, argumente-
rande och förklarande 
texter 

I3 Förmåga att producera 
texter som representerar 
olika textgenrer 

Eleven kan under handledning produ-
cera berättande, beskrivande, argu-
menterande, förklarande och instrue-
rande texter som är lätta att förstå. 

Att förstå språk,  
litteratur och kultur 

   

M8 handleda eleven att 
reflektera över språklig 
och kulturell identitet, 
användningen av sa-
miska, samiskans bety-
delse och ställning i 
olika språkgemenskaper 
och att ta del av medier 
och kulturutbud på olika 
språk 

I4 Hur den kulturella medve-
tenheten utvecklats 

Eleven kan beskriva betydelsen av 
språklig och kulturell identitet och det 
samiska språket samt samiskans ställ-
ning i relation till andra språk. Eleven 
kan utnyttja medier och kulturutbud 
på olika språk. 
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M9 uppmuntra eleven 
att känna igen olika 
språkliga register, till ex-
empel skillnader mellan 
tal- och skriftspråk samt 
språkbruket i olika situ-
ationer 

I4 Hur den språkliga medve-
tenheten utvecklats 

Eleven identifierar olika språkliga re-
gister, skillnader mellan tal- och skrift-
språk samt språkbruket i olika situat-
ioner. 

M10 handleda eleven 
att fördjupa sina kun-
skaper om de centrala 
strukturerna i samiska 
och att analysera dem 

I4 Kunskap om och förmåga 
att använda centrala 
strukturer 

Eleven känner till de centrala struk-
turerna 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 in-
formation i olika läro-
ämnen och miljöer 

I5 Mångsidig användning av 
samiska 

Eleven kan använda samiska som stöd 
för studierna och för att söka inform-
ation. 

 

 

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 betyg-

santeckningar 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 UNDER-
VISNING I ROMANI SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILD-
NINGEN 
 

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 av-

sedd 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 lit-

teratur. 

 

I undervisningen i romani spelar kommunikation en viktig roll. Samarbete mellan hem och skola och multi-

mediala 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 språk-

färdigheter 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 elever-

nas 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 läsfär-
digheter och sitt ord- och uttrycksförråd i romani 

I2 K1, K4 

M4 handleda eleven att skapa en positiv och nyfiken inställ-
ning till läsning och uppmuntra eleven att diskutera olika tex-
ter och dela med sig av sina tankar och upplevelser 

I2 K2, K4 

Att producera texter   

M5 uppmuntra eleven att producera texter på romani i mul-
timediala 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 kulturtradit-
ionen  

I4 K2 

M8 uppmuntra eleven att enligt sin språkfärdighet använda 
romani i skolan, hemma och i närmiljön och att uppskatta kul-
turutbudet på det egna språket  

I4 K2, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i romani som kompletterar den grundläg-

gande 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 upp-

muntras 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 färdighets-

områdena.  

 

 

 



434 
 

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 mul-

timediala 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 värde-
sätta 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 ge-
menskapen 

I4 K2 

M7 handleda eleven att granska det romska språkets viktig-
aste särdrag och att jämföra romani med svenska  

I4 K1, K2 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i romani som kompletterar den grundläg-

gande utbildningen i årskurs 3–6 

 

I1 Att kommunicera: Eleverna erbjuds möjligheter att kommunicera på romani genom att kunskapen i språk-

gemenskapen 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 tolkningsför-

måga 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 använd-

ningen 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 dis-

kussioner. 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 be-

dömningen 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 re-
spons 

I1 Förmåga att delta i kom-
munikationssituationer 

Eleven kan delta i kommunikat-
ionssituationer samt ge och ta 
emot respons. 

Att tolka texter    

M2 handleda eleven att un-
dersöka olika typer av tex-
ter, att utveckla hör- och 
läsförståelsen samt att ge 
akt på skillnader mellan tal- 
och skriftspråk 

I2 Hör- och läsförståelse samt 
förmåga att upptäcka skill-
nader 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 språkfär-
dighet 

I2 Vilja att läsa självmant och 
använda texter på det egna 
språket 

 

Utvecklingen av motivation och 
intresse används inte som be-
dömningsgrund. 

Att producera texter    

M4 uppmuntra eleven att 
utveckla sin skriftliga och 
muntliga framställning i ro-
mani 

I3 Att producera texter Eleven kan producera enkla tex-
ter på romani. 

M5 uppmuntra eleven att 
utveckla sin förmåga att ut-
trycka tankar och upplevel-
ser i enkla faktatexter och 
skönlitterära texter 

I3 Förmåga att uttrycka tan-
kar 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 kul-
turen, romernas historia 
och det romska språkets 
betydelse för gemenskapen 

I4 Hur den kulturella medve-
tenheten 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 språ-
kets viktigaste särdrag och 
att jämföra romani med 
svenska  

I4 Hur den språkliga medve-
tenheten utvecklats 

Eleven känner till det romska 
språkets viktigaste särdrag och 
kan nämna de viktigaste likhet-
erna och skillnaderna mellan ro-
mani 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 framställ-

ning och stärka kunskapen om språkets strukturer. Ord- och uttrycksförrådet utökas genom att fästa upp-

märksamhet 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 annan-
stans 

M3 uppmuntra eleven att diskutera texter i olika kommuni-
kationsmiljöer 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 be-
vara det romska språket och att utnyttja sin två- eller fler-
språkighet 

I4 K7 

 
Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i romani som kompletterar den grundläg-

gande utbildningen i årskurs 7–9 

 

I1 Att kommunicera: Eleverna uppmuntras att diskutera genom att utnyttja de egna språkresurserna. Ele-

verna 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 kommu-

nikation 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 rättstav-

ning. 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 gene-

rationer. Eleverna inhämtar också kunskap om Finlands nationalspråk och minoritetsspråk och deras bety-

delse 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 dis-

kussioner. Bedömningen ger också information för undervisningsplaneringen. Responsen och bedömningen 

ger eleven information om sina språkliga styrkor och om sig själv som språkinlärare. 

 

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 
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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 vits-

ordet åtta överskrids inom något kompetensområde, kan detta kompensera en svagare prestation inom nå-

got 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 ro-

mani och att kommuni-

cera i flerspråkiga och 

mångkulturella situat-

ioner samt att utvärdera 

sin kommunikation  

I1 Muntlig framställning och 
kommunikativa färdig-
heter  

Eleven uttrycker sig, deltar i kommuni-
kationssituationer och kan utvärdera 
sin kommunikation.  

Att tolka texter    

M2 ge eleven möjlig-

heter att utveckla sin 

förmåga att tolka texter 

och bredda sitt ord- och 

uttrycksförråd genom 

att dra nytta av kun-

skaper som inhämtats 

både i skolan och annan-

stans 

I2 Förmåga att tolka texter, 
omfattningen av ord- och 
uttrycksförrådet 

Eleven kan tolka texter och har ett rela-
tivt stort ord- och uttrycksförråd. 
 

M3 uppmuntra eleven 

att diskutera texter i 

olika kommunikations-

miljöer och att fördjupa 

sin kunskap om textgen-

rer 

I2 Förmåga att diskutera tex-
ter, kunskap om textgen-
rer 

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 fakta-
texter och fiktiva texter som lämpar sig 
för ändamålet. 

M5 uppmuntra eleven 

att utveckla egna ut-

tryckssätt i sina texter 

och hjälpa eleven att 

stärka en positiv inställ-

ning till skrivande 

I3 Förmåga att uttrycka sig Eleven använder mångsidiga uttrycks-
sätt i sina texter.  
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Att förstå språk,  

litteratur och kultur 

   

M6 handleda eleven att 

bekanta sig med romsk 

litteratur och romska 

medier, att förstå sina 

egna möjligheter att be-

vara det romska språket 

och att utnyttja sin två- 

eller flerspråkighet 

I4 Kunskap om romsk littera-
tur och romska medier  

Eleven känner till romsk litteratur och 
romska medier och utnyttjar sin två- el-
ler 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 betyg-

santeckningar i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Också i slutet av årskurs 9 ges 

eleverna ett separat intyg. 
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BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDER-
VISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄG-
GANDE 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 fin-

ländska samhället. 

Undervisningen i eget modersmål ska samarbeta med undervisningen i svenska och litteratur, undervis-

ningen i svenska som andraspråk och litteratur och undervisningen i övriga ämnen. Den gemensamma språk-

fostran 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 språkkunskaper och övriga kun-

skaper 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 lä-

rande 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 mel-

lan 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 kom-

munikationssituationer. Eleverna ska lära sig att lyssna, ställa frågor, svara och berätta. Uttrycks- och ordför-

rådet 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 skriv-
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färdigheter samt stifta bekantskap med barnlitteratur som lämpar sig för åldern och med berättar- och kul-

turtraditionen. 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 års-
kurs 1–2 
 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som  
anknyter till målen 

Kompetens som må-
let anknyter till 

Att kommunicera   

M1 hjälpa eleven att utveckla förmåga att lyssna och upp-
muntra 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 inställ-
ning till läsning och uppmuntra eleven att läsa självmant en-
ligt sin språkfärdighet 

I2 K1, K4 

M5 uppmuntra eleven att tillägna sig grundläggande läsfär-
digheter och läsförståelse 

I2 K1, K4 

M6 handleda eleven att undersöka olika texter samt att dis-
kutera 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 skri-
vande enligt sin språkfärdighet 

I3 K2 

M8 handleda eleven att lära känna det egna språkets skrift-
system och utveckla grundläggande skrivfärdigheter  

I3 K2, K5 

M9 handleda eleven att öva sig att producera text samt upp-
muntra 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 struk-
turer  

I4 K1, K2, K3 

M11 uppmuntra eleven att lära känna seder och bruk och 
högtidstraditioner i den egna språk- och kulturgemen-
skapen 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 
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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 medi-

etexter samt bilder. Eleverna övar sig att läsa samt ställa och besvara frågor, i synnerhet utgående från be-

rättande 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. 

 

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 nybörjarunder-

visningen. 

 

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 nybörjarundervis-

ningen. 

 

Bedömningen av elevens lärande i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbild-

ningen 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 be-

tydelse 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.  
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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 års-

kurs 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 i grupp- och kommunikationssituationer 

I1 K2 

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 tex-
ter 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 posi-
tiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet 

I3 K2 

M8 uppmuntra eleven att träna och vidareutveckla sina 
grundläggande skrivfärdigheter och sin förmåga att produ-
cera 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 struk-
turerna 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 
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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 pre-

sentationer 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. Ele-

verna tränar lässtrategier, bland annat att fråga, ögna igenom och komprimera. Eleverna diskuterar 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 läroäm-

nen 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 utbild-

ningen 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 språk-

liga 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 kun-

skaper 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 
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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 grundläg-

gande 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 kommunikat-
ionssituationer. Eleven lyssnar på 
andras åsikter i gruppen, tar hänsyn 
till dem och tar initiativ i kommuni-
kationssituationer.  

M2 uppmuntra eleven 
att använda olika ut-
trycksmedel, även i 
grupp- och kommuni-
kationssituationer 

I1 Förmåga att använda olika 
uttrycksmedel  

Eleven kan använda olika uttrycks-
medel. 

M3 handleda eleven att 
utvärdera sin kommuni-
kation samt att ta emot 
och ge respons 

I1 Förmåga att utvärdera sin 
kommunikation samt att ta 
emot och ge respons  

Eleven kan under handledning utvär-
dera sin kommunikation samt ta 
emot och ge respons. 

Att tolka texter    

M4 uppmuntra eleven 
att läsa och använda 
texter på det egna språ-
ket utgående från sin 
språkfärdighet 

I2 Förmåga att läsa och an-
vända texter på det egna 
språket 

 

Eleven läser de överenskomna ver-
ken eller textutdragen.  

 

M5 handleda eleven att 
vidareutveckla sina 
grundläggande läsfär-
digheter, sin läsförstå-
else och sina lässtrate-
gier 

I2 

 

Hur den grundläggande läs-
färdigheten utvecklats 
samt förmågan att förstå 
texter och använda lässtra-
tegier 

Elevens grundläggande läsfärdig-
heter har utvecklats. Eleven förstår 
det centrala innehållet och kan an-
vända en del grundläggande lässtra-
tegier, till exempel ställa frågor och 
dra slutsatser.  

M6 handleda eleven att 
utnyttja sina läsfärdig-
heter och texter för att 
få upplevelser, söka och 
bedöma information 
samt att diskutera tex-
ter 

I2 

 

Läsförmåga samt förmåga 
att använda texter  

Eleven kan utnyttja sina läsfärdig-
heter och texter för att få upplevel-
ser och för att söka och bedöma in-
formation samt kan diskutera texter 
utgående från egna erfarenheter. 

Att producera texter    

M7 hjälpa eleven att ut-
veckla sitt uttryckssätt 
samt en positiv inställ-
ning till skrivande utgå-
ende från sin språkfär-
dighet 

I3 Förmåga att uttrycka sig i 
texter 

Eleven kan i någon mån använda 
olika uttryckssätt i sina texter.   
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M8 uppmuntra eleven 
att träna och vidareut-
veckla sina grundläg-
gande skrivfärdigheter 
och sin förmåga att pro-
ducera texter 

I3  

 

Grundläggande skrivfärdig-
heter 

Eleven känner i huvuddrag till språ-
kets 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 tan-
kar och upplevelser i texter 
 

Eleven kan under handledning besk-
riva och återge tankar och upplevel-
ser. 

Att förstå språk,  
litteratur och kultur 

   

M10 hjälpa eleven att 
förstå språklig och kultu-
rell identitet och att re-
flektera kring moders-
målets betydelse 

I4  
 

Förmåga att förstå språklig 
och kulturell identitet och 
reflektera kring modersmå-
lets betydelse 
 

Eleven kan beskriva betydelsen av 
språklig och kulturell identitet och 
modersmålet. 
 

M11 handleda eleven 
att lära känna de cen-
trala strukturerna i det 
egna modersmålet 

I4 
  
 

Kunskap om centrala struk-
turer i det egna modersmå-
let 
 

Eleven känner till de centrala struk-
turerna 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 kun-
skaper i det egna mo-
dersmålet i allt lärande 
och att utveckla språket 
inom olika vetenskaps-
grenar 

I5 
 

Förmåga att använda det 
egna modersmålet i läran-
det och utveckla språket 
inom olika vetenskapsgre-
nar. 

Eleven kan under handledning an-
vända det egna modersmålet som 
stöd för lärandet och känner i någon 
mån till språket inom olika veten-
skapsgrenar. 

M13 ge eleven verktyg 
för att söka, begrunda 
och bedöma informat-
ion på sitt eget språk 
samt stödja eleven att 
tillägna sig ett självstyrt 
sätt att studera sitt mo-
dersmål 

I5  
 

Förmåga att söka informat-
ion på det egna språket  

Eleven känner i någon mån till in-
formationskällor på det egna språ-
ket, kan söka information samt be-
grunda och bedöma den. Eleven kan 
studera sitt modersmål på ett själv-
styrt 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 
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språket, berättar- och kulturtraditionen samt den egna språkgemenskapen ska fördjupas och bli mångsidi-

gare. Eleverna ska fördjupa sin kunskap om språkets särdrag och använda sina språkkunskaper och -färdig-

heter 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 an-

vända 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 må-
let anknyter till 

Att kommunicera   

M1 handleda eleven att främja sin förmåga att kommu-
nicera i olika situationer och att utvärdera sin kommuni-
kation 

I1 K1, K2 

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 kom-
munikationsmiljöer  

I2 K1, K2, K4 

Att producera texter   

M5 hjälpa eleven att utveckla ett eget uttryck i sina tex-
ter 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, beskri-
vande, instruerande, argumenterande och förklarande 
texter 

I3 K1, K2, K7 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M8 handleda eleven att reflektera över språklig och kul-
turell identitet samt användningen av modersmålet, mo-
dersmålets betydelse och ställning i olika språkgemen-
skaper och att ta del av medier och kulturutbud på olika 
språk 

I4 K1, K2, K7 

M9 uppmuntra eleven att känna igen olika språkliga re-
gister, 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 
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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 möjlig-

heter i den egna språkmiljön och medier på det egna språket. Eleverna utvärderar sin kommunikation och 

övar sig att ge och ta emot respons. 

 

I2 Att tolka texter: Intresset för texter på det egna språket stärks genom att texter som eleverna själva före-

slår 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 tillför-

litlighet. Eleverna studerar också förklarande och instruerande texter. Eleverna delar läsupplevelser och text-

tolkningar i olika kommunikationsmiljöer. 

 

I3 Att producera texter: Eleverna övar sig att producera berättande, beskrivande, argumenterande, förkla-

rande och instruerande texter för olika syften samt fördjupar insikten i skrivprocessens faser. Eleverna vida-

reutvecklar 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 tillsam-

mans 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 utbild-

ningen 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. 
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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 kriteri-

erna för goda kunskaper i elevens eget modersmål i slutet av årskurs 9. Kunskaperna i elevens eget moders-

mål 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 genom-

snitt visar den kompetens som kriterierna förutsätter. Om vitsordet åtta överskrids inom något kompetens-

område, 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 grundläg-

gande 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 si-
tuationer och att utvär-
dera sin kommunikation 

I1 Förmåga att delta i olika 
kommunikationssituationer  

Eleven kan delta i olika typer av 
kommunikationssituationer och ut-
värdera 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 tex-
terna. 

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 kommunikat-
ionsmiljöer 

Eleven kan utnyttja olika texter och 
sina läsfärdigheter för att söka in-
formation 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 ut-
veckla ett eget uttryck i 
sina texter och att 
stärka en positiv inställ-
ning till skrivande 

I3 Förmåga att producera tex-
ter och uttrycka sig 

Eleven kan producera texter med 
mångsidiga uttryck på eget moders-
mål  

M6 handleda eleven att 
vidareutveckla och 
bredda sina skrivfärdig-
heter och fördjupa sin 
kunskap om textgenrer 

I3 Förmåga att skriva 
mångsidigt och flytande  

Eleven skriver obehindrat och tydligt 
för hand och kan skriva på tangent-
bord i den mån det behövs 

M7 uppmuntra eleven 
att producera berät-

I3 Förmåga att producera tex-
ter som representerar olika 
textgenrer 

Eleven kan under handledning pro-
ducera berättande, beskrivande, ar-
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tande, beskrivande, in-
struerande, argumente-
rande och förklarande 
texter 

gumenterande, förklarande och in-
struerande 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, moders-
målets betydelse och 
ställning i olika språkge-
menskaper och att ta 
del av medier och kul-
turutbud på olika språk 

I4 Hur den kulturella medve-
tenheten utvecklats 

Eleven kan beskriva betydelsen av 
språklig och kulturell identitet och 
modersmålet samt det egna moders-
målets ställning i relation till andra 
språk. Eleven kan ta del av medier 
och kulturutbud på olika språk. 

M9 uppmuntra eleven 
att känna igen olika 
språkliga register, till ex-
empel skillnader mellan 
tal- och skriftspråk samt 
språkbruket i olika situ-
ationer 

I4 Hur den språkliga medve-
tenheten utvecklats 

Eleven identifierar olika språkliga re-
gister, skillnader mellan tal- och 
skriftspråk samt språkbruket i olika 
situationer. 

M10 handleda eleven 
att fördjupa sin kunskap 
om de centrala struk-
turerna i modersmålet 
och att analysera dem 

I4 Kunskap om och förmåga 
att använda centrala struk-
turer 

Eleven känner till de centrala struk-
turerna i det egna modersmålet och 
använder dem under handledning. 

Att använda språket 
som stöd för allt  
lärande 

   

M11 
hjälpa eleven att ut-
veckla sin förmåga att 
använda modersmålet 
för att söka och be-
handla information i 
olika läroämnen och 
miljöer 

I5 Förmåga att söka informat-
ion på det egna modersmå-
let 

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 kom-

pletterar 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 ut-

bildningen. Också i slutet av årskurs 9 ges eleverna ett separat intyg. 
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