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1 DEN LOKALA LÄROPLANENS BETYDELSE OCH 

UPPGÖRANDET AV DEN 
 

Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) har långa traditioner i Uleåborg. Skolans historia sträcker sig in 

på 1800-talet, och på denna stadiga grund bygger skolan vidare i sin verksamhet som den nordligaste 

svenskspråkiga grundskolan i Finland. Skolan ligger i centrum av Uleåborg. Undervisning ges på 

förskolenivå samt åk 1–9 i den grundläggande utbildningen. Dessutom verkar en svenskspråkig 

barnträdgård och ett svenskspråkigt gymnasium i anslutning till skolan. 

 

Undervisningen vid SPSU utgår från Utbildningsstyrelsens Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2014. Läroplanen tas i bruk från och med 1.8.2016. Läroplanen består av 

de nationella grunderna och lokala beskrivningar. Läroplanen för SPSU utarbetas och publiceras på 

skolans webbsida (www.spsu.fi). Läroplanen utarbetas enbart på svenska. 

 

Vid utarbetningen av läroplanen har eleverna och vårdnadshavarna hörts speciellt gällande skolans 

värdegrund. Personalen har kontinuerligt hörts när de olika kapitlen utarbetats. Utvärdering av 

läroplanen sker kontinuerligt senast i samband med arbetet med följande års läsårsplan samt i 

kontakten med vårdnadshavarna och eleverna, till exempel under utvecklingssamtal, föräldrakvarter, 

föräldramöten och via Wilma. Läroplanen revideras och kompletteras vid behov. 

 

I arbetsgruppen för utarbetandet av den grundläggande utbildningens läroplan har även 

representanter för förskoleundervisningen och gymnasiet deltagit. Övriga aktörer som hörts då 

läroplanen utarbetats är till exempel skolans och stadens elevhälsopersonal, staden och 

idrottsakademin OSUA. 

 

Lokala planer och program som kompletterar och förverkligar läroplanen är plan för morgon- och 

eftermiddagsverksamhet, jämställdhetsplan, språkstrategi, IKT-stig, krisplan, antimobbningsplan och 

elevvårdsplan.  

 

Enhetligheten i skolgången och samarbete i övergångsskedena främjas av ett kontinuerligt samarbete 

mellan den grundläggande utbildningen, Svenska Barnträdgården i Uleåborg, förskoleundervisningen 

och gymnasiet. Samarbetet underlättas rent fysiskt av att gårdsplan och lokaler delas mellan dessa fyra 

aktörer, likaså personal. Samarbete sker både som en del av undervisningen och i verksamhet utanför 

klass. 

 

Undervisningen vid SPSU ordnas huvudsakligen indelad i läroämnen och enligt årskurs. Under speciella 

temadagar eller mångvetenskapliga projekt arbetas även över läroämnes- och åldersgränser. 

Undervisningstimmarnas fördelning per årskurs framgår ur timfördelningen. Enligt skolans 

språkprogram inleds undervisningen i engelska på åk 3, i finska på åk 4 och de valfria språken (tyska 

och franska) på åk 8. Övriga valfria ämnen framgår ur kapitel 12. Elevhandledningen framgår i 

beskrivningen av undervisningen i respektive årskurshelhet samt i beskrivningen av ämnet 

studiehandledning (åk 7–9). Därutöver ger respektive ämneslärare handledning i sitt ämne. 



 

2 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SOM GRUND FÖR 

ALLMÄNBILDNING 
 

Den grundläggande utbildningens värdegrund kompletteras vid SPSU med följande aspekter: 

 

Vi är en finlandssvensk skola och betonar de finlandssvenska traditionerna. Trots att skolans elever har 

olika slags språkliga och kulturella bakgrunder ser skolan som sin främsta uppgift att via språket 

erbjuda alla elever möjligheter till kontakter med svenskspråkiga kulturella och sociala gemenskaper. 

På detta sätt vill skolan ge eleverna en möjlighet att stärka det svenska språkets och den 

finlandssvenska kulturens betydelse för den egna identiteten. Samtidigt vill skolan stärka 

uppskattningen även för den finländska kulturen och det finska språket samt väcka intresse för andra 

kulturer och språk. 

 

Vi litar på att hemmen stödjer elevernas skolgång, speciellt i utvecklingen av skolspråket svenska. 

Hemmets stöd ökar elevernas jämlika möjligheter till framgång i studierna. Skolan kan stödja hemmen i 

denna uppgift. (Se även kapitel 9.) 

 

Vår verksamhet grundar sig på ömsesidig respekt mellan personal och vårdnadshavare samt personal 

och elev. I den fostrande uppgiften strävar skolan till att i demokratisk anda involvera eleverna, 

vårdnadshavarna och personalen i skolans verksamhet. I skolans vardag får vi öva oss i att visa respekt 

för andras integritet och samtidigt lära oss att respektera oss själva. Vi strävar efter tolerans, goda 

seder och artigt språkbruk. 

 

Vi utvärderar vår värdegrund årligen i samband med uppgörandet av följande års läsårsplan. Om 

ändringar i värdegrunden blir aktuella hörs eleverna och föräldrarna. 

 

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 

förutsättningar och främja en sund uppväxt och utveckling. Vid planering och anordnande av samt 

beslutsfattande om grundläggande utbildning ska barnets bästa i första hand beaktas. 16 Utbildningen 

ska genomföras i samarbete med hemmen. 

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

lärande och skolgång genast när behov uppstår. Undervisningsgrupperna ska sammansättas så att 

målen i läroplanen kan nås i undervisningen. 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. Elevvården regleras av lagen om elev- och 

studerandevård. Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö. Eleven ska varje skoldag 

avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad. Måltidssituationen ska vara 

övervakad.  



 

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, 

sexuell läggning, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som gäller hens person. 

Jämställdhetslagen förpliktar alla läroanstalter att se till att alla har lika möjligheter till utbildning, 

oberoende av kön. Undervisningen och lärostoffet ska stödja syftet med jämställdhetslagen.  

Undervisningen ska dessutom ordnas med beaktande av bestämmelser om undervisningspersonalens 

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

personuppgifter, 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 

betydelsen av mänskliga rättigheter. 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 rättigheter. För att trygga samernas rättigheter ska dessutom FN:s 

deklaration om urfolkens rättigheter beaktas.  

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. 



 

3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH 

ALLMÄNNA MÅL 
 

Den grundläggande utbildningens mål kompletteras vid SPSU med följande aspekter: 

 

Trots att alla de sju delområdena är likvärdiga satsar vi vid SPSU speciellt på att utveckla den kulturella 

och kommunikativa kompetensen samt den digitala kompetensen. Dessa tyngdpunktsområden 

behandlas närmare i skolans språkstrategi och IKT-stig samt i läsårsplanen. 

 

För att den mångsidiga kompetensen ska förverkligas krävs det tid och plats för diskussioner och 

samarbete inom kollegiet samt lärarfortbildning. Då kan en djupare förståelse av den mångsidiga 

kompetensens innebörd nås hos personalen och bli en grund för ett helhetsskapande skolarbete. 

 

Den mångsidiga kompetensens delområden ska konkretiseras i form av mål och synliggöras för 

eleverna inför nya undervisningshelheter. Under arbetets gång övas de olika kompetensområdena med 

hjälp av varierande uppgifter och utvärderas fortlöpande i skolans vardag. 

 

Noggrannare mål för mångsidig kompetens kan studeras i samband med årskurshelheterna och de 

ämnesvisa läroplanerna, se kapitel 13–15. 



 

4 VERKSAMHETSKULTUREN I EN ENHETLIG GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNING 
 

Den grundläggande utbildningens verksamhetskultur kompletteras vid SPSU med följande aspekter: 

 

Vi är en svenskspråkig skola och ser som vår uppgift att främja den finlandssvenska kulturen och det 

svenska språket i vår verksamhet. (Se skolans språkstrategi.) Vi övar och jobbar för tolerans och 

ömsesidig respekt i alla möten mellan olika aktörer i och utanför skolan. Vi förbinder oss att följa 

gemensamt överenskomna regler, verksamhetssätt med mera (till exempel ordningsregler). Vi strävar 

efter att verksamhetskulturen är kontinuerlig från åk 1 till åk 9, och arbetar för ett utökat samarbete 

som sträcker sig från barnträdgården och förskolan till gymnasiet. 

 

Skolans administrativa och pedagogiska ledarskap sköts på följande sätt: Skolgarantiföreningen r.f. 

upprätthåller skolans verksamhet och dess styrelse bildar skolans direktion. Rektor ansvarar för skolans 

verksamhet och den pedagogiska ledningen. Två vice-rektorer biträder rektorn och ansvarar vardera 

för ett eget ansvarsområde: 1) förskolan–åk 6 och 2) åk 7–9 samt gymnasiet. Samarbetsmöten hålls 

även mellan rektorerna och barnträdgårdens föreståndare. Skolans ledning samarbetar även med 

verksamhetsledaren för Svenska kulturens vänner r.f., en förening som tillsammans med skolan 

arrangerar svenskspråkiga evenemang samt äger de fastigheter skolan använder. 

 

Kontakt med vårdnadshavarna sker via Wilma, utvecklingssamtal, föräldramöten och genom 

telefonsamtal vid behov. Skolan önskar att vårdnadshavarna känner att det är lätt att kontakta skolan 

oberoende av ärendets natur. 

 

Val, användning och utvecklandet av lärmiljöer och arbetssätt följer följande principer: Vi använder 

mångsidigt redan befintliga utrymmen, teknik, grupper med mera, samt utvecklar fortsättningsvis 

lärmiljöer och arbetssätt. Anskaffningar görs inom budgetens ramar. Dessutom utnyttjas stadens olika 

anläggningar och offentliga byggnader i undervisningssyfte.  

 

En helhetsskapande undervisning vid SPSU kan förverkligas i praktiken bland annat på följande sätt: 

Varje elev deltar åtminstone i ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Dessutom kan två eller flera 

lärare samarbeta inom ett tema under en kortare tid enligt intresse och behov. Var och en av lärarna 

ska inom sitt ämne skapa förbindelser till andra ämnen. I lågstadiet integreras olika ämnen i mån av 

möjlighet. Hela skolan kan ha ett gemensamt övergripande tema för en termin eller ett läsår. 

 

Mål, förverkligande och utvärdering av de mångvetenskapliga lärområdena: Innehållen och mål 

planeras inför nytt läsår och inskrivs i läsårsplanen. I medeltal en timme per vecka schemaläggs av 

samarbetsparterna för samplanering då nytt periodschema utdelas. Lärområdena utvärderas av både 

personalen och eleverna med hjälp av gemensamt överenskomna utvärderingsmetoder. Samarbete 

utförs åtminstone i följande grupperingar: i (förskolan och) åk 1–2, i åk 3–4, i åk 5–6, i åk 7–9. 

Resultaten av projekt synliggörs på olika sätt till exempel i form av utställningar, morgonsamlingar och 

olika evenemang. 

 



 

För att utveckla verksamhetskulturen samarbetar vi både inom skolan och med aktörer utanför skolan. 

Inom skolan och med förskolan, barnträdgården och gymnasiet samarbetar personalen bland annat i 

arbetsgrupper kring olika teman. Kontinuerliga samarbetspartners utanför skolan är till exempel 

församlingen, stadsbiblioteket och skolpolisen. Ovanstående samarbetsformer preciseras i 

läsårsplanen. Personalens fortbildningsdagar och kurser är också viktiga för skolans utveckling. 

Kontakten mellan barnträdgården och skolan gynnas även av gemensamma utbildningar och 

evenemang, vilket möjliggör en gemensam linje i utvecklingen av verksamhetskulturen. 

 

Eleverna och vårdnadshavarna deltar i utvecklingen av verksamhetskulturen bland annat på följande 

sätt: åk 1–6 och åk 7–9 som en gemensam elevkår eller två separata elevkårer och föräldrarna via 

skolans styrelse, Hem och skola-föreningen, föräldramöten och utvärderings- /utvecklingssamtal. 

 

Vi utvärderar vår verksamhetskultur årligen i samband med uppgörandet av följande läsårsplan. Vi 

utvecklar samarbetet med hemmen till exempel genom att bjuda in vårdnadshavarna att mera aktivt 

delta i verksamheten och gemensamma evenemang, och vi förbereder tillfällen för det. Dessa skildras i 

läsårsplanen och meddelas vårdnadshavarna via Wilma. 



 

5 SKOLARBETE SOM FRÄMJAR LÄRANDE OCH VÄLBEFINNANDE 
 

Den grundläggande utbildningens aspekter som rör välbefinnande kompletteras vid SPSU med följande 

synvinklar: 

 

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 

utbildningens 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 

fostrande arbetet och att främja välbefinnande åligger alla vuxna i skolan, oberoende av deras 

arbetsuppgift. Alla elevers behov, förutsättningar och styrkor ska beaktas i skolarbetet. Samarbete med 

vårdnadshavarna 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 lärmiljö. Utbildningsanordnaren ansvarar för att elevernas rättigheter tillgodoses och 

skapar förutsättningar för skolarbete som främjar detta. Skolans ledning har det praktiska ansvaret för 

lösningar i anslutning till undervisningen, handledningen, elevvården och stödarrangemangen i skolan, i 

alla årskurser och i alla läroämnen. Det inkluderar också att förebygga problem och att identifiera och 

eliminera hinder för växande och lärande i skolan. Varje lärare har ansvar för verksamheten, lärandet 

och välbefinnandet i sin undervisningsgrupp. Läraren ska påverka dessa genom sina pedagogiska 

lösningar och sitt sätt att handleda. Till lärarens uppgift hör att följa med och främja elevernas lärande, 

arbete och välbefinnande, att värdesätta och rättvist bemöta varje elev, att upptäcka eventuella 

svårigheter i god tid samt att handleda och stödja eleverna. Läraren ska se till att elevernas rätt till 

handledning samt stöd för lärande och elevvård tillgodoses. Det förutsätter kommunikation med 

eleverna och vårdnadshavarna, samarbete mellan lärarna och i synnerhet samarbete med 

elevvårdspersonalen. 

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 sakligt. En elev 

ska låta bli att mobba eller diskriminera samt handla så att eleven inte äventyrar andra elevers, 

skolgemenskapens eller studiemiljöns säkerhet eller hälsa.35 En elev kan endast av särskilda skäl 

tillfälligt befrias från undervisning. 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. 

På vår skola tar alla ansvar för skoldagen. Alla ska känna sig trygga i skolan. Personalen ser till att 

eleverna har en trygg vardag i skolan. I fall att problem uppstår vänder man sig i första hand till sin 

klasslärare eller klassföreståndare. Därefter skolans ledningsgrupp och elevvårdsgrupp. Vid misstankar 



 

om mobbning kontaktar den enskilda läraren skolans antimobbningsgrupp. Antimobbningsarbetet 

utgår från skolans antimobbningsplan. 

Eleverna har möjligheter att påverka sin skoldag genom elevkårsstyrelserna (utses enskilt i ordningen 

åk 1–6 och 7–9 eller gemensamt). Skolans personal och elever har också samarbete med SPSU:s 

föräldraförening. Lärare och personal representeras i föräldraföreningen av en personalrepresentant 

utan rösträtt. Skolan samarbetar också med Uleåborgs stad i elevvårdsfrågor. Skolhälsovårdare, 

skolläkare och skolkurator tillsätts av staden i samarbete med skolan. 

5.1.1 Skolresor och studiebesök 

Skolans ordningsregler gäller under skolresor och studiebesök. Även lägerskolor hör till 

skolverksamheten. Syftet med de ovannämnda följer läroplanens mål. Elever, studerande och 

vårdnadshavare planerar i samråd med skolans personal om resans mål och uppgör en skriftlig plan. 

Medel för resan samlas in enligt bestämda överenskommelser. Skolan och personalen, även 

elevhälsopersonal vid behov, beslutar i sista hand om researrangemangen. När det gäller skolresor, 

lägerskolor och studiebesök, är det skolans rektor som beviljar tillstånden för resorna. Vid behov 

konsulterar rektorn skolans ledning/styrelse och när det gäller övriga utlandsresor krävs det alltid 

tillstånd av skolans ledning/styrelse.  

5.1.2 Delaktighet och samarbete 

Eleverna skall känna sig delaktiga i skolans beslutsfattandeprocesser. Elevrådet (åk 1-6) samt 

elevkårerna (åk 7-9 och gymnasiet) skall utse representanter som sammanträder under ledning av 

handledande lärare. Elevrådet och elevkårerna skall höras i beslut som påverkar deras vardag 

väsentligt. De utsedda representanterna erbjuds möjligheter att delta i allmänna elevhälsogruppens 

möten samt i skolans direktion enligt överenskommelse och gemensam planering. 

 

I anslutning till skolverksamheten finns en föräldraförening som sammanträder regelbundet. En 

lärarrepresentant som väljs läsårsvis deltar i föräldraföreningens verksamhet och fungerar som länk 

mellan skolan och föreningen. Föräldraföreningen utser en representant som är medlem i skolans 

direktion. Även föräldraföreningen erbjuds möjlighet att delta i allmänna elevhälsogruppens möten. 

Vid Svenska Privatskolan i Uleåborg strävar vi efter ett aktivt och fungerande samarbete som gynnar 

eleverna. 

5.2 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, 

gemensamt 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 regleras i lagen om grundläggande 

utbildning. Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning kvarsittning, skriftlig 

varning och avstängning för viss tid. Utbildningsanordnaren ska när den överväger disciplinära åtgärder 



 

beakta gärningens art samt elevens ålder och utvecklingsnivå. Innan beslut fattas om en disciplinär 

åtgärd ska elevens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd.  

 

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att i samband med läroplanen 

utarbeta en plan och anvisningar om användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder och 

förfaringssätt. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagenliga och enhetliga och att 

eleverna behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att skolans ordningsregler följs. Det är viktigt att 

uppmärksamma att endast disciplinära åtgärder som nämns i lagen får användas och att man vid 

användningen av disciplinära åtgärder ska iaktta de allmänna rättsskyddsprinciperna 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 gärningsman, dock så 

att upprepade gärningar kan anses som en försvårande omständighet. De disciplinära konsekvenserna 

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 den 

allmänna planen. Eleverna ska enligt lagen ges möjlighet att delta i beredningen av den allmänna 

planen. Samarbete med vårdnadshavarna och företrädare för bland annat social- och hälsovården 

stödjer genomförandet av den allmänna planen. Personalen och elevkåren ska höras innan den 

allmänna planen godkänns eller uppdateras. 

 

Ifall eleven stör undervisningen, bryter mot ordningen i skolan, gör sig skyldig till fusk eller behandlar 

andra elever eller skolans personal respektlöst eller kränker människovärde har vi följande 

befogenheter: 

5.2.1 Fostrande samtal 

Som första åtgärd kan eleven åläggas att delta i ett fostrande samtal i högst två timmar. Fostrande 

samtal kan hållas på en gång eller i flera delar under skoldagen eller utanför den. Under samtalet 

specificeras i samråd med eleven den gärning/försummelse som föranlett åtgärden. Vid behov utreds i 

mera omfattande utsträckning orsakerna till uppförandet och dess konsekvenser, vad som kan göras 

för att förbättra elevens uppförande i skolan och hans eller hennes välbefinnande. 

 

Beslut om fostrande samtal fattas av en lärare vid eller rektor för skolan. Annan undervisnings- eller 

elevvårdspersonal kan delta vid behov. Fostrande samtal ska registreras och elevens vårdnadshavare 

ska informeras om det. Vårdnadshavaren ska ges tillfälle att delta i samtalet eller i en del av det, om 

detta anses behövligt. 

 

Vid SPSU håller lärare, klassföreståndare, grupphandledare eller rektor fostrande samtal vid behov. 

Som hjälp kan man ha skolkurator, skolgångsbiträde eller annan lärare. Vårdnadshavare kallas in vid 

behov. Man gör egna anteckningar och skriver kort version i Wilma. Hemmen meddelas (i första hand 

via Wilma, vid behov telefonsamtal). Ifall eleven fortsätter oönskat beteende efter fostrande samtal 

ordnas fostrande samtal på nytt eller eleven lämnas i kvarsittning. 

 



 

5.2.2 Kvarsittning 

Vid kvarsittning kan eleven få utföra skriftliga eller muntliga uppgifter, övningar och uppgifter som 

stöder fostran/undervisningen/utvecklingen. Uppgiften ska stå i rätt proportion till elevens gärning 

eller försummelse. Eleven kan även åläggas att sitta tyst under kvarsittningen. Kvarsittning får inte 

ordnas så att eleven till följd av den blir tvungen att utebli från undervisning eller någon annan plan 

som gäller skolans verksamhet. Kvarsittning får inte heller vara arbetsstraff. Den ska vara högst två 

timmar utanför lektionstiderna och den ska dokumenteras (tid, plats, närvarande personer, händelser 

under kvarsittningen). Kvarsittningen ska meddelas hem. 

 

Vid SPSU är det klassföreståndare eller rektor som ordnar och övervakar kvarsittningen. I fall av 

förhinder kan annan lärare ordna den. Kvarsittning ordnas efter tre anmärkningar eller direkt - bedöms 

av klassföreståndare eller rektor. Skriftligt meddelande skickas hem om orsaken till kvarsittningen och 

tidpunkten för den. Rektor undertecknar anmälan om kvarsittning. Ifall eleven fortsätter oönskat 

beteende efter kvarsittning kan kvarsittning ordnas på nytt. Andra alternativ är skriftlig varning utdelad 

av rektor och disciplinstraff. 

5.2.3 Disciplinära straff 

Allvarlig förseelse eller fortsätter att uppföra sig olämpligt efter att ha fått kvarsittning/skriftlig varning. 

Avstängning från skolan kan ges för högst tre månader. Skriftlig varning och avstängning bekräftas av 

skolans styrelse. 

 

Vid SPSU tar klassföreståndare upp fallet med rektor. Rektor för ärendet vidare och skolans styrelse 

fattar beslutet. Proceduren är följande: Vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. Avstängningen för viss 

tid och den skriftliga varningen kräver ett beslut av skolans styrelse och registreras. Socialvården i den 

kommun där skolan är belägen underrättas vid behov (avstänging). För den avstängda eleven utarbetas 

en individuell plan utifrån läroplanen och undervisningen genomförs och inlärningen följs enligt denna 

plan. Beslut om avstängning är ett förvaltningsbeslut och kan överklagas. 

5.2.4 Störande elev 

En elev som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där 

undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en skoltillställning. Eleven får inte 

lämnas utan tillsyn ifall hen avlägsnas. 

 

Vid SPSU förs eleven till rektor eller kansliet för övervakning. Ifall en elev inte följer uppmaningen att 

avlägsna sig, avlägsnas hen av rektorn/annan lärare och den undervisande läraren. 

5.2.5 Avlägsnande av elev 

Rektorn och läraren har rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få eleven 

avlägsnad med hänsyn till elevens ålder/situationens hotfullhet. Eleven kan avlägsnas från 

klassrummet, annat utrymme där det ges undervisning, skoltillställning tillsammans eller var för sig. Det 

är förbjudet att använda maktmedelsredskap för att avlägsna eleven. Skriftlig redogörelse för 

händelsen till utbildningsanordnaren ska göras av ansvarig lärare. 

 



 

En elev som blivit tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges eller en 

skoltillställning eller som har förvägrats rätt att delta i undervisning för resten av arbetsdagen och 

följande arbetsdag får inte lämnas utan tillsyn. 

5.2.6 Elev förvägrad att delta 

 

En elev kan förvägras att delta i undervisningen. Om det föreligger en risk för att en annan 

elev/personal blir lidande av elevens våldsamma/hotfulla uppförande eller om undervisningen 

försvåras orimligt kan en elev förvägras. En elev kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst 

den återstående och den påföljande arbetsdagen. Nödvändig elevvård skall ordnas ifall elev förvägrats 

rätten att delta i undervisningen för den återstående och/eller den påföljande dagen. En elev som blivit 

tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges eller en skoltillställning eller som 

har förvägrats rätt att delta i undervisning för resten av arbetsdagen och följande arbetsdag får inte 

lämnas utan tillsyn. 

 

En individuell plan som grundar sig på läroplanen görs upp för eleven om hur undervisningen ordnas, 

genomförs och följs upp under den tiden eleven förvägrats att delta i undervisningen och för att stödja 

en trygg återgång till undervisningen. Planen skrivs i Wilma under rubriken Disciplinära åtgärder (Stöd 

→ åtgärder → lägg till ny disciplinär åtgärd). I planen skall följande ingå: 

 

• ansvarsfördelningen för dokumentation, genomförande och uppföljning av planen (i första 

hand elevens klasslärare/klassföreståndare) 

• eleven och elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare informeras och har 

rätten att bli hörda i ärendet, 36 h § (Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628) 

• möjlighet för eleven till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller kurator under den 

tid eleven förvägrats att delta i undervisningen, 36 h § (Lag om grundläggande utbildning 

21.8.1998/628) 

• övrigt stöd som ordnas för eleven och som eleven behöver under den tid som hen förvägrats 

att delta i undervisningen och när hen återgår till undervisningen  

• tillsynen för en elev efter att följande åtgärder vidtagits: 

o eleven har blivit tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges 

eller en skoltillställning eller  

o eleven har förvägrats rätt att delta i undervisning för resten av arbetsdagen och följande 

arbetsdag 

• vid eventuellt samarbete med myndigheter som sköter uppgifter i samband med 

verkställigheten av socialvården en benämning av detta, 36 h § (Lag om grundläggande 

utbildning 21.8.1998/628) 

• med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och effekten av 

åtgärderna 

5.2.7 Försummat hemuppgifter 

En elev som försummat sina hemuppgifter kan åläggas att efter skoldagens slut under högst en timme 

åt gången utföra sina uppgifter under övervakning. 

 



 

Vid SPSU kan eleven göra sina försummade hemuppgifter i en annan klass, matsalen eller på kansliet. 

Vårdnadshavare meddelas via Wilma. 

5.2.8 Störande föremål 

Rektorn och/eller en lärare kan frånta förbjudet föremål/ämne/föremål som eleven stör 

undervisningen eller inlärningen med. Det ska dock inte ske preventivt, dvs. i förväg. 

 

Vid SPSU gäller detta till exempel mobiltelefoner, surfplattor och annan elektronisk utrustning. Läraren 

ber eleven att sätta föremålet i väskan, ställa in den på ljudlöst (ifall det är en telefon), sen lämna på 

bordet eller ta den för resten av timmen. Om eleven inte går med på detta kan läraren inte använda 

maktmedel. Rätten att använda maktmedel gäller endast föremål eller ämnen som kan skada eleverna 

eller äventyra deras säkerhet samt föremål och ämnen som kan störa undervisningen eller inlärningen. 

5.2.9 Granskning av/omhändertagande av föremål/ämnen 

Skolans lärare och rektor har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och 

de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens 

kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål/ämne. Alla former av eggvapen eller andra vapen, 

farliga sprayer och rusmedel räknas som sådana – däremot inte mobiltelefon eller annan elektronisk 

utrustning. 

 

Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs. Granskningen får utföras endast av en 

person som är av samma kön som eleven. Vid granskningen ska förutom den som utför granskningen 

även en annan myndig person som hör till skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person 

som hör till skolans personal och som eleven utser närvara vid granskningen om denna person är 

tillgänglig. Ifall det är brådskande med tanke på säkerheten så kan man avvika från ovan. 

 

Förfaringssätt: Granskningen skall genomföras på ett så säkert sätt som möjligt och elevens personliga 

integritet får inte kränkas. Diskretion skall vidtas. Skriftlig redogörelse för händelsen ska göras till 

utbildningsanordnaren. Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om åtgärder. 

 

Vid SPSU ska granskaren ha samma kön som den granskade eleven. Granskaren måste vara tydlig när 

hen säger varför granskningen utförs. I första hand ska en ytlig granskning göras. Granskaren ber 

eleven samarbeta i första hand, genom att till exempel öppna väskan. 

5.2.10 Omhändertagna föremål 

Föremål/ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av en lärare eller 

rektor ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är sannolikt att 

föremålet orsakar störningar under återstoden av skoldagen kan det avhämtas först efter skoldagens 

slut.  Förbjudna föremål/ämnen som tobaksprodukter och rusmedel överlämnas till elevens 

vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren inte inom tre månader efter det att han eller hon fått 

meddelande om omhändertagandet avhämtar föremålet eller ämnet får det bevisligen förstöras. 

Överlämnande och förstörande av föremål och ämnen ska registreras. Ifall vårdnadshavaren inte har 

laglig rätt att inneha dem så överlämnas de till polisen. Narkotika, skjutvapen, projektiler, gassprayer 

och explosiva varor som har omhändertagits ska omedelbart överlämnas till polisen. 



 

 

Vid SPSU kan beslagtagna föremål avhämtas från kansliet eller ansvarig lärare efter skoldagens slut. 

Tobaksprodukter och rusmedel förs till kansliet och meddelas hem (via Wilma) för avhämtning av 

vårdnadshavare. 

5.2.11 Städning 

Eleven kan åläggas att städa ifall hen har stökat eller smutsat ner. Det måste dock vara klarlagt vem 

som är skyldig till förseelsen. Eleven som städar kan inte utebli från undervisningen och elevens ålder 

måste beaktas i proportion till städuppgiften. Ifall förseelsen sker utanför skoldagen meddelas 

hemmet. Vid SPSU sker städning under rasterna eller efter skoldagen. Vårdnadshavare meddelas via 

Wilma. 

5.2.12 Barnskyddsanmälan 

Varje enskild medlem av undervisningsväsendets personal är skyldig att utan dröjsmål göra en 

barnskyddsanmälan då misstanke finns att eleven är i behov av barnskydd. Anmälan görs alltid 

personligen och kan inte överföras på rektor eller elevvårdsgrupp. Skolans och stadens kuratorer kan 

konsulteras. 

5.3 Undervisning i särskilda situationer 

 

I fall av sjukhusvistelse kan eleven ta del av sjukhusundervisning. Sjukhusundervisningsanordnaren kan 

vid behov konsultera skolans lärare. 

5.4 Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran 

 

Eleverna i åk 1-2 kan delta i morgon- och eftermiddagsverksamhet som ordnas i skolans regi utanför 

skoltid. Se plan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Eleverna intar en avgiftsfri skolmåltid varje 

dag där specialdieter på grund av hälsa eller etiska skäl beaktas. I skolan ordnas klubbverksamhet enligt 

behov, resurser och möjligheter. Även elevernas intresse och önskemål beaktas. Se närmare läsårsvisa 

årsplaner. 



 

6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 
 

6.1 Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen 
 

Enligt lagen1 och förordningen2 om grundläggande utbildning har bedömningen av elevens lärande 

två syften 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 

bedömning). 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen fokuserar på lärandet, kunnandet, arbetet och 

uppförandet. Handledningen och sporrandet i studierna och utvecklingen av elevens färdigheter för 

självvärdering 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. 

Skolan ska ha enhetliga principer och förfaringssätt för bedömningen som blir konkreta i skolans 

bedömningskultur.   Utbildningsanordnaren   ska   följa   upp   hur   bedömningsprinciperna   uppfylls   

i skolan samt stödja utvecklingen av en enhetlig bedömningskultur. 

I  SPSU  betonas  positiv  pedagogik,  som  även  är  en  utgångspunkt  för  bedömning  av  lärande  

och kunnande.  I  skolan  förs  regelbundna  diskussioner  om  bedömning  och  bedömningspraxis  

mellan lärare  samt  med  elever  och  vårdnadshavare  i  syfte  att  skapa  en  bedömningskultur  som  

stöder lärande.  Speciellt  i  början  av  läsåret  är  det  viktigt  att  informera  elever  och  

vårdnadshavare  om bedömningspraxis. 

Bedömningen  ska  vara  sporrande  och  realistisk.  I  bedömningskulturen  i  SPSU  betonas  särskilt 

växelverkan mellan elev och lärare, som utgör en stor del av bedömningen. Eleven får handledande 

respons om sitt lärande och sin utveckling. Lärarens uppgift är att medvetandegöra eleven om den 

egna  lärandeprocessen  och  hjälpa eleven  vidare  då  hen  stöter  på  svårigheter i  det  egna 

lärandet.
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Målet med handledningen av och responsen om lärande är att eleven stegvis tar ett större ansvar för  

sitt  lärande,  blir  medveten  om  sin  egen  lärandeprocess  och  lär  sig  att  själv  påverka  det  egna 

lärandet  i  allt  högre  grad.  Eleven  och  elevens  vårdnadshavare  ska  vara  medvetna  om  målen  för 

undervisningen och föremål för bedömningen. 

Den information som fås i samband med bedömningen utgör grunden för differentiering och bidrar till 

att tidigt identifiera elevernas eventuella behov av stöd. Bedömningen är också ett verktyg som 

läraren ska  använda  för  egen  självvärdering  och  för  att  reflektera  över  sitt  arbete  samt  för  att 

anpassa undervisningen enligt elevernas behov. 

Vid Svenska Privatskolan i Uleåborg har vi undervisningsspråket som tyngdpunkt. Utvecklingen av 

språkkunskaperna i det svenska språket dvs. undervisningsspråket skall uppföljas. Om svenskan inte är 

elevens modersmål fästs särskild uppmärksamhet vid att använda mångsidiga metoder för att elevens 

kunskaper skall komma fram vid bedömning- och utvärdering. 

Vid antagning av nya elever till förskolan/åk 1 genomgår eleven en utvärdering av överenskommet 

slag för att tydliggöra elevens språkliga nivå (i undervisningsspråket). Därefter uppföljer vi den 

språkliga utvecklingen med hjälp av språktest vid övergångarna (förskolan–åk 1, åk 2–3, åk 6–7) och 

vid behov oftare. 

I det andra inhemska språket och i främmande språk kan liknande utvärdering med uppföljning 

göras. Se även skolans språkstrategi   https://www.spsu.fi/om-oss/sprakstrategi/  .  

Praxis för bedömning och respons vid övergången från förskolan till åk 1, åk 2 till åk 3 och från åk 6 

till åk 7 är följande: Övergångsdiskussion förs på våren före utgången av april mellan läraren i den 

nuvarande och i den kommande årskursen. Vårdnadshavaren informeras om att denna diskussion 

förs och kan ge nödvändig tilläggsinformation till diskussionen. Vid SPSU fästs särskild vikt vid elevens 

språkutveckling, speciellt i det svenska språket. Språktestet vid övergången synliggör elevens 

språkliga nivå. Om det framkommer att eleven har ett stort behov av stödåtgärder i svenska, erbjuds 

eleven hjälp. 

Vid SPSU används samma kriterier för bedömningen i uppförande  som i Uleåborgs stad.  

Bedömningen av elevens uppförande fokuseras på hur eleven tar hänsyn till andra människor och sin 

omgivning, hur eleven sätter värde på sitt eget och andras arbete och hur han följer skolans regler 

samt goda seder. När man bedömer uppförandet beaktas elevens ålder. 

https://www.spsu.fi/om-oss/sprakstrategi/
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Vid bedömningen av uppförandet kan man tillämpa följande kriterier: 

Utmärkt 10 

• tar hänsyn till andra människor och närmiljön samt föregår med gott exempel både i kontakt 

med andra elever och i inlärningssituationer 

• bidrar konstruktivt i olika situationerna, såväl i sin egen grupp som i hela skolsamfundet 

• tar eget initiativ i utförande av gemensamma uppgifter 

Berömlig 9 

• tar hänsyn till andra människor och närmiljön i skolarbetet 

• tar ansvar för skolsamfundet enligt skolans regler och anvisningar 

• uppför sig artigt och hjälpvilligt, bidrar till ett gott arbetsklimat 

• följer med i och tar aktivt del av undervisning 

• tar egna initiativ 

• tar ansvar för arbetsuppgifterna 

God 8 

• uppför sig sakligt i enlighet med situationens krav 

• följer oftast skolans regler 

• följer med i undervisningen 

• tar ansvar för arbetsuppgifterna 

• tar ansvar för egna och skolans tillhörigheter 

• visar hänsyn mot kamrater och personal 

• har vanligen ett gott uppförande 

• kan vanligen lösa konfliktsituationer på eget initiativ 

• kan arbeta i grupp 
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Nöjaktig 7 

• uppför sig för det mesta på ett lämpligt sätt i olika situationer 

• oftast följer med i undervisningen 

• känner till och accepterar skolans regler 

• kan under handledning lösa konfliktsituationer 

• behöver stöd för att fungera i grupp 

• är ojämn vad gäller ansvar för läxor och arbetsuppgifter 

• ibland visar otillräcklig hänsyn mot kamrater och personal 

• väljer vilka vuxna som ses som auktoritet 

Försvarlig 6 

• förhåller sig ofta likgiltigt till medmänniskor, skolarbete och skolomgivning 

• bryter upprepade gånger mot skolans regler 

• förorsakar en negativ atmosfär genom sin inställning och sina gärningar 

• behöver ständigt handledning och rådgivning i sitt uppförande 

• ofta måste uppmanas att följa med i undervisningen 

• har uppenbart svårt att ta ansvar för läxor och arbetsuppgifter 

• ofta orsakar konflikt med kamrater och lärare 

• har svårt att arbeta i grupp 

Hjälplig 5 

• uppför sig ytterst likgiltigt mot medmänniskor, skolarbete och skolomgivning 

• behöver speciella arrangemang för att klara sig i studierna 

Underkänd 4 

• uppförandet är fullständigt olämpligt i ett vanligt skolsamfund 
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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 formativa 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  färdigheter  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 

ändamålsenligt 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 uppförande3. 

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. 

Läraren observerar kontinuerligt elevernas lärprocesser, skapar mångsidiga tillfällen för eleverna att 

visa sitt lärande på olika sätt och kommunicera med eleverna om deras lärande. Med hjälp av den 

formativa  bedömningen  handleder  läraren  eleverna  i  deras  lärande  och  synliggör  på  vilket  sätt 

eleven kan främja sitt eget lärande. Den formativa bedömningen sker i huvudsak genom respons och 

interaktion mellan eleven och läraren i undervisningssituationer. Responsen ska vara kvalitativ och 

beskrivande och bestå av växelverkan där man analyserar och löser utmaningar i lärandet. 

En del av den formativa bedömningen är bedömningssamtal som alla elever deltar i under läsåret. I 

bedömningssamtalet läggs  fokus  på  elevens  styrkor  i  lärande  och  skolgången  samt  behandlar 

elevens framsteg i lärande i relation till målen i undervisningen. I bedömningssamtalet deltar eleven 

och  en  eller  flera  av  elevens  lärare.  Elevens  vårdnadshavare  erbjuds  alltid  möjlighet  att  delta  i 

bedömningssamtalet. Bedömningssamtalet dokumenteras på pedagogiskt ändamålsenligt sätt. 
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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. 

Den summativa bedömningen ska genomföras åtminstone i slutet av varje läsår och i slutet av den 

grundläggande  utbildningen.  Eleven  och  hens  vårdnadshavare  ska  ändå  även  under  läsårets  

gång informeras  om  elevens  framsteg  i  studierna,  och  om  elevens  arbete  och  uppförande.  4  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. 5 

Den summativa bedömningen ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för läroämnena i 

grunderna 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 under 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 

ändamålsenligt 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. 6 Läraren  ska  dokumentera  de   omdömen  av  elevens  prov   på  

kunnande   som   inverkar  på  den summativa bedömningen. 

Utöver   läsårsbetyget   (i   slutet   av   varje   läsår)   och  avgångsbetyget   (i   slutet   av   

grundläggande utbildningen) ska eleven få summativ bedömningsinformation minst en gång under 

läsåret om hur målen  i läroämnen  nåtts.  Hur  och  när  den  bedömningsinformationen  under  

läsåret  ges  definieras skolvis. 
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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  genomförandet  av  bedömningen  hör  att  eleverna  ges  möjlighet  att  vara  

delaktiga,  att identifiera elevernas styrkor samt att uppmuntra eleverna. 

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. 7  Eleven och vårdnadshavaren har rätt att få 

information om grunderna för bedömningen och hur de har tillämpats i bedömningen av eleven. 8 

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 person, temperament eller andra personliga egenskaper. 

Den information som fåtts utgående från bedömningen hjälper läraren att anpassa sin undervisning till 

elevernas 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 
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Elevernas  lärande,  kunnande,  arbete  och  uppförande  ska  bedömas  mångsidigt.  9   Den  

mångsidiga bedömningen  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 definierats för den bedömning som ska ges i slutet av de olika 

årskurserna och för  slutbedömningen.  Kunskapskraven  är  inte  mål  som  ställts  upp  för  eleverna,  

utan  de  beskriver vilken kunskapsnivå som krävs för olika vitsord. 

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  undervisningen  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.  

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 förutsättningar. 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. 
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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 läroämnet 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. Bedömningen av lärande anknyter till handledningen av lärprocessen och den respons 

som ska ges om  den.  Bedömningen  av  kunnande  ska  i  sin  tur  fokusera  på  nivån  av  elevens  

kunskaper  och färdigheter. Elevens lärande 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 

läroplanen 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 målområdena för mångsidig kompetens. 

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   grundläggande   utbildningen   ska   inte   användas   för   att   

fastställa   elevens kunskapsnivå. 

6.4 Bedömning av arbete 
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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  utvecklar  i  att  arbeta  självständigt  och  i  grupp,  att  planera  och  utvärdera  sitt  

eget arbete,    att    agera    ansvarsfullt    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 planeras och genomförs. 

6.5 Bedömning av uppförande 

Bedömningen av uppförandet ska genomföras i relation till de mål som ställts upp för uppförande i 

den lokala 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 bedömningen av uppförandet planeras och genomförs. 

I  skolans  fostrande  uppdrag  ingår  att  ge  eleverna  handledning  samt  kunskaper  och  färdigheter  

i anknytning till uppförande. Eleverna ska lära sig att ta hänsyn till andra människor och omgivningen 

och     att     följa     gemensamt     överenskomna     handlingssätt     och     regler.     De     ska     i     

olika kommunikationssituationer i skolan lära sig att uppföra sig sakligt och väl på det sätt som 

situationen kräver.  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   samt   sköta   överenskomna   uppgifter   är   nödvändigt   i   

skolarbetet.   Lagen   om grundläggande utbildning förpliktar eleverna att delta i den grundläggande 

utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppträda sakligt.  Hemmet och skolan ska 

tillsammans handleda eleven att agera i enlighet med lagen och stödja eleven i skolarbetet. 

Elevernas uppförande ska bedömas och eleverna ska ges handledande respons om sitt uppförande i 

relation till de mål som ställts upp för uppförandet.  För att främja en jämlik grundläggande 

utbildning vid SPSU även vad gäller bedömning av uppförande uppgör skolan mål för bedömningen 
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av uppförande. Målen för uppförandet grundar sig på skolans mål för fostran, principerna för    

utvecklandet av skolans verksamhetskultur och skolans ordningsregler. Uppförandet bedöms i   

samarbete   mellan   de   lärare   som   undervisar   eleven   på   basis   av   de gemensamma målen för 

bedömningen av uppförande som fastställs i skolans läroplan. 
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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.10 

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 underkänts 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  kunskaper  och  färdigheter  i  läroämnet  i  fråga.  11   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 kunnande. 

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. 12   

Elevens   framsteg   i   studierna   och   eventuellt   behov   av   stöd   följs   upp  kontinuerligt.   

Elevens prestationer  i  relation  till  målen  för  undervisningen  behandlas  i  bedömningssamtal  och  

bedöms  i den bedömningsinformation som eleven får under läsåret.   Ifall en elev löper risk att inte 

klara av lärokursen  med  godkänt  vitsord  i  något  ämne,  trots  givet  stöd,  ska  skolan  utan  

dröjsmål  vara  i kontakt   med   elev   och   vårdnadshavare   för   att   diskutera   och   komma   

överens   om   åtgärder. Huvudsakligen  är  strävan  att  eleverna  får  det  stöd  de  behöver  för  att  

fullgöra  läroämnenas lärokurser under läsåret som en del av undervisningen. 
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Elever  som  trots  givet  stöd  blivit  underkända  i  ett  ämne  erbjuds  möjligheten  till  ett  särskilt  

(utan att delta i undervisning) för att visa att hen inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter i 

något läroämne, dvs. godkänt.  Skolorna ordnar ett tillfälle för särskilt prov efter läsårets slut. Datum 

definieras  i  läsårsplanen.  Det  särskilda  provet  kan  innehålla  olika  slags  uppgifter,  muntliga  och 

skriftliga, för att eleven på bästa sätt ska kunna visa sina kunskaper. Eftersom provet ordnas efter 

läsårets slut, ges eleven först ett villkorligt beslut om kvarstannande i läsårsbetyget. Detta beslut kan 

ändras efter genomfört prov. 
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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. 13 

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.14
 

Riktlinjerna för anordnande av årskursintegrerade studier enligt eget studieprogram definieras i kap 

5.4.1. Bedömningen av en elev som fått beslut om årskursintegrerade studier baserar sig på elevens 

egna  studieprogram.  I  studieprogrammet  har  definierats  i  vilken  ordning  och  enligt  vilka  

helheter eleven  framskrider  i  sina  studier. 

Eleven  får  ett  läsårsbetyg  i  slutet  av  varje  läsår  samt  övrig bedömningsinformation  enligt  vad  

skolan  bestämt  i  den  skolvisa  delen  av  läroplanen.  Elevens studieprogram tilläggs som bilaga till 

läsårsbetyget. 

 

13  Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 3 mom. 

14  Förordningen om grundläggande utbildning 11 § 3 mom. 
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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. 15  De gemensamma läroämnen som bedöms 

är   modersmål   och   litteratur,   det   andra   inhemska   språket,   främmande   språk,   matematik, 

omgivningslära,  fysik,  kemi,  biologi,  geografi,  hälsokunskap,  religion  eller  livsåskådningskunskap, 

historia, samhällslära, musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. I läsårsbetyget ska ett 

verbalt omdöme eller ett vitsord antecknas 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 

ämnet i fråga. I betygen ges inget separat 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 respektive läroämne. Bedömningen i de enskilda läroämnena ska planeras och 

eleverna ska känna   till   bedömningen   innan   arbetet   med   ett   lärområde   påbörjas.   För   

mångvetenskapliga lärområden ges inga separata 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 bestående 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. 
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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   slutbedömningen.   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 läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

6.8.1 Bildandet av slutvitsord 

Bildandet av slutvitsord ska grunda sig på den kunskapsnivå som eleven visat i relation till målen för 

lärokursen 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 läroämnet 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 

läroämnet.  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  slutbedömningen.  Om  eleven  studerar  enligt  en  

individualiserad  lärokurs  i  ett eller  flera  läroämnen,  ska  elevens  prestationer  i  läroämnena  i  

fråga  bedömas  i  relation  till  de individualiserade mål och innehåll som fastställts i elevens 
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individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), inte i relation till kunskapskraven för 

slutbedömningen. 

Vid  bedömningen  av  läroämnen  som  studerats  enligt  individualiserade  lärokurser  kan  verbalt 

omdöme   användas   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 genomförs i form av studiehelheter, ska bedömningen i betyget 

ändå ges per läroämne. 

Vid    bedömningen    av    läroämnen    som    studerats    enligt    individualiserad    lärokurs    

används huvudsakligen  sifferbedömning  i  slutbedömningen.  I  undantagsfall  kan  bedömningen  

ges  med  ett verbalt  omdöme  i  stället  för  sifferbedömning  om  det  anses  vara  ur  elevens  

perspektiv  mer ändamålsenligt.   Bedömningen   av   de   individualiserade   lärokurserna   ska   

definieras   i   elevens individuella plan. 

 

6.8.3 Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen 

 

I   slutbedömningen   i   den   grundläggande   utbildningen   ska   följande   gemensamma   läroämnen 

bedömas med 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. 
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Om en elev i enlighet med ett beslut som avses i 18 § i lagen om grundläggande utbildning16  är helt 

befriad från studier i ett läroämne inom den grundläggande utbildningens lärokurs ska läroämnet i 

fråga inte bedömas. 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 färdighetsämne 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  grunderna  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    eleven    avlagt    antecknas    för    respektive    konst-    

och färdighetsämne. 

 

 

 

 

16     Lagen om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 

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 
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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 slutvitsordet i läroämnet i fråga. Principen för att höja vitsordet ska 

skrivas ner i den lokala läroplanen. 

Hur valfria ämnen erbjuds i skolorna definieras i kap 10.2. Skolorna definierar hurdana valfria ämnen 

som erbjuds i skolan.  I årskurs 7-9 kan ett valfritt ämne erbjudas som en fördjupad helhet som hör till  

ett  gemensamt  läroämne.  Ett  valfritt  ämne  som  hör  till  ett  gemensamt  läroämne  och  som 

bedöms verbalt med anteckningen ”godkänd” kan höja slutvitsordet i läroämnet i fråga. I de skolvisa 

läroplansdelarna för de valfria ämnena ska det tydligt framgå om det valfria ämnet är fördjupning i ett 

gemensamt ämne eller om det är fråga om tillämpade studier. 

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. 17  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. 18 

Om eleven är olovligt frånvarande och inte deltar i undervisning, prov eller andra möjligheter som hen 

erbjudits 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 studiegång och kvarstanning. En begäran om ny bedömning ska göras av vårdnadshavaren 

och den ska  tillställas  skolan  inom  två  månader  efter  att  vårdnadshavaren  tagit  del  av  

informationen. Skolans rektor och elevens lärare beslutar tillsammans om den nya bedömningen. 19
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19  Förordningen om grundläggande utbildning 19 §
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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 beskrivande verbalt omdöme som ska ges som bilaga till betyget. 

Bedömningen av uppförande ska ges med siffervitsord i läsårsbetyg och i eventuella mellanbetyg i 

årskurserna 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. I   

bedömningen   av   individualiserade lärokurser används verbalt omdöme eller siffervitsord i enlighet 

med utbildningsanordnarens beslut.  

6.11 Betyg 
 

Betyg som ska användas i den grundläggande utbildningen: 

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 

användas 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 beskrivande verbalt omdöme som ska ges som bilaga till betyget. 
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Bedömningen av uppförande ska ges med siffervitsord i läsårsbetyg och i eventuella mellanbetyg i 

årskurserna 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 

modersmål   är   något   annat   än   undervisningsspråket.   20     I   bedömningen   av   individualiserade 

lärokurser används verbalt omdöme eller siffervitsord i enlighet med utbildningsanordnarens beslut.  

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 omdöme eller ett siffervitsord som beskriver i vilken mån eleven under läsåret har uppnått de 

uppställda målen. 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. 21 

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 resultat. 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 eleven har studerat.  

 

 

 

 

 

20  Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 4 mom. 

21  Förordningen om grundläggande utbildning 10 § 3 mom
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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 det i beslutet om särskilt stöd har fastställts att eleven studerar ett eller flera läroämnen enligt en 

individualiserad lärokurs, ska siffervitsordet eller det verbala omdömet förses med en asterisk (*). I 

punkten Tilläggsuppgifter 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 målen 

- 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 

används i betyget 

- en   anteckning   om   att   betyget   utfärdats   enligt   grunderna   för   läroplanen   för   den 

grundläggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 
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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 målen 

- 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 

används i betyget 

- en   anteckning   om   att   betyget   utfärdats   enligt   grunderna   för   läroplanen   för   den 

grundläggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 
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6.11.4 Skiljebetyg 

 

En elev som  flyttar till en annan skola, avgår från skolan utan att ha  inhämtat den grundläggande 

utbildningens hela lärokurs22  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 undervisning. Om eleven flyttar till en annan  skola som  upprätthålls av 

samma utbildningsanordnare, behöver inget separat skiljebetyg ges. 

22  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 
bedömning 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 målen 

- 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 

används i betyget 

- en   anteckning   om   att   betyget   utfärdats   enligt   grunderna   för   läroplanen   för   den 

grundläggande utbildningen 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 

prestationer  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”. 
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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 

studieprogram 

-     bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning 

- en   anteckning   om   att   betyget   utfärdats   enligt   grunderna   för   läroplanen   för   den 

grundläggande utbildningen 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. 

Omfattningen av de gemensamma och valfria läroämnen som en elev avlägger i årskurserna 7–9 ska 

antecknas i avgångsbetyget som årsveckotimmar. 

Vitsordet    i    religion    och    livsåskådningskunskap    ska    antecknas    i    avgångsbetyget    i    

formen ”religion/livsåskådningskunskap”  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 siffervitsord som eleven får antecknas i 

avgångsbetyget, om undervisningen ges av den som ordnar den grundläggande utbildningen. Ett 

eventuellt siffervitsord som  eleven  fått  från  undervisning  som  ges  av  något  religiöst  samfund  ska   
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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 individualiserad lärokurs. 

I avgångsbetyget ska vitsorden i de läroämnen som avlagts i en särskild examen som fullgjorts innan 

avgångsbetyget 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 

siffervitsord  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 valfria ämnen som hänför sig till ett gemensamt läroämne 

och  som  eleven  har  avlagt  ska  i  avgångsbetyget  antecknas  direkt  under  läroämnet  i  fråga.  För 

fördjupande valfria ämnen vars lärokurs understiger två årsveckotimmar 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 anteckningen ”godkänd”. 

Valfria  ämnen  som  inte  hänför  sig  till  ett  gemensamt  läroämne  ska  i  avgångsbetyget  antecknas 

under   rubriken   ”tillämpade   valfria   ämnen”.   I   betyget   ska   anges   läroämnets   namn,   antalet 

årsveckotimmar och bedömningen 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. Om eleven har studerat ämnet mindre än två årsveckotimmar och 

studierna i ämnet inte slutförts ska antecknas  ”deltagit” vid det valfria ämnet. I betyget ska också 

antecknas  antalet  timmar  som  eleven  har  studerat  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  ”godkänd”.  Det  andra  inhemska  språket  undervisas  ändå  som  ett  gemensamt 

läroämne och ett siffervitsord ska ges. 
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Skolan kan inte på basis av tilläggsprestationer i efterhand göra ändringar i vitsord som antecknats i ett  

avgångsbetyg  som  redan  utfärdats.  Eleven  ska  skaffa  ett  nytt  separat  betyg  över eventuellt 

förbättrat kunnande. Ett nytt betyg kan fås antingen genom att visa kunnande i en särskild examen23 

eller   genom   att   delta   i   den   grundläggande   utbildningens   påbyggnadsundervisning   eller   i 

grundläggande utbildning för vuxna. 

6.11.6 Precisering av betyg och betygsanteckningar i SPSU 

Vid SPSU  ges  eleverna  läsårsbetyg,  skiljebetyg  och  avgångsbetyg.  Skolan använder en gemensam  

botten  för  dessa  betyg.  Under  läsåret  får  eleverna  ta  del  av  summativ bedömningsinformation 

minst en gång under läsåret i alla läroämnen eleven studerat enligt det sätt som skolan definierat i den 

skolvisa delen i läroplanen gällande bedömning. 

I   årskurserna   1-3   ges   bedömningen   i   betygen   i   form   av   verbalt   omdöme.   Från   och   med 

läsårsbedömningen i årskurs 4 får eleverna betyg med sifferbedömning.  Uppförande bedöms med 

verbal  bedömning  i  årskurserna  1-3  och  bedömningen  ges  då  som  bilaga  till  läsårsbetyget  och 

skiljebetyget. Användning av verbal och sifferbedömning definieras närmare i kap. 6.7 och 6.8. 

För deltagande i undervisning i eget modersmål/upprätthållande undervisning ges i slutet på läsåret 

ett skiljt betyg och antecknas inte i läsårs-, skilje- eller avgångsbetygen. 

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 

76examen24  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 grundläggande utbildningens allmänna lärokurs. 

23  Lagen om grundläggande utbildning 38 §, förordningen om grundläggande utbildning 23 § 

24  Lagen om grundläggande utbildning 38 §, förordningen om grundläggande utbildning 23 



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 grundläggande utbildningen, såsom lärokursen i en 

årskurs, ges ett betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande 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  lärokurs  med  godkänt  resultat  för  att  få  ett  betyg  över  fullgjord  

lärokurs  i  den grundläggande utbildningen. 

 

Möjligheter  till  särskild  examen vid  SPSU  kan  erbjudas  elever  som  saknar avgångsbetyg från 

den grundläggande utbildningen, elever som deltar i undervisning som förbereder för   den   

grundläggande   utbildningen   (förberedande   undervisning)   eller   läropliktiga   elever   i 

hemundervisning. 

 

Elever   som   deltar   i   förberedande   undervisning   kan   avlägga   lärokurser   i   den   

grundläggande utbildningen  genom  särskild  examen  och  därmed  få  betyg  i  

ämneslärokurser/fullgjorda  lärokurser under tiden den förberedande undervisningen pågår. 

Läropliktiga  elever   i   hemundervisning   och  vars  vårdnadshavare   ansvarar  för   den  

läropliktigas framsteg  i  studierna  kan  få  betyg  i  ämneslärokurser/fullgjorda  lärokurser  i  den  

grundläggande utbildningen genom att avlägga särskild examen. Möjligheten att avlägga särskild 

examen anordnas i den skola som anvisats ansvar för övervakning av den läropliktigas framsteg i 

studierna. Att avlägga särskild examen sker alltid genom överenskommelse med rektorn. 



53 

 

 

6.13 Bedömning i korthet mellan- och läsårsbedömning  

 

Åk 1  
 

• Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp 
(max. tre mål).   

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 
• Blanketten finns på wilma.  
• Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/      

vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna 
är förhindrad att delta.  
 

• Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.  
• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 

Blanketten finns på wilma.  
• Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 

vårdnadshavarna.   
  

Läsårbetyg åk 1  
 

• Alla ämnen som undervisas bedöms, godkänd / underkänd  

• Modersmål och matematik bedöms enligt en fyrstegsskala; utmärkta kunskaper, bra 
kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde förbättras  

• Bedömningen i modersmål och matematik ska kompletteras verbalt  

• I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan 
gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och 
bedömningssamtalen.  

• Bedömningen av uppförandet ges verbalt (bilaga till läsårsbetyget).  
  

  
Åk 2  
 

• Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp (max. 
tre mål).   

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet.  

• Blanketten finns på wilma.  

• Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna 
eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är förhindrad att delta.  
 
 

• Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.  

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 

• Blanketten finns på wilma.  
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• Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna.   
 

  
Läsårsbetyget åk 2  

 

• Alla ämnen som undervisas bedöms, godkänd / underkänd  

• Modersmål, A1 språket (engelska) och matematik bedöms enligt en 
fyrstegsskala; utmärkta kunskaper, bra kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde 
förbättras  

• Bedömningen i modersmål, A1 språket (engelska) och matematik ska kompletteras 
verbalt.  

• I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan 
gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och 
bedömningssamtalen.  

• Bedömningen av uppförandet ges verbalt (bilaga till läsårsbetyget).  
  

  
Åk 3  
  

• Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp 
(max. tre mål).   

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 

• Blanketten finns på wilma.  

• Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är 
förhindrad att delta.  

  

• Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.  

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 

• Blanketten finns på wilma.  

• Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna.   

  
Läsårsbetyget åk 3  
 

• Bedömning i alla ämnen som undervisas, godkänd / underkänd (mindre än två 
årsveckotimmar) eller bedömning enligt fyrstegsskalan (minst 2 
årsveckotimmar); utmärkta kunskaper, bra kunskaper, nöjaktiga kunskaper, borde 
förbättras  

• Bedömningen i modersmål, A1 språket (engelska) och matematik ska kompletteras 
verbalt.  

• I övriga ämnen är den verbala bedömningen frivillig. Den verbala bedömningen kan 
gärna poängtera de uppställda målen som framkommit under utvecklings- och 
bedömningssamtalen.  
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• Bedömningen av uppförandet ges som verbal bedömning (bilaga till läsårsbetyget).  
  
Åk 4  
 

• Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp 
(max. tre mål).   

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 

• Blanketten finns på wilma.  

• Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är 
förhindrad att delta.  
 

• Höstterminen utvärderas i januari / februari med ett bedömningssamtal.  

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 
Blanketten finns på wilma.  

• Bedömningssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna.   

  
Läsårsbetyg åk 4  
 

• Sifferbetyg  

• På årskurs 4 ska även kompletterande verbal bedömning ges i modersmål, A1 språket 
(engelska) och matematik.  

• Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.   
  

 
Åk 5-9  
 

• Utvecklingssamtal hålls under september/ oktober där målen för läsåret ställs upp 
(max. tre mål).   

• En blankett fylls i av eleven och vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna inför samtalet. 
Blanketten finns på wilma.  

• Utvecklingssamtalet hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna eller enbart med eleven om vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna är 
förhindrad att delta.  

  
 

Mellanbetyg åk 5-9  
 

• Mellanbetyg ges vid höstterminens slut.  

• Sifferbetyg   

• Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.   
  
Läsårsbetyg åk 5-8, avgångsbetyg åk 9  
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• Sifferbetyg   

• Uppförandet bedöms enligt uppförandekriterierna för sifferbedömning.   
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7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 
 

Vid SPSU tillämpas mångsidiga metoder och arbetssätt i undervisningen. Att differentiera undervisningen är 

det främsta sättet att i all undervisning beakta behoven i undervisningsgruppen och skillnaderna mellan 

eleverna. Uppmärksamhet fästs vid elevernas individuella skillnader i utveckling och bakgrund. 

Differentieringen är viktig för att väcka och upprätthålla elevernas studiemotivation. Genom att 

differentiera undervisningen ges eleverna lämpliga utmaningar och erfarenheter av att lyckas samt 

möjligheter att utvecklas och lära sig utifrån sina egna styrkor. Differentieringen kan gälla undervisningens 

innehåll, undervisningsmaterial, metoder och arbetssätt samt antalet och omfånget av skol- och 

hemuppgifter. Eleverna kan behöva olika möjligheter och sätt att visa sitt kunnande och sina framsteg. 

Även flexibla grupperingar och kompanjonundervisning tillämpas vid SPSU och dessa strategier möjliggör 

tidiga stödinsatser och förverkligande av stöd i undervisningen. 

7.1 Allmänna principer för stöd 

Svenska Privatskolan i Uleåborg är den enda svenskspråkiga skolan i landskapet Norra Österbotten och 

arbetar enligt principen ”en skola för alla”. En viktig målsättning är att arbeta förebyggande samt ingripa 

tidigt då eleven är i behov av stödåtgärder. Enligt lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i 

undervisning rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. För att upptäcka 

behovet av stöd i ett tidigt stadium ska man kontinuerligt följa med hur elevernas lärande och skolgång 

framskrider. Vi utgår ifrån att varje elev skall erbjudas rätt stöd i rätt tid. Först granskas de befintliga 

arbetssätten, undervisningsarrangemangen och lärmiljöerna och hur de lämpar sig för eleven. Utifrån det 

bedöms om man genom att ändra på ovannämnda kunde hitta bättre pedagogiska lösningar för eleven. 

Genom att förtydliga ansvarsfördelningen eftersträvar vi att utveckla ett smidigt system som gör att vi kan 

identifiera utmaningar genast då de uppstår och effektivt ingripa genom att sätta in rätt stöd vid rätt 

tidpunkt. I vår skola används trestegsmodellen för stöd i undervisningen, det vill säga allmänt, intensifierat 

och särskilt stöd. Av dessa kan en elev få stöd på endast en nivå åt gången. 

 

Om en elev har utmaningar med skolgången är skolans personal i kontakt med hemmet. Betydelsen av ett 

gott samarbete mellan hemmet och skolan förstärks ytterligare då en elev är i behov av stöd för sin 

skolgång. Alla elever som har stödbehov har rätt till olika slag av stöd och stödformerna anpassas efter 

elevernas individuella behov. Stödbehoven varierar från tillfälliga behov till mer bestående. Det är viktigt 

att stödja barnet redan i ett tidigt skede så att skolstarten blir så smidig som möjlig. För att i ett tidigt skede 

kunna konstatera behovet av stöd ska elevernas behov utvärderas kontinuerligt och stödet ska påbörjas 

tillräckligt tidigt. Speciallärarens kartläggningar främst i modersmålet och matematiken hjälper att 

identifiera och åtgärda problem. Stödet för eleven planeras som en helhet där eleven står i fokus. Detta ska 

ske i samråd med alla de lärare som undervisar eleven. Vid behov planeras och genomförs stödet för eleven 

i form av ett yrkesövergripande elevvårdsarbete. 

 

Eleven ska i första hand ges stöd i sin egen undervisningsgrupp genom olika flexibla arrangemang, om inte 

elevens bästa nödvändigt förutsätter att eleven flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola. Det är 

speciellt viktigt att se till att stödet fortsätter när ett barn övergår från förskoleundervisning till 

grundläggande utbildning, inom den grundläggande utbildningen och då eleven övergår från den 
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grundläggande utbildningen till andra stadiet. Syftet med tidigt stödjande är att förhindra att problemen 

växer, blir mer långvariga och komplicerade. Det är viktigt att ge eleven möjligheter att uppleva att hen 

lyckas med skolgången och känner sig delaktig i gruppen.  I det dagliga arbetet har skolans personal ansvar 

för att alla elever mår bra och för att tidigt upptäcka och åtgärda situationer då en elev behöver stöd. 

 

SPSU har en fungerande elevhälsa och elevhälsogrupp. För att kunna arbeta förebyggande och stödja 

eleverna på bästa möjliga sätt, är ett yrkesövergripande samarbete viktigt. Pedagogisk sakkunskap, 

samarbete mellan lärarna och yrkesövergripande samarbete med elevvården är viktigt för att behovet av 

stöd ska upptäckas och genomföras. Skolan i samarbete med staden Uleåborg erbjuder speciallärar-, 

skolkurators-, skolpsykologs- och skolhälsovårdstjänster. Vilka sakkunniga som ska delta i 

sektorsövergripande samarbete avgörs enligt elevens individuella behov. Vid SPSU strävar vi efter ett gott 

och fungerande sektorsövergripande samarbete, där även eleven och/eller vårdnadshavaren eller annan 

laglig företrädare för eleven inkluderas, som gynnar elevens lärande och välmående. 

 

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 gäller 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 stärks 

med ändamålsenliga metoder och handledning. Genom handledningen får eleven lära sig att ställa upp mål 

för sitt lärande och ta ansvar för sina studier. Målen, åtgärder och utvärdering angående handledning skrivs 

in i planen för elevens lärande (PL) eller den individuella planen (IP) för hur undervisningen ska ordnas. 

Handledande stöd ska planeras i nära samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Sakkunskapen hos 

elevvårdspersonalen och eventuell biträdande personal ska också utnyttjas. 

 

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. 

 

7.1.2 Samarbete mellan hem och skola i samband med stöd 

När en elev har behov av stöd ökar betydelsen av samarbete mellan hem och skola. Skolpersonalen ska 

känna till de lagar och föreskrifter som gäller samarbetet med vårdnadshavaren i anslutning till elevens 

stöd. Vårdnadshavarna 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 kontaktar hemmet så fort som möjligt när det framgår att en elev har utmaningar med lärandet 

eller skolgången eller elevens välbefinnande är i fara. 
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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 samförstånd 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. 

 

7.1.3 Rutiner och samarbete vid övergångar 

 

Målet är att allt stöd anordnas och att alla övergångar sker i samförstånd med vårdnadshavare. Med 

samtycke av elevens vårdnadshavare kan sekretessbelagda uppgifter överföras i syftet att stödja elevens 

lärande och skolgång. Uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen kan lämnas ut i skolan 

till de personer som behöver dem i sitt arbete för att kunna förverkliga den grundläggande utbildningen för 

eleven. Om eleven byter skola ska skolan delge de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av 

undervisningen till den nya utbildningsanordnaren också utan samtycke. Skyldigheten att överföra 

information gäller också från förskoleundervisning till den grundläggande utbildningen och därifrån vidare 

till andra stadiet. Motsvarande uppgifter kan också delges på begäran av den nya utbildningsanordnaren. 

Med vårdnadshavares skriftliga samtycke kan övriga uppgifter om elevens skolgång överlämnas. 

 

7.2 Allmänt stöd för studier och skolgång  

 

Det är varje elevs rättighet att få grundläggande utbildning av god kvalitet och möjlighet att få handledning 

och stöd för lärandet och skolgången. I skolarbetet ska alla elevers förutsättningar och behov beaktas. 

Läraren ska handleda eleverna så att de lär sig att identifiera sina egna resurser och sina utmaningar för 

utveckling. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid elevens inlärningsfärdigheter och möjligheter att ta 

ansvar för sina studier, såsom planering, målsättning, genomförande och utvärdering. Elevernas självkänsla, 

studiemotivation och inlärningsfärdigheter ska stärkas i alla studiesituationer och läroämnen. Att bedöma 

behovet av stöd och att erbjuda stöd ingår i lärarens arbete. Stödet struktureras i samarbete mellan lärarna 

och vid behov andra sakkunniga och i tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. 

 

När läraren upptäcker att en elev har utmaningar i sitt skolarbete är det mycket viktigt att vårdnadshavaren 

kontaktas i ett tidigt skede. Genom att ta med vårdnadshavarna i ett tidigt skede i processen för att stödja 

barnets utveckling lägger man grunden till ett fortsatt gott samarbete. Ett gott samarbete mellan hem och 

skola är avgörande för elevens framgångar. 

 

Det allmänna stödet åt en elev ges i första hand av klass-/ämnesläraren i samarbete med hemmet. 

Specialläraren handleder klass-/ämnesläraren vid behov. De viktigaste stödåtgärderna inom det allmänna 

stödet är differentiering, handledning, stödundervisning och samarbete med hemmet. Det planerade 

stödet kan dokumenteras i plan för elevens lärande (PL). Speciallärarens roll är att handleda läraren kring 
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specialpedagogisk träning i klassrummet och metoder för differentiering i undervisningen. Specialläraren 

kan vid behov ge specialundervisning på deltid. 

 

Ifall det allmänna stödet inte ger önskat resultat görs en pedagogisk bedömning (i Wilma under fliken 

Stöd). Den pedagogiska bedömningen utreder behovet av ytterligare stödåtgärder. 

 

Arbetsfördelningen inom det allmänna stödet 

VEM GÖR VAD? ALLMÄNT STÖD 

Elev med lindriga och tillfälliga utmaningar i skolarbetet 

ELEVEN OCH 

VÅRDNADSHAVAREN 

➢ samarbetar med skolan kring elevens lärande och 

utveckling, tar emot det stöd och den hjälp som erbjuds 

KLASSLÄRAREN /  

KLASSFÖRESTÅNDAREN /  

ÄMNESLÄRAREN 

➢ differentierar undervisningen, ger handledning och vid 

behov förebyggande eller traditionell stödundervisning 

➢ ger läxläsningshjälp vid behov 

➢ diskuterar med hemmet om gemensamma stödåtgärder 

➢ utvärderar stödåtgärderna 

SPECIALLÄRAREN ➢ gör kartläggningar (modersmål och matematik i åk 1-6, 

modersmål i åk 7-9) regelbundet 

➢ handleder klass-/ämnesläraren kring stödåtgärder 

➢ ger vid behov specialundervisning på deltid 

➢ koordinerar samarbetet mellan skolan och elevhälsan  

ELEVHÄLSOTJÄNSTER ➢ skolhälsovård, kurator- eller psykologtjänster vid behov 

 

 

7.3 Intensifierat stöd för studier och skolgång 

 

Innan mer omfattande stödåtgärder i form av intensifierat stöd påbörjas görs en pedagogisk bedömning 

om eleven. Det är i första hand klassläraren eller klassföreståndaren som ansvarar för den pedagogiska 

bedömningen, specialläraren hjälper ovan nämnda vid behov. Innan en elev övergår från allmänt till 

intensifierat stöd bör ärendet behandlas i skolans elevhälsogrupp och beslutet skall protokollföras. För de 

elever som får intensifierat stöd dokumenteras stödformerna i en plan för elevens lärande (PL). Denna plan 

utvärderas regelbundet, minst en gång per läsår. 

 

Klassläraren eller klassföreståndaren ansvarar för uppgörande av PL, men planen ska göras i nära 

samarbete med specialläraren och andra lärare som undervisar eleven. Observera att en plan för elevens 

lärande även kan göras av klass- eller ämneslärare som vill differentiera undervisningen för begåvade 

elever som behöver utmaningar i sin undervisning. Elevvårdsgruppen kan fungera som bollplank när PL 

planeras. Gruppen deltar också i uppföljningen av planen och rektorn godkänner planen. 

 

Kontakten till hemmet är ytterst viktig. Vårdnadshavarna deltar inte i själva uppgörandet av PL, men de 

skall informeras om vilken typ av stödåtgärder som planeras. En tydlig arbetsfördelning mellan hem och 
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skola, när det gäller de olika stödåtgärderna kring eleven, är viktig. För att det intensifierade stödet skall bli 

effektivt bör olika typers stödåtgärder planeras, t.ex. stödundervisning av klass- eller ämnesläraren, 

användning av olika pedagogiska och specialpedagogiska hjälpmedel eller specialundervisning på deltid av 

specialläraren. 

 

Arbetsfördelningen inom det intensifierade stödet 

VEM GÖR VAD? INTENSIFIERAT STÖD 

Elev med tydliga utmaningar i skolarbetet. Behov av flera former 

av stöd samtidigt och regelbundet. 

ELEVEN OCH 

VÅRDNADSHAVAREN 

➢ samarbetar med skolan kring elevens lärande och 

utveckling, tar emot det stöd och den hjälp som erbjuds 

KLASSLÄRAREN /  

KLASSFÖRESTÅNDAREN /  

ÄMNESLÄRAREN 

➢ diskuterar med vårdnadshavaren om behov av vidare 

stödåtgärder  

➢ koordinerar en pedagogisk bedömning som underlag för 

beslut om intensifierat stöd 

➢ gör upp plan för lärande (PL) tillsammans med berörda 

lärare och specialläraren  

➢ utvärderar PL en gång per termin 

SPECIALLÄRAREN ➢ deltar i planering och uppgörande av PL  

➢ ger specialundervisning på deltid  

➢ deltar i pedagogisk utredning ifall behov av ytterligare stöd 

finns  

SKOLANS ELEVHÄLSOGRUPP/ 

REKTORN 

➢ beslut om intensifierat stöd behandlas i gruppen och 

beslutet protokollförs  

➢ deltar vid behov i uppgörande av PL 

➢ rektorn godkänner PL 

➢ planerar vid behov elevvårdstjänster 

➢ följer upp och dokumenterar det intensifierade stödet samt 

resursbehovet 

SKOLPSYKOLOGEN ➢ utreder vid behov inlärningssvårigheter  

➢ bidrar vid behov med sakkunskap och kan föreslå t.ex. 

särskilda undervisningsarrangemang 

ELEVHÄLSOTJÄNSTER ➢ skolhälsovård och kuratorstjänster vid behov 

 

 

7.4 Särskilt stöd för studier och skolgång 

 

Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, 

utveckling eller lärande. Syftet med det särskilda stödet är att ge eleven övergripande och systematiskt stöd 

så att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter den grundläggande 
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utbildningen. Elevens självkänsla, studiemotivation och möjlighet att uppleva glädje över att lyckas och lära 

sig ska stärkas. Också elevens delaktighet och förmåga att ta ansvar för sina studier ska stödjas. 

 

Särskilt stöd utgörs av specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har rätt till enligt lagen 

om grundläggande utbildning. Det stöd eleven får ska bilda en systematisk helhet. En elev som fått ett 

beslut om särskilt stöd ges undervisning i enlighet med en individuell plan för hur undervisningen ska 

ordnas (IP). Det särskilda stödet innebär i huvudsak pedagogiska lösningar inom specialundervisningen för 

att säkerställa elevens lärande. De pedagogiska lösningarna kan t.ex. gälla undervisningen och arbetssätten 

eller material och redskap. Eleven har även rätt till alla andra stödformer, såsom handledning, 

stödundervisning och specialundervisning på del- eller heltid. Inom ramen för det särskilda stödet är det 

dessutom möjligt att individualisera lärokurser i läroämnen eller i särskilda fall, befria eleven från studier 

som stöd för elevens lärande. Undervisningen av en elev som behöver särskilt stöd ordnas vid SPSU så långt 

som möjligt i samband med den övriga undervisningen. För elever som omfattas av förlängd läroplikt fattas 

även beslut om särskilt stöd. Ett beslut om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av rektorn på 

basis av en pedagogisk utredning. 

 

Inför beslut om särskilt stöd görs alltid en pedagogisk utredning (i Wilma under fliken Stöd). Särskilt stöd 

övervägs i regel först efter att intensifierat stöd har prövats. I särskilda fall kan överföring bli aktuell utan 

prövat intensifierat stöd. Klassläraren/klassföreståndaren koordinerar i samråd med berörda lärare och 

expertgrupp att en pedagogisk utredning görs. Utredningen kan kompletteras t.ex. med en psykologisk 

utredning och/eller utlåtande av skolläkare eller annan specialiserad läkare. 

 

Kontakten till hemmet och samarbetet med vårdnadshavarna är ytterst viktigt. Vårdnadshavarna och 

eleven ska höras inför beslut om särskilt stöd. Vårdnadshavarna ges möjlighet att ta del av den pedagogiska 

utredningen samt vilka stödåtgärder som planeras. Vårdnadshavaren har möjlighet att anmäla avvikande 

åsikt, men det är utbildningsanordnaren som bedömer behovet av särskilt stöd. I beslutet om särskilt stöd 

antecknas hur det särskilda stödet rekommenderas att ordnas. I beslutet kan antecknas även behov av 

extra stödresurser som skolgångshandledare, individuella undervisningsarrangemang, skolskjuts m.m. 

Specialläraren ansvarar för uppgörande av den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP) 

för eleven. Planen görs i samråd med vårdnadshavarna och klassläraren/klassföreståndaren/ämneslärarna. 

 

För elever vid SPSU som får särskilt stöd och är integrerade i en skola som meddelar allmän undervisning 

bör stor vikt sättas vid planering av stödåtgärder. Ett nära samarbete med specialläraren kring 

specialundervisning på deltid och kompanjonlärarskap är viktigt. Ett flitigt användande av olika pedagogiska 

och specialpedagogiska hjälpmedel rekommenderas. Tillgång till skolgångshandledare kan underlätta 

arbetet. Skolpsykolog och/eller skolkurator konsulteras vid behov. Beslutet om särskilt stöd utvärderas 

genom en ny pedagogisk utredning inför årskurs 3 och7. Rektorn ansvarar för att utvärdering sker. Den 

individuella planen för hur undervisningen skall ordnas (IP) utvärderas minst en gång om året och då oftast i 

slutet av läsåret. 
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Arbetsfördelningen inom det särskilda stödet 

 

VEM GÖR VAD? SÄRSKILT STÖD 

Elev med stora utmaningar i skolarbetet. Innebär beslut om 

förlängd läroplikt och/eller särskilt stöd. Ges när intensifierat stöd 

inte är tillräckligt. 

ELEVEN OCH 

VÅRDNADSHAVAREN 

➢ samarbetar med skolan kring elevens lärande och 

utveckling, tar emot det stöd och den hjälp som erbjuds 

KLASSLÄRAREN /  

KLASSFÖRESTÅNDAREN /  

ÄMNESLÄRAREN 

➢ diskuterar med vårdnadshavaren om behov av vidare 

stödåtgärder 

SPECIALLÄRAREN ➢ gör en pedagogisk utredning i samarbete med 

vårdnadshavare samt klass- och/eller ämneslärare 

➢ planerar och utarbetar en individuell plan för hur 

undervisningen ska ordnas (IP) i samarbete med 

vårdnadshavare samt klass- och/eller ämneslärare 

➢ följer upp och dokumenterar det särskilda stödet samt 

resursbehovet 

➢ ger specialundervisning på deltid  

SKOLANS ELEVHÄLSOGRUPP/ 

REKTORN 

➢ beslut om särskilt stöd  

➢ deltar vid behov i uppgörande av IP 

➢ rektorn godkänner IP 

➢ planerar vid behov elevvårdstjänster 

SKOLPSYKOLOGEN ➢ utreder vid behov inlärningssvårigheter  

➢ bidrar vid behov med sakkunskap och kan föreslå t.ex. 

särskilda undervisningsarrangemang 

ELEVHÄLSOTJÄNSTER ➢ skolhälsovård och kuratortjänster vid behov 

 

 

7.4.1 Beslut om särskilt stöd  

 

Beslut om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av rektorn på basis av de motiveringar och 

rekommendationer som gjorts i den pedagogiska utredningen. I beslutet fastslås elevens huvudsakliga 

undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra tjänster som eleven behöver, 

samt vid behov undantagsarrangemang i undervisningen. Även individualisering av lärokurs fastställs i 

beslutet om särskilt stöd.  

 

Ett beslut om särskilt stöd kan också fattas innan den grundläggande utbildningen inleds eller under tiden 

utbildning pågår, utan föregående intensifierat stöd, om det ur en psykologisk eller medicinsk bedömning 

framgår att undervisningen för eleven till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i 

känslolivet eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan ordnas på annat sätt. Om ett beslut om 
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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.  

 

Beslut om särskilt stöd granskas i slutet av årskurs 2 och 6 samt alltid då elevens behov av stöd förändras på 

de punkter som bestäms i beslutet. Ett beslut om särskilt stöd granskas genom att en ny pedagogisk 

utredning görs upp. Om behov av särskilt stöd kvarstår, fattas ett nytt beslut om särskilt stöd. Om eleven 

inte längre behöver särskilt stöd, fattas ett beslut om att stödet avslutas och eleven övergår till intensifierat 

stöd.  

 

7.4.2 Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas  

 

En individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas görs upp för elever med beslut om särskilt stöd. 

Den individuella planen bygger på den information som tagits fram i samband med den pedagogiska 

utredningen och ska beskriva den undervisning och övrigt stöd som eleven ska få i enlighet med beslutet 

om särskilt stöd.  

 

IP:n fylls i till de delar som är nödvändiga för att stödja elevens lärande och skolgång. I den individuella 

planen beskrivs mål för och innehåll i elevens lärande och skolgång, undervisningsarrangemangen, de 

pedagogiska metoderna samt det stöd och handledning som eleven behöver. IP:n ska stödja lärarna att 

planera och genomföra stödet för eleven och fungerar som underlag för utvärdering av elevens framsteg. 

Elevens personliga egenskaper beskrivs inte i IP:n.  

 

Den individuella planen görs upp av de lärare som undervisar eleven och vars kunskap som behövs 

tillsammans med speciallärare. Vid behov deltar andra sakkunniga. Elev och vårdnadshavare deltar i 

uppgörandet av IP:n. Elevens andel i planeringen av stödet ökar när eleven kommer till de högre 

årskurserna i den grundläggande utbildningen. Med vårdnadshavarna diskuteras hur hemmet kan stödja 

eleven att uppnå målen som ställs i planen. Vid uppgörande av IP:n kan en tidigare plan för lärande inom 

intensifierat stöd eller tidigare IP användas som stöd. Med vårdnadshavares tillstånd kan andra dokument 

användas vid uppgörande av IP:n.  

 

Den individuella planen och det särskilda stödet eleven får följs upp och utvärderas regelbundet, minst en 

gång per läsår. I den individuella planen definieras tidpunkt för uppföljning. IP:n uppdateras att motsvara 

elevens stödbehov inom ramen för det särskilda stödet. Om det vid uppföljning konstateras att elevens 

stödbehov förändrats på de punkter som bestäms i beslutet om särskilt stöd, görs en pedagogisk utredning 

på basis av vilken ett nytt beslut om särskilt stöd fattas. 
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7.4.3 Individualisering av lärokursen i ett läroämne och befrielse från studier  

 

Undervisningen ska ordnas utgående från elevens förutsättningar och den kan basera sig på lärokurser av 

olika omfattning. Det primära målet är att stödja elevens studier så att målen för den allmänna lärokursen 

kan nås i alla läroämnen.  

 

Individualisering av lärokurs 

Ifall det trots stöd inte är möjligt för eleven att nå målen för den allmänna lärokursen i ett läroämne med 

godkänt resultat, kan lärokursen i läroämnet individualiseras. Språklig och kulturell bakgrund, frånvaro, 

brist på motivation, bristfällig studieteknik eller utmaningar gällande beteende kan inte i sig vara grunder 

för individualisering av en lärokurs, utan eleven ska i sådana fall stödjas på andra lämpliga sätt.  

 

Individualisering av lärokursen i ett läroämne innebär att den eftersträvade nivån för elevens lärande 

bestäms utifrån elevens förutsättningar. Individualisering av lärokurs fastställs i beslut om särskilt stöd. I 

den pedagogiska utredningen motiveras individualisering av lärokurs per läroämne.  

 

Målen och innehållet i en individualiserad lärokurs ska härledas ur de allmänna målen och innehållet i 

läroämnet för den aktuella årskursen. Målen och innehållen i de lägre årskurserna kan tillämpas. Mål och 

innehåll för varje individualiserad årskurs beskrivs i elevens individuella plan (IP). Elevens prestationer i 

läroämnet bedöms i relation till de individuella mål som fastställs för eleven i IP:n.  

 

Befrielse från studier för att stödja elevens skolgång  

Individualisering av lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från studierna i en 

lärokurs. För att en elev ska befrias från studier i en lärokurs ska det finnas särskilt vägande skäl. För en 

elev, som annat än tillfälligt har befriats från studier i ett läroämne, ska annan motsvarande undervisning 

eller handledd verksamhet ordnas.  

 

Om befrielse från studier görs inom ramen för särskilt stöd bestäms detta i beslut om särskilt stöd. Behovet 

av befrielse från studier kartläggs i enlighet med en pedagogisk utredning. En elev kan även befrias från 

studier i ett läroämne i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Detta görs genom ett skiljt 

förvaltningsbeslut som fattas av rektor. Om eleven har behov av att bli befriad från studier på grund av 

hälsoskäl krävs ett läkarutlåtande. I elevens plan för lärande eller IP beskrivs hur de befriade studierna 

ersätts.  

 

7.4.4 Förlängd läroplikt  

 

Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål som 

ställts upp för den grundläggande utbildningen, blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i 

lagen om grundläggande utbildning. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har 

fullgjorts eller när det har förflutit 11 år sedan läroplikten för barnet som omfattas av förlängd läroplikt 
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började. För barn som omfattas av förlängd läroplikt kan förskoleundervisningen omfatta ett eller två år. 

Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att klara den grundläggande utbildningen så bra som möjligt.  

 

Gravt handikappade barn omfattas av förlängd läroplikt. Också en svår sjukdom kan vara orsak till förlängd 

läroplikt. Ett beslut om förlängd läroplikt fattas i allmänhet innan barnet blir läropliktigt. Då fattas också ett 

beslut om särskilt stöd för barnet. En individuell plan för hur undervisningen ordnas ska utarbetas för 

barnet då förskoleundervisningen inleds. Alla barn har rätt till förskoleundervisning året innan läroplikten 

börjar. Barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till förskoleundervisning från och med början av 

höstterminen det år barnet fyller fem år. Ett beslut om förlängd läroplikt behövs innan 

förskoleundervisningen inleds för att rätten ska kunna uppfyllas.  

 

Sektorsövergripande samarbete är en förutsättning för att ett barn ska kunna hänvisas till stöd i ett 

tillräckligt tidigt skede. Barnets vårdnadshavare ska i tillräckligt god tid få information om de olika 

alternativen av förlängd läroplikt och om konsekvenserna av olika val. Vårdnadshavaren avgör om barnet 

ska delta i den frivilliga förskoleundervisningen. Hur länge barnet ska gå i förskola och när barnet ska inleda 

den grundläggande utbildningen ska planeras utgående från barnets framsteg, behov av stöd och situation 

som helhet.  

 

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

1. Barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år barnet fyller fem år, fortsätter följande år inom 

den läropliktsenliga förskoleundervisningen och inleder därefter den grundläggande utbildningen.  

2. Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år, deltar i 

förskoleundervisningen ett år och inleder därefter den grundläggande utbildningen.  

3. 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.  

 

Beslut om förlängd läroplikt och beslut om särskilt stöd fattas av utbildningsanordnare. För elever med 

beslut om förlängd läroplikt anordnas stöd i enlighet med principer för särskilt stöd och det uppgörs en 

individuell plan (IP) för elevens lärande. Uppföljningen av behovet av förlängd läroplikt bedöms i samband 

med att beslut om särskilt stöd granskas. Om det konstateras att eleven inte längre ska omfattas av 

förlängd läroplikt, fattas ett beslut om att den förlängda läroplikten upphör och eleven övergår till den 

allmänna läroplikten. Vid behov kan eleven fortsättningsvis få särskilt stöd. 
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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 stödundervisning. Stödundervisningen ska inledas genast då svårigheter gällande lärande eller skolgång 

upptäcks, så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna. Stödundervisning kan även användas för att 

förebygga svårigheter. Stödundervisningen ska ordnas systematiskt och så ofta den behövs.  

 

Det är varje lärares uppgift att följa elevens lärande och upptäcka eventuella behov av stödundervisning 

samt att ta initiativ till att ordna den. Eleven kan få stödundervisning antingen under lektionerna eller 

utanför dessa, i en mindre grupp eller individuellt. Olika flexibla undervisningsarrangemang eller 

kompanjonundervisning kan också användas. Det centrala i stödundervisningen är handledning och 

användning av mångsidiga metoder och olika material för att hitta nya sätt att närma sig lärostoffet. 

Stödundervisning kan ges på alla nivåer av stöd. Målen för och genomförande av stödundervisningen 

beskrivs inom intensifierat och särskilt stöd i planen för elevens lärande/IP. Om eleven har en plan inom 

allmänt stöd beskrivs stödundervisningen i den. Stödundervisningen som ges eleven dokumenteras och 

utvärderas regelbundet. Målet är att stödundervisningen ordnas i samförstånd med eleven och 

vårdnadshavaren. Eleven och vårdnadshavaren ska informeras om hur stödundervisningen genomförs och 

vilken betydelse den har för elevens lärande och skolgång samt om elevens skyldighet att delta i den 

stödundervisning som ordnas för hen. Utöver den allmänna stödundervisningen kan elever med 

invandrarbakgrund få stödundervisning som är speciellt avsedd för dem i enlighet med av staten fastställda 

kriterier. 

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 undervisningen. Målet med specialundervisning på deltid är att stärka elevens 

förutsättningar för lärande och förebygga svårigheter i lärande och skolgång.  

 

Elever som har svårigheter med inlärning eller skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid 

sidan av den övriga undervisningen. Specialundervisning på deltid ordnas som kompanjonundervisning, i en 

mindre grupp eller som individuell undervisning av specialläraren. Det är möjligt att få specialundervisning 

på deltid inom alla stödnivåer. Betydelsen av specialundervisning på deltid ökar inom det intensifierade 

stödet. Mål och innehåll för specialundervisning på deltid anknyts till elevens övriga undervisning och 

beskrivs i planen för elevens lärande eller IP inom ramen för intensifierat eller särskilt stöd.  

 

7.5.3 Tjänster och hjälpmedel som förutsätts för elevens deltagande i undervisning  

 

En elev har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster och 

särskilda hjälpmedel som fastställs i lagen om grundläggande utbildning och förutsätts för att eleven ska 
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kunna delta i undervisningen. Syftet är att alla skoldagar garantera eleven grundläggande förutsättningar 

för lärande och skolgång, tillgängliga lärmiljöer och möjlighet till socialt samspel.  

 

Lärarens uppgift är att planera, undervisa, stödja och bedöma elevens och hela gruppens lärande och 

arbete. Biträdet ska handleda och stödja eleven i dagliga situationer och hjälpa eleven att utföra uppgifter i 

anslutning till lärande och skolgång enligt lärarens eller andra yrkespersoners anvisningar. Lärarna och 

biträdena ska planera och utvärdera sitt arbete tillsammans och vid behov med den övriga personalen. Det 

är viktigt att arbets- och ansvarsfördelningen är klar. Det stöd som ett skolgångsbiträde ger ska hjälpa 

eleven att klara sig självständigt, ta egna initiativ och utveckla en positiv självkänsla. Syftet med 

biträdestjänsterna är att stödja den enskilda eleven så att hen kan ta allt mera ansvar för sitt lärande och 

sin skolgång. Skolgångsbiträde som stöd riktar sig huvudsakligen till hela undervisningsgruppen, men kan 

också riktas till enskild elev eller flera elever. Rektor ansvarar för fördelningen av resursen på skolan.  

 

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

Tolkningstjänster kan ges till en elev för att trygga de grundförutsättningar hen behöver för att kunna 

studera och gå i skola. Med tolkningstjänster hänvisas till tolkning med teckenspråk eller alternativ eller 

kompletterande kommunikation som stöder tal (t.ex. olika symbolsystem och punktskrift). De som arbetar 

med eleven planerar tillsammans kommunikationsstödet i olika inlärningssituationer. En elev 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 kan man i undervisningen använda till exempel olika slag av 

informationstekniska program, ljudböcker, åskådningsmaterial för matematik och hjälpmedel som stödjer 

koncentrationen. De som arbetar med eleven ska vara tillräckligt insatta i användningen av de hjälpmedel 

som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen och i samarbete med andra yrkespersoner som 

är insatta i stödfunktionerna handleda eleven och vårdnadshavaren i användningen av hjälpmedlen. 

Hjälpmedlen ska användas systematiskt och användningen och behovet ska regelbundet utvärderas.  

 

Behovet och omfattningen av tjänster och hjälpmedel bedöms i yrkesövergripande samarbete med 

utnyttjande av information från eleven och vårdnadshavaren samt eventuella utlåtanden av utomstående 

experter. Behovet av tjänster och hjälpmedel för en elev som får intensifierat stöd beskrivs i en pedagogisk 

bedömning. Om eleven får särskilt stöd, bedöms behovet av tjänster och särskilda hjälpmedel i en 

pedagogisk utredning och fastställs i ett beslut om särskilt stöd. För en elev som får allmänt och 

intensifierat stöd fattas ett förvaltningsbeslut om eventuella tjänster och särskilda hjälpmedel.  

 

7.6 Andra stödformer  

 

Utöver de stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning kan skolorna använda andra 

stödformer som t.ex. läxläsningshjälp, övningar i social kompetens eller konsultationstjänster. Också 

följande stödformer är möjliga för att stödja elevens lärande och skolgång:  
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7.6.1 Särskilt prioriterade områden  

Genom att fastställa särskilt prioriterade områden för eleven i något läroämne, kan eleven i sina studier 

koncentrera sig på det centrala innehållet i läroämnet. I det fallet studerar eleven fortfarande läroämnet 

enligt de allmänna målen och elevens prestation bedöms i relation till den allmänna lärokursen. 

7.6.2 Förkortad arbetsvecka/dag  

Då en elevs stödbehov inom intensifierat stöd är sådant att en förkortad arbetsvecka/dag behövs för att 

stödja elevens lärande och skolgång, kan rektor fatta ett beslut om detta i samråd med eleven och elevens 

vårdnadshavare för en viss tid. Under tiden för vilken eleven har förkortad arbetsvecka/dag uppgörs en 

plan för elevens lärande. Inom ramen för särskilt stöd fastslås detta i beslut om särskilt stöd och 

arrangemangen beskrivs i elevens individuella plan.  

7.6.3 Elevvårdstjänster som stöd  

Elevvårdstjänster kan definieras som stöd för lärande och skolgång för eleven, se närmare kapitel 8.  
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8 ELEVHÄLSA  
 

Den grundläggande utbildningens aspekter som rör elevhälsa kompletteras vid SPSU med följande 

synvinklar: 

 

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska 

hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. En välfungerande 

elevhälsa förverkligas genom att hela personalen i skolan samarbetar för elevens bästa. En elev inom den 

grundläggande utbildningen har enligt lag rätt till de avgiftsfria elevhälsotjänster som behövs för att kunna 

delta i undervisningen.  

 

Elevhälsan i den grundläggande utbildningen har som mål att skapa en sund och trygg miljö för växande och 

lärande genom förebyggande och upprätthållande insatser. Elevhälsan ska även i ett tidigt skede kunna 

upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevhälsan 

innebär både gemensamkollektivt och individuell elevhälsa. Elevhälsanindividuellt stöd. Den följer upp och 

utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever.  

 

8.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevhälsan  

 

Elevhälsan ska i första hand utgöras gemensam elevhälsa som stöder hela skolan. Elevhälsan hör därmed 

till alla som arbetar i skolan och till dem som ansvarar för elevhälsotjänsterna. Elevhälsan värnar om att 

främja delaktighet i skolgemenskapen. Elevens och vårdnadshavares delaktighet ska genomsyra 

elevhälsoarbetet. Eleverna har också rätt till individuell elevhälsa som innefattar skolhälsovårdstjänster, 

psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande behandling av individuella elevhälsoärenden. Både 

den gemensamma och den individuella elevhälsan ordnas i ett yrkesövergripande samarbete och ska i 

första hand arbeta förebyggande.  

 

Vid SPSU ordnas elevhälsotjänster som ett samarbete mellan skolan och social- och hälsovårdssektorn vid 

Uleåborgs stad. Skolgarantiföreningen rf:s styrelse fungerar som styrgrupp för elevhälsan. I denna egenskap 

ansvarar styrgruppen för den allmänna planeringen, styrningen och utvärderingen av elevhälsan vid SPSU. 

Riktlinjer för elevhälsan definieras i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans elevhälsa 

beskrivs i skolans elevhälsoplan. Uppgörande av och innehållet i elevhälsoplanen beskrivs i kapitel 8.4. 

 

8.2 Gemensam elevvårdelevhälsa  

 

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen vid SPSU. Till den gemensamma elevvården hör att följa 

upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom strävar vi till 

att skolmiljön är hälsosam, trygg och så fri från hinder som möjligt. Gemensamma förfaringssätt utvecklas i 
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samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och 

ungas välbefinnande. 

 

Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den gemensamma 

elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, 

omsorg och öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att 

förebygga och upptäcka utmaningar i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs. 

 

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. 

Utgångspunkten 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 skolan. Som en del av den skolspecifika elevvårdsplanen utarbetar elevhälsogruppen en 

plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri. Skolans lärare eller rektor ska meddela om 

trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som skett i lärmiljön eller under skolvägen och som 

kommit till hens kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som 

misstänks för detta och för den elev som utsatts för detta. 

 

Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och undervisningsmaterial bidrar till en hälsosam och trygg 

miljö. Skolan har enhetliga förfaringssätt för undervisning som genomförs i olika lärmiljöer och för rasterna. 

Säkerhetsanvisningar för undervisningen i olika läroämnen följs. Vid SPSU ser vi till att elevens lärmiljö är 

trygg under perioden med praktisk arbetslivsorientering. Elevhälsogruppen har utarbetat ett system för att 

främja och följa upp välbefinnandet i skolgemenskapen och att skolmiljön är hälsosam och trygg. Skolmiljön 

granskas och utvärderas med tre års mellanrum. Till främjande av trygghet hör också de förfaringssätt som 

gäller skoltransporterna, datasäkerheten och att förebygga olyckor. 

8.2.1 Elevhälsogrupp  

Skolans elevhälsogrupp (EHG), var även rektorn tillhör, ansvarar för planering, utveckling, genomförande 

och utvärdering av den gemensamma elevhälsan samt den allmänna trivseln i skolan. Enskilda elevers 

ärenden behandlas inte i EHG. Gruppens övriga medlemmar är skolans speciallärare, skolpsykolog, 

och/eller -kurator, skolhälsovårdare samt studiehandledare. i årskurserna 7-9. Även elevrådets och 

elevkårens representanter samt vårdnadshavare kankan agera som delaktiga i elevhälsogruppens arbete 

enligt gemensam planering. Vid behov kan också andra sakkunniga och representanter för t.ex. 

ungdomsväsendet, specialsjukvården och andra aktörer kallas in på möten. Elevhälsogruppen har allmänna 

möten minst 4 ggr/läsår. Elevhälsogruppen ska främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan samt 

genomföra och utveckla den gemensamma, förebyggande elevhälsan. Elevhälsogruppen ansvarar för 

uppgörande av skolans elevhälsoplan. samt  

8.3 Individuell elevhälsa  

 

Med individuell elevhälsa avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, 

samt yrkesövergripande elevhälsa som gäller en enskild elev. Syftet med den individuella elevhälsan är att 

följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet.  
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Individuellt stöd för eleven planeras med beaktande av elevens förutsättningar, resurser och behov, i 

samarbete med eleven och/eller elevens vårdnadshavare. Individuell elevhälsa förutsätter alltid elevens 

och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Elevens egen delaktighet, egna önskemål om åtgärder och 

lösningar som gäller hen ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga 

förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och förtroende. Skolan har ansvar för 

att informera elever och vårdnadshavare om elevhälsotjänster som är tillgängliga på skolan och om 

förfaringssätt inom elevhälsan.  

 

En minderårig eller annars omyndig elev kan med beaktande av sin ålder, utvecklingsnivå och andra 

personliga förutsättningar neka sin vårdnadshavare rätt att delta i behandling av elevens ärende samt 

förbjuda att uppgifter ges till vårdnadshavare eller annan laglig företrädare om det inte är klart emot 

elevens intresse. En sakkunnig inom elevhälsan ska bedöma huruvida elevens intressen tillgodoses. I 

synnerhet i de lägre klasserna kan rekommenderas att kontakta vårdnadshavare för diskussion av elevens 

individuella vård, då det utgående från elevens ålder eller allmänna utvecklingsnivå kan antas att hen 

behöver vårdnadshavares stöd.  

 

Det är skolans och elevhälsans skyldighet att uppmuntra eleven att söka de tjänster och den hjälp som 

eleven behöver. Vårdnadshavare kan inte förbjuda en minderårig att anlita elevhälsans tjänster. Eleven 

själv eller vårdnadshavare kan ta kontakt direkt med skolhälsovården, psykolog eller kurator. Då en lärare 

känner oro för en elev kan läraren även först konsultera en sakkunnig inom elevhälsan gällande sin oro. 

 

8.3.1 Skolhälsovård  

Skolhälsovårdens basuppgift är att främja hälsa och välmående, förstärka föräldraskapet samt skapa en 

trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Till skolhälsovårdstjänsterna hör i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen (1326/2010) 

• att främja en sund och trygg skolmiljö och främja välbefinnandet i skolan 

• att följa och främja elevernas uppväxt och utveckling samt deras hälsa och välbefinnande 

• att i ett tidigt stadium identifiera och stödja elevens behov av stöd och i samarbete med de andra 

aktörerna inom elevhälsan vid behov hänvisa barnet till ytterligare undersökningar och fortsatt 

vård  

 

Därtill ska skolhälsovården tillhandahålla första hjälpen och sjukvård för skolelever. Skolhälsovårdaren 

träffar alla elever i alla årskurser. Skolläkaren träffar eleverna individuellt ett par gånger under deras 

skoltid. Omfattningen av hälsoundersökningarna är olika för olika årskurser. I omfattande 

hälsoundersökningar ingår en heltäckande kartläggning av elevens hälsa inklusive en redogörelse för 

elevens och familjens hälsovanor. Vid undersökningen beaktas elevens åsikt om sig själv med avseende på 

hälsa, välmående, skolgång, skoltrivsel och kamratrelationer.  

 

Skolans elevhälsogrupp samarbetar med skolhälsovården och skolläkare vid planering och genomförande 

av skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar, på det sätt det definieras och beskrivs i den skolvisa 

elevhälsoplanen. Skolan och skolhälsovården samarbetar även då det gäller hälsorådgivning och 

undervisning i hälsokunskap.  
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8.3.2 Psykolog- och kuratorstjänster  

Psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan innefattar:  

1) Främjande av skolgemenskapens välbefinnande samt samarbete med elevernas vårdnadshavare och 

andra anhöriga  

2) Stödjande av elevens lärande och välbefinnande samt sociala och psykiska förutsättningar 

En elev har rätt att få träffa skolpsykolog eller skolkurator snarast möjligt, men senast inom sju dagar sedan 

eleven har begärt om detta. En diskussion ska även ordnas om kontakten tagits av vårdnadshavare eller 

någon annan person, om det inte är fråga om endast rådgivning eller när diskussion inte är nödvändig. I 

akuta situationer ska detta förverkligas redan inom samma dag, senast följande arbetsdag.  

 

Om anställd inom skolan eller elevhälsan bedömer att eleven kan vara i behov av psykolog- eller 

kuratorstjänster ska hen genast ta kontakt med skolpsykolog eller skolkurator tillsammans med eleven och 

ge nödvändiga uppgifter som behövs för att bedöma stödbehovet. Om det inte är möjligt att kontakta 

elevhälsopersonal tillsammans med eleven ska eleven informeras om kontakten och ges möjlighet att 

diskutera med skolpsykolog- eller skolkurator inom sju dagar. Också annan person, som i sin yrkesroll har 

fått vetskap om elevens behov av stöd, kan trots bestämmelser om sekretess kontakta skolpsykolog eller 

skolkurator. Elevens vårdnadshavare eller annan laglig representant ska informeras om kontakttagandet.  

 

8.3.2 Behandling av enskild elevs ärende inom elevhälsan  

 

Då ett elevhälsoärende som gäller en enskild elev eller elevgrupp kräver olika sakkunnigas kunskap för att 

utreda behovet av stöd och för att anordna elevhälsotjänster behandlas ärendet i en yrkesövergripande 

grupp, individuell elevhälsogrupp. Den individuella elevhälsogruppens sammansättning bestäms från fall till 

fall och utifrån ärendets karaktär. Att gruppen sammankallas bestäms av den personen inom individuell 

elevhälsa som ärendet hör till. Ärendets behandling i den individuella elevhälsogruppen kräver alltid ett 

skriftligt samtycke av eleven och vid behov av elevens vårdnadshavare. I samtycket definieras vem som får 

delta i behandlingen av ärendet och vad ärendet gäller.  

 

I den individuella elevhälsogruppen utses en ansvarsperson för ärendet. Behandlingen av elevens ärende i 

den individuella elevhälsogruppen dokumenteras i en elevhälsojournal. I journalen antecknas följande 

uppgifter  

• elevens och vårdnadshavares basuppgifter i enlighet med lagen om elev- och studerandevård 

• datum för dokumenteringen och vem som gjort den samt yrkes- eller tjänsteställning  

• vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet 

• vilka åtgärder som vidtagits medan elevens ärende har utretts, såsom utlåtanden, undersökningar 

och utredningar 

• uppgifter om behandlingen av ärendet vid expertgruppens möte, mötesbesluten och planen för 

genomförande av besluten 

• vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen  
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Elevhälsojournalen samt andra handlingar som är uppgjorda i behandlingen av en enskild elevs ärende 

sparas i ett separat elevhälsoregister. Alla uppgifter som sparas i elevhälsoregistret är sekretessbelagda. 

Närmare anvisningar gällande elevhälsoregistret beskrivs i skolans elevhälsoplan. 

De som deltar i en yrkesövergripande behandling av ett individuellt elevhälsoärende och anordnandet av 

individuell elevhälsa har rätt att få av och till varandra och den myndighet som ansvarar för 

elevhälsotjänsterna lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att den individuella elevhälsan ska kunna 

ordnas och genomföras. Utöver detta har de rätt att få och ge ut information till varandra och elevens 

lärare, rektor samt utbildningsanordnare sådan information som är nödvändig för att anordna 

undervisning. Sådan information kan vara t.ex. uppgift om en sjukdom som eleven har och som är 

nödvändigt att beakta i undervisningssituationer. För ett öppet och respektfullt samarbete är det dock alltid 

ändamålsenligt att överlåta uppgifter i samråd med eleven eller elevens vårdnadshavare.  

 

Om uppgifter i en elevhälsojournal lämnas ut till en utomstående ska det i journalen antecknas vilka 

uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder. Om en elev övergår till undervisning eller utbildning 

som ordnas av en annan utbildningsanordnare ska den tidigare utbildningsanordnaren begära samtycke av 

eleven, eller vid behov vårdnadshavare, om att få överlämna sådana sekretessbelagda uppgifter i 

elevhälsans klientregister som behövs för elevhälsans kontinuitet till den nya utbildningsanordnaren. 

Uppgifter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av undervisningen kan trots 

sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål överlämnas till den nya utbildningsanordnaren eller 

anordnaren av gymnasie- eller yrkesutbildning. Uppgifter kan också ges på den nya utbildningsanordnarens 

begäran.  

8.4 Skolans elevhälsoplan  

 

Alla grundskolor ska göra upp en skolvis elevhälsoplan. Elevhälsoplanen vid SPSU är uppgjord i enlighet med 

de riktlinjer för elevhälsan som beskrivs i läroplanen samt de bestämmelser om innehållet i elevhälsoplanen 

som definieras i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans elevhälsogrupp 

ansvarar för uppgörande, genomförande och uppföljning av elevhälsoplanen i skolan. Elevhälsoplanen 

utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Skolan uppdaterar sin 

elevhälsoplan läsårsvis.  

 

Den skolspecifika elevhälsoplanen innehåller följande huvudrubriker i enlighet med grunderna för 

läroplanen inom den grundläggande utbildningen: 

• Det totala behovet av elevhälsotjänster och tillgängliga elevhälsotjänster 

• Gemensam, förebyggande elevhälsa och konkreta tillvägagångssätt 

• Ordnandet av individuell elevhälsa 

• Ordnandet av samarbete mellan elevhälsan, eleverna och deras vårdnadshavare 

• Genomförande och uppföljning av elevhälsoplanen  

 

Som bilaga till elevhälsoplanen ska följande handlingsplaner uppgöras: 

• Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier (= Antimobbningsplanen) 

• Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer (= Krisplanen) 
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9 SÄRSKILDA FRÅGOR SOM ANKNYTER TILL SPRÅK OCH KULTUR 
 

Den grundläggande utbildningens språk- och kulturfrågor kompletteras vid SPSU med följande aspekter: 

 

Vid Svenska Privatskolan i Uleåborg beaktas elevernas språkliga färdigheter och kulturella bakgrund på olika 

sätt. Utvecklingen av språkkunskaperna i det svenska språket uppföljs genom hela skoltiden. I 

bedömningen har vi undervisningsspråket som tyngdpunkt, och om svenskan inte är elevens modersmål 

fästs särskild uppmärksamhet vid att använda mångsidiga metoder för att elevens kunskaper skall komma 

fram vid bedömning- och utvärdering, t.ex. får eleven använda ordlistor och ordböcker vid prov. 

 

Varje elevs språkliga och kulturella identitet ska stödjas på ett mångsidigt sätt. 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. Vi ser som vår främsta uppgift att via språket 

erbjuda alla elever möjligheter till kontakter speciellt med svenskspråkiga kulturella och sociala 

gemenskaper. På detta sätt vill skolan ge eleverna en möjlighet att stärka det svenska språkets och den 

finlandssvenska kulturens betydelse för den egna identiteten. Samtidigt vill skolan stärka uppskattningen 

även för den finländska kulturen och det finska språket samt väcka intresse för andra kulturer och språk. 

 

Mål för alla elevernas undervisning är mångsidig kompetens, och trots att alla de sju delområdena är 

likvärdiga satsar vi vid SPSU speciellt på att utveckla den kulturella och kommunikativa kompetensen samt 

digitala kompetensen. Vid behov kan en plan för varje elevs lärande göras upp. Dess struktur och centrala 

innehåll beror på elevens behov. 

 

Vid SPSU har vi skapat en egen språkstrategi som både styr lärarnas arbete och handleder föräldrarna samt 

elever att utveckla språkkunskaper. 
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10 VALFRIHET I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN  
 

Den årskursvisa fördelningen av de valfria timmarna har definierats i timfördelningen för den 

grundläggande utbildningen vid SPSU enligt bilagan. 

10.1 Valfria timmar i konst-och färdighetsämnen 

I årskurserna 1–6 väljer vid SPSU (direktionens beslut) till vilka ämnen timmarna riktas. Skolan bearbetar 

läroplanen för de konst- och färdighetsämnenas del så att innehållet motsvarar det totala antalet timmar i 

läroämnet. 

 

I årskurserna 7–9 studerar eleverna ett valfritt konst- och färdighetsämne. Skolan bestämmer (direktionens 

beslut) i vilka konst- och färdighetsämnen det erbjuds valfria kurser och eleverna ska ha möjlighet att välja 

mellan dessa läroämne. 

10.2 Valfria ämnen 

I årskurserna 8 och 9 kan timmarna användas till större helheter. Undervisning i B2-språk: Tyska eller 

franska ingår i de valfria ämnen och det undervisas 2 årsveckotimmar/årskurs 7–9 i enlighet med 

timfördelningen för den grundläggande utbildningen vid SPSU. De valfria ämnena i årskurs 8–9 kan även 

innefatta tillämpade studier enligt följande grupperingar, 2 årsveckotimmar/årskurs: 

1. Musik eller bildkonst 

2. Teknisk eller textil slöjd 

3. Företagsamhet eller IKT 

4. Huslig ekonomi 

5. Tyska eller franska (2h/ åk 7–9) 

 

I läroplansdelen kapitel 13–15 fastställs valfria ämnets namn, mål och innehåll samt bedömning per årskurs 

samt eventuella särdrag. 
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11 ÅRSKURS 1–2  
 

11.1 Modersmål och litteratur 
I årskurserna 1-2 har undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur som särskilt uppdrag att, 

utgående från elevernas individuella förutsättningar, stärka uttrycks- och kommunikationsfärdigheterna 

och den språkliga medvetenheten samt att stödja eleven i att utveckla färdighet i att lyssna, tala, läsa och 

skriva. Undervisningens uppgift är att väcka intresset för språkliga uttrycksformer, drama och litteratur 

samt för att tolka och producera många olika slag av texter. Inom undervisningen ska man se till att 

lärprocessen blir progressiv från förskola till skola gällande både basfärdigheterna i modersmålet och de 

centrala mångsidiga kompetenserna. 

 

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

1. Att kommunicera 

2. Att tolka texter 

3. Att producera texter 

4. Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i 

läroämnet modersmål och litteratur är följande: 

• framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet 

• framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset 

• framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord 

• framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över 

vardagsspråket och ords betydelser. 

 

11.1.1 Mål och innehåll i åk 1  

  

Att kommunicera  

Stödja eleven i att stärka och utveckla sin förmåga att uttrycka sig och fungera i olika 

kommunikationssituationer.  

• Eleven övar sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld.  

  

Stödja eleven i att utveckla sitt språk och sin fantasi, kommunikations- och samarbetsförmåga genom att 

erbjuda möjlighet att delta i olika kommunikationssituationer.  

• Eleven övar sig i att återberätta sagor och berättelser.  

• Elevens språkliga medvetenhet övas.  

• Eleven övar sig på att lyssna aktivt samt att svara på tilltal.  

• Eleven för samtal utgående från sina egna erfarenheter.  

• Eleven övar sig i att kommunicera och samarbeta i grupp.  

  

Stödja eleven i att uttrycka sig både verbalt, icke-verbalt och genom drama.  

• Eleven ges möjlighet till kommunikationsövningar t.ex. genom drama.  
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• Eleven ges möjlighet att gemensamt bearbeta ramsor, berättelser och sagor genom drama och 

rollekar.  

  

Att tolka texter  

Sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven möjlighet till övning i att använda strategier 

för läsförståelse.  

• Eleven lär sig med sambandet mellan ljud och bokstav (fonem-grafem).  

• Eleven leker språklekar med fokus på språkljud, stavelser, ord och satser.  

• Eleven lär sig läsa ord och korta texter.  

• Eleven övar sin läsförståelse och bekantar sig med olika lässtrategier.  

  

Handleda eleven att bearbeta texter av många olika slag.  

• Eleven arbetar med bilder, enkla berättelser, sagor, dikter och faktatexter.  

• Eleven bekantar sig med grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och händelseförlopp i 

berättande texter.  

  

Sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, skapa positiva läsupplevelser och väcka intresse och 

lust att läsa och lära sig.  

• Eleven lyssnar på högläsning och läser tyst.  

• Eleven läser litteratur på lämplig nivå.  

• Eleven ges möjligheter att skapa positiva läsupplevelser.  

  

Att producera texter  

Inspirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser i tal, bild och 

skrift. Erbjuda eleven möjlighet att producera enkla berättelser även i multimediala miljöer.  

• Eleven inspireras att berätta och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser.  

• Eleven övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar och upplevelser och ur sin 

fantasi och sina inre bilder både individuellt och tillsammans.  

• Eleven ges möjligheter att skapa bildberättelser.  

• Eleven bekantar sig med berättelsestrukturer.  

  

Lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivförmågan och att använda tangentbord.  

• Eleven övar sig på att forma textade bokstäver (versaler och gemena) för hand  

• Eleven övar sig på att använda tangentbord.  

• Eleven tränar sig i att lämna mellanrum mellan ord, börjameningar med versal och avsluta med 

punkt.  

• Eleven övar sig att skriva namn med versal i början.  

  

Att förstå språk, litteratur och kultur  

Sporra eleven att utveckla sin kunskap om grundläggande språkbegrepp samt handleda eleven i att göra 

iakttagelser om språk och språkbruk.  

• Elevens språkliga medvetenhet stärks genom laborationer med talat språk och grundläggande 

språkliga begrepp.  
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• Eleven läser och lyssnar till skrivna texter.  

  

Uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för barn och utveckla sitt läsintresse.  

• Eleven läser, lyssnar till, diskuterar och reflekterar över olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter och serier.  

• Eleven bekantar sig med kända barnboksförfattare.  

• Eleven bekantar sig med skolbiblioteket.  

  

Handleda eleven att uppskatta sin egen och andras kultur och språk samt kulturell mångfald, ge eleven 

möjlighet att bekanta sig med olika former av barnkultur.  

• Eleven bekantar sig med kulturutbudet för barn i närområdet och med olika kultur- och 

högtidstraditioner.  

 

11.1.2 Mål och innehåll i åk 2  

 

Att kommunicera:  

Stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och fungera i olika kommunikationssituationer   

• Eleven övar sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld.    

• Eleven kan göra sig förstådd i olika situationer.  

• Stödja eleven i att utveckla sitt språk och sin fantasi, kommunikations- och samarbetsförmåga 

genom att erbjuda möjlighet för eleven att delta i olika kommunikationssituationer och bli bekant 

med normerna för dessa   

• Eleven övar sig att lyssna, fråga, svara och berätta i olika slag av kommunikations-situationer och 

för olika syften.   

• Eleven övar sig i grupp att kommunicera i olika textmiljöer.   

• Eleven kan lyssna, fråga, svara och berätta i olika slag av kommunikationssituationer.  

• Stödja elevens lust och vilja att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt och genom drama   

• Eleven övar sig att berätta med ett logiskt händelseförlopp.   

• Eleven ges möjlighet att genom kommunikationsövningar och drama, roll- och teaterlekar 

gemensamt behandla barnlitteratur, faktatexter, medietexter och spel.    

• Eleven kan berätta med ett logiskt händelseförlopp.   

• Eleven kan uttrycka sig förståeligt både verbalt och icke-verbalt.  

• Eleven kan kommunicera på ett hänsynsfullt sätt.  

 

Stödja eleven i att utveckla kommunikativa färdigheter och förståelse för att människor kommunicerar på 

olika sätt  

 

Att tolka texter:  

Sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven möjlighet till övning i att använda strategier 

för läsförståelse samt uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsförståelse   

• Eleven förstärker sitt läsflyt, övar sin läsförståelse och använder grundläggande olika lässtrategier.   

• Eleven arbetar med bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla faktatexter och olika slags medietexter.   
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• Eleven bekantar sig med sambandet mellan rubrik, text och bild.    

• Eleven kan läsa flytande och förstår olika typer av korta texter.  

 

Handleda eleven att analysera texter av många olika slag och att vidga sitt ordförråd i samband med 

textanalys   

• Eleven diskuterar läsupplevelser.   

• Eleven övar sig att återge text med egna ord.   

• Eleven reflekterar kring texters innehåll, ordval och ords betydelser samt vidga sitt ordförråd.   

• Eleven arbetar med bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla faktatexter och olika slag av 

medietexter.  

• Eleven bekantar sig med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i berättande, 

beskrivande och instruerande texter.   

• Eleven övar sig i att förstå berättelsens grundbegrepp: huvudperson, plats, tid och 

händelseförlopp.   

• Eleven får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i omgivningen och fundera över 

deras betydelser och strukturer.    

• Eleven kan tolka innehållet i en text. Eleven kan återberätta en text förståeligt och sammanfatta 

det viktigaste (huvudperson, plats, tid och händelseförlopp).  

 

Handleda eleven i att söka information på många olika sätt   

• Eleven övar sig i informationssökning genom att göra iakttagelser om sin omgivning, analysera 

bilder och skrivna texter och berätta för andra om sina iakttagelser.   

• Eleven håller korta bokreferat.   

• Eleven får möjlighet att använda olika medier (bildspel, drama, teckning, film) vid tolkning och 

bearbetning av texter.   

• Eleven väljer och läser böcker på lämplig nivå.   

• Eleven kan plocka ut fakta ur en given text.  

 

Sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, medietexter och andra texter genom att skapa positiva 

läsupplevelser och samtidigt väcka intresse och lust att läsa och lära sig samt dela med sig av sina 

läsupplevelser   

• Eleven kan lyssna koncentrerat på högläsning. Eleven kan välja litteratur på lämplig nivå  

 

Att producera texter:  

Inspirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser i tal, bild och skrift   

• Eleven inspireras att berätta och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser.   

• Eleven övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar, upplevelser, iakttagelser och 

ur sin fantasi och sina inre bilder både individuellt och tillsammans.    

• Eleven kan skapa enkla berättelser, beskrivningar och andra texter.   

 

Erbjuda eleven möjlighet att producera enkla berättelser, beskrivningar och andra texter, även i 

multimediala miljöer   



81 

 

 

 

Lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivförmågan och att använda tangentbord, handleda eleven i 

att småningom börja planera och strukturera texter samt lära känna de grundläggande färdigheterna i 

rättstavning och övriga skriftspråkskonventioner   

• Eleven utvecklar sin skrivförmåga såväl för hand som digitalt.   

• Eleven lär sig grundläggande skrivregler (mellanrum mellan ord, meningar, användning av olika 

skiljetecken, användning versaler i början av en mening och i början av namn).   

• Eleven övar sin rättstavning med hjälp av läsning och övningar som utvecklar den fonologiska 

medvetenheten.   

• Eleven övar sig på att stava och skriva ljudenliga och ljudstridiga högfrekventa ord.   

• Eleven använder sig av textuella och språkliga drag som är typiska för berättelser (tid, plats och 

struktur).   

• Eleven kan skriva hela meningar med stor bokstav i början och punkt i slutet både för hand och på 

dator.  

• Eleven kan stava ljudstridiga högfrekventa ord  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur:  

Sporra eleven att utveckla sin språkliga medvetenhet gällande talat och skrivet språk och sin kunskap om 

grundläggande språkbegrepp samt handleda eleven i att göra iakttagelser om språk och språkbruk och bli 

medveten om hur det egna språkbruket påverkar andra   

• Elevens språkliga medvetenhet stärks genom att laborationer med talat språk och grundläggande 

språkliga begrepp.   

• Eleven övar språklig kompetens.   

• Eleven läser och lyssnar till skrivna texter, såsom litteratur och kultur för barn.   

• Eleven får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar kring hur 

språkanvändningen påverkar omgivningen.    

• Eleven kan se skillnader mellan tal- och skriftspråk  

 

Uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för barn, att hitta intressant läsning och utveckla 

sitt läsintresse och använda sig av bibliotek   

• Eleven läser, lyssnar till, diskuterar och bearbetar många olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier.   

• Eleven använder skolbiblioteket.   

• Eleven bekantar sig med det lokala biblioteket och hur det används.    

• Eleven kan nämna några kända barnboksförfattare. Eleven känner till vett och etikett i bibliotek. 

Eleven kan välja litteratur på lämplig nivå.  

 

Handleda eleven att uppskatta sin egen och andras kultur och språk samt kulturell mångfald, ge eleven 

möjlighet att bekanta sig med olika former av barnkultur och sporra eleven att producera kultur 

tillsammans med andra   

• Eleven bekantar sig med kulturutbudet för barn i närområdet och med olika kultur- och 

högtidstraditioner.   

• Eleven arbetar kreativt tillsammans inom olika kulturella uttrycksformer.    
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• Eleven kan reflektera över sin språkliga och kulturella identitet.  

 

 

11.2 Matematik  
  

I årskurserna 1–2 ska eleverna i undervisningen i matematik erbjudas mångsidiga upplevelser för att 

tillägna sig matematiska begrepp och strukturer. Olika sinnen ska utnyttjas i undervisningen. 

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka matematiska tankar med konkreta hjälpmedel, 

muntligt, skriftligt och genom att rita och tolka bilder. Undervisningen i matematik ska lägga en stabil grund 

för förståelse av talbegreppet och tiosystemet samt för räknefärdigheter.  

 

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

1 Matematiskt tänkande  

2 Tal och räkneoperationer  

3 Geometri och mätning  

4 Informationsbehandling och statistik  

  

Centrala föremål för bedömningen och responsen med  tanke på lärprocessen i matematik i åk 1-2  

• 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  

  

11.2.1 Mål och innehåll i åk 1  

  

Stödja elevens iver och intresse för matematik samt utvecklingen av en positiv självbild och ett gott 

självförtroende  

• Används inte som bedömningsgrund. Eleven handleds att som en del av självbedömningen 

reflektera över sina egna erfarenheter.  

 

Handleda eleven att utveckla färdigheten att göra matematiska observationer samt tolka och utnyttja dem i 

olika situationer  

• Räkna antal i en bild, se likheter och skillnader, uppfatta mönster och former, göra iakttagelser i 

omvärlden, hitta kombinationer, göra jämförelser, sortera, ordna, gruppera  

  

Uppmuntra eleven att framföra sina lösningar och slutledningar med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt 

och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg  

• Använda konkret material för att visa och beskriva matematiska begrepp  

• Bygga/avbilda figurer  

• Göra räknebilder eller räkneberättelser  

• Använda digitala verktyg för att framföra lösningar, t.ex. olika ritprogram, matteappar  

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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Handleda eleven att utveckla förmågan att dra slutsatser och lösa problem  

• Skapa talföljder, uppskatta längd, skapa egna mönster, fortsätta ett mönster  

  

Handleda eleven att förstå matematiska begrepp och beteckningar  

• Läsa och skriva siffror, tal och tecken  

• Tecknen för plus, minus, är lika med, är inte lika med, större än, mindre än  

• Begreppen addition, addera, subtraktion, subtrahera  

• Begreppen lika många, fler, färre, flest, färst  

• Jämförelse, t.ex. störst och minst  

• Orden före, efter och mellan  

  

Stödja eleven att utveckla förståelsen av talbegreppet och principen för tiosystemet  

• Centralt talområde 0–20  

• Talens uppbyggnad 0–100 

• Se samband mellan antal, talnamn och sifferbeteckningar  

• Uppskatta och räkna antal  

• Jämföra och ordna tal, säga och skriva talramsa  

• Uppdelning av talen upp till tio  

• Tioparen  

• Tiosystemet: ental, tiotal och hundratal  

• Använda tallinjen  

• Skriva talföljder  

• Udda och jämna tal  

  

Introducera eleven i principerna för de grundläggande räkneoperationerna och deras egenskaper  

• Visa räkneoperationer med konkret material  

• Addition och subtraktion och sambandet mellan räknesätten  

• Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20  

• Dela upp tal/enkla ekvationer , t.ex. 5 + __ = 6  

  

Handleda eleven att utveckla flytande grundläggande räknefärdigheter med naturliga tal samt att använda 

olika huvudräkningsstrategier  

• Huvudräkning, olika strategier  

• Göra räknehändelser, bild, muntligt eller skriftligt  

  

Introducera eleven i geometriska former och handleda eleven att uppfatta deras egenskaper  

undersöka former och figurer i omvärlden  

• Känna igen och bygga tredimensionella kroppar t.ex. med klossar  

• Bekanta sig med geometriska kroppar: klot, cylinder, rätblock, kub, kon och pyramid  

• Bekanta sig med plangeometriska figurer: rektangel, kvadrat, triangel och cirkel  

• Lägesord: ovanför, under, bakom, framför, mellan  

• Riktningar: framåt, bakåt, åt sidan, upp, ner  



84 

 

 

  

Handleda eleven att förstå principen för mätning  

• Längd: meter och centimeter  

• Mäta sträckor med linjal  

• Uppskatta längd  

• Jämföra längd  

• Massa: kilogram  

• Volym: liter och deciliter  

• Tid: timmar och minuter, avläsa och rita hela och halva klockslag  

• Analog och digital klocka  

• Bekanta sig med olika mätredskap  

  

Introducera eleven i tabeller och diagram  

• Enkla tabeller  

• Avläsa stapeldiagram och själv presentera information i stapeldiagram  

  

Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att följa dem  

• Följa en muntlig instruktion  

• Avgöra ordningsföljd i en given situation; först, sedan, sist - använda ordningstal  

 

11.2.2 Mål och innehåll i åk 2  

 

Bibehålla elevens iver och intresse för matematik samt stödja utvecklingen av en positiv självbild och ett 

gott självförtroende.  

 

Handleda eleven att utveckla färdigheten att göra matematiska observationer samt tolka och utnyttja dem i 

olika situationer.  

• Se likheter och skillnader   

• Uppfatta mönster och former   

• Göra iakttagelser i omvärlden   

• Hitta kombinationer   

• Göra jämförelser   

• Sortera, ordna, gruppera   

• Lösa slutledningsuppgifter   

• Gestalta regelbundenhet   

• Arbeta bakåt   

 

Uppmuntra eleven att framföra sina lösningar och slutledningar med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt 

och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg.  

• Skriva/berätta egna räknesagor   

• Använda konkret material för att visa och beskriva matematiska begrepp   

• Rita bild till ett uttryck   

• Skriva uttryck   
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• Göra slutledningar   

• Använda digitala verktyg för att framföra lösningar, t.ex. olika ritprogram, matteappar   

 

Handleda eleven att utveckla förmågan att dra slutsatser och lösa problem.   

• Skriva talföljder   

• Öka och minska med 2, 3, 4, 5, 10, 100   

• Uppskatta längd, tid, massa och volym   

• Skapa egna mönster   

• Fortsätta på givet mönster   

• Gestalta delar av en figur   

 

Handleda eleven att förstå matematiska begrepp och beteckningar.  

• Addition: term, summa   

• Subtraktion: term, differens   

• Tecknen för multiplikation och division   

• Multiplikation: faktor, produkt   

• Division: täljare, nämnare, kvot   

• Visa räkneoperationer med konkret material och bilder   

 

Stödja eleven att utveckla förståelsen av talbegreppet och principen för tiosystemet.   

• Centralt talområde 0–100   

• Talens uppbyggnad 0–1000   

• Skriva talföljder och använda tallinjen   

• Avgöra talens storleksordning och jämföra tal   

• Hälften och dubbelt   

• Använda ordningstal   

• Känna igen udda och jämna tal   

• Enkla bråk med konkret material, t.ex. ett halvt, en tredjedel, en fjärdedel   

 

Introducera eleven i principerna för de grundläggande räkneoperationerna och deras egenskaper.  

• Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–100   

• Tillämpa addition och subtraktion   

• Kontroll av subtraktion   

• Multiplikation, tabellerna 0–5, 10   

• Rita bild till multiplikation   

• Tillämpa multiplikation   

• Använda kommutativitet i addition och multiplikation   

• Division, delnings- och innehållsdivision med konkret material   

• Använda euro och cent   

• Uppskatta och jämföra priser   

 

Handleda eleven att utveckla flytande grundläggande räknefärdigheter med naturliga tal samt att använda 

olika huvudräknings-strategier.   
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• Handleda eleven att utveckla flytande grundläggande räknefärdigheter med naturliga tal samt att 

använda olika huvudräknings-strategier.  

 

Introducera eleven i geometriska former och handleda eleven att uppfatta deras egenskaper.  

• Avbilda tredimensionella kroppar i rutsystem   

• Gestalta föremål från olika håll   

• Rita plangeometriska figurer med linjal   

• Klassificera och namnge geometriska kroppar: klot, cylinder, rätblock, kub, kon och pyramid   

• Klassificera och namnge plangeometriska figurer: rektangel, kvadrat, romb, triangel och cirkel   

• Bekanta sig med benämningarna sidoyta, hörn, kant, basyta, spets och vinkel    

• Enkla speglingar och förstoringar/förminskningar   

• Hitta symmetri  

 

Handleda eleven att förstå principen för mätning.  

• Area: uppskattning och jämförelse med hjälp av rutor   

• Tid: kalender   

• Tid: analog och digital tid   

• Tid: kvart före/över, 5 minuters noggrannhet   

• Avläsa och visa klockslag   

• Beräkna och uppskatta tid   

• Pris: euro och cent   

• Längd: enheterna meter, centimeter, millimeter   

• Mäta och rita sträckor med linjal   

• Begreppet omkrets   

• Massa: enheterna kilogram och gram   

• Volym: enheterna liter och deciliter   

• Välja lämplig måttenhet och göra enkla enhetsbyten   

• Använda olika mätredskap   

• Uppskatta och jämföra måttenheter  

 

Introducera eleven i tabeller och diagram.  

• Söka, samla och registrera information   

• Avläsa och rita stapeldiagram   

• Slutledning med hjälp av en tabell   

• Hitta kombinationer med hjälp av en tabell  

 

Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att följa dem.  

• Ange läge och riktning i ett rutsystem   

• Använda symboler   

• Upptäcka ordningsföljd, upprepningar och regler samt hitta alternativ 
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11.3 Omgivningslära  
 

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.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 1-2  

1. Att växa och utvecklas  

2. Livet hemma och i skolan  

3. Närmiljön och dess förändringar   

4. Att undersöka och experimentera  

5. Att reflektera över de grundläggande förutsättningarna för liv   

6. Att träna en hållbar livsstil  

  

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

1 och 2 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  

   

11.3.1 Mål och innehåll i åk 1  

  

Ge eleven möjligheter att ge utlopp för sin naturliga nyfikenhet och hjälpa eleven att inse att innehållet i 

omgivningsläran är viktigt för hen.  

• Trafiksäkerhet  

  

Uppmuntra eleven att glädjas över sitt lärande i omgivningsläran, de egna kunskaperna och nya utmaningar 

samt att öva sig att arbeta långsiktigt.  

• Respekt och hänsyn för sig själv och andra.  

  

Stödja eleven att utveckla känsla för miljön och handleda eleven att agera på ett hållbart sätt i närmiljön 

och skolan.  

• Respektera fysisk integritet.  

• Förhindra mobbning.  

  

Handleda eleven att undersöka, röra sig och göra utflykter i sin närmiljö. Handleda eleven att använda 

informations- och kommunikationsteknik för att söka information samt för att dokumentera och presentera 

observationer   

• Eleven tar del av olika studietekniker.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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• Eleven övar sig att ställa upp egna mål.  

  

Uppmuntra eleven att undra och ställa frågor samt använda gemensamma reflektioner som utgångspunkt 

för små undersökningar och andra aktiviteter.  

• Miljövård.  

• Respekt för andras saker.  

• Respekt för närmiljön.  

  

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. Vägleda eleven att agera på ett 

tryggt och säkert sätt, följa givna anvisningar och förstå motiveringarna till dem.  

• Eleven övar sig att undersöka, agera och röra sig tryggt och säkert i närmiljön.  

• Eleven övar sig att iaktta och observera.  

• Eleven övar sig att arbeta i grupp.  

• Eleven övar sig att ställa frågor.  

  

Handleda eleven att mångsidigt beskriva, jämföra och klassificera organismer, livsmiljöer, fenomen, 

material och situationer samt namnge dessa.  

• Naturfenomen: regn, snö och is, vattnets kretslopp, luft, åska  

• Levande och livlös natur: klassificering, grundläggande förutsättningar för liv – näring, vatten, luft, 

värme och omsorg  

• Naturlig och byggd miljö  

• Växter, djur och svampar i sin livsmiljö, identifiering av de vanligaste organismerna, småskaliga 

experiment och odla växter.  

• Tid: klocka, årstider, dag och natt  

  

Handleda eleven att på ett mångsidigt sätt bekanta sig med vardagsteknik samt uppmuntra eleverna att 

tillsammans pröva, upptäcka, bygga och skapa nytt. Handleda eleven att träna sin förmåga att arbeta i 

grupp och sina emotionella färdigheter samt att stärka respekten för sig själv och andra.  

• Enkla konstruktioner, vardagsteknik, iaktta rörelse och fundera på orsaker till att en rörelse 

förändras (T.ex. hur får man en boll att rulla)  

   

Handleda eleven att strukturera omgivningen, den mänskliga verksamheten och fenomen som förekommer 

i den med hjälp av begrepp inom de olika ämnesområdena i omgivningslära.  

• Begreppen behandlas inom de olika ämnesområdena i omgivningslära.  

  

Hjälpa eleven att förstå enkla bilder, modeller och kartor som beskriver omgivningen.  

• Eleven övar sig att använda begreppen.  

• Eleven övar sig att tolka modeller och bilder som beskriver omgivningen.  

  

Uppmuntra eleven att uttrycka sig och öva sig att motivera sina åsikter .  

• Eleven övar sig att uttrycka och motivera sina åsikter.  

• Eleven reflekterar över hälsa och sunda vanor.  
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Handleda eleven att reflektera över faktorer som främjar växande och utveckling, hälsa och välbefinnande 

samt de grundläggande förutsättningarna för liv.  

• Jag och andra  

• Grundläggande hygien  

• Förebyggande av sjukdomar  

• Färdigheter att klara av vardagliga situationer  

• Emotionella färdigheter: Eleverna 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 (t.ex. 

genom drama).  

• Främjande av psykiskt välbefinnande  

• Regler och rutiner  

  

11.3.2 Mål och innehåll i åk 2 

 

 

11.4 Religion 
 

Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och 

livsåskådning. Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess 

mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och 

livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och 

kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig 

kunskap om religioner och hjälpa eleverna att förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas 

att tänka kritiskt och att studera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen 

behandlas förhållandet mellan religion och kunskap samt språk, symbolik och begrepp som är 

kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge eleverna beredskap att ta del av den dialog 

som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna 

att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för en själv och andra. 

 

Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra 

religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. 

Undervisningen ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under 

hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin 

identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas 

till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull 

världsmedborgare.  

   

I årskurserna 1–2 har religionsundervisningen som uppdrag att handleda eleverna att lära känna och 

uppskatta sin egen religiösa och konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och 

livsåskådningar i den egna klassen, skolan och närmiljön med respekt. För detta ska undervisningen ge 

grundläggande kunskaper, färdigheter och tankeverktyg.  Eleverna ska uppmuntras att identifiera och 
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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.  

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för religion i åk 1-2  

1. Förhållandet till den egna religionen  

2. Ett gott liv  

3. Religionernas värld  

  

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i religion i årskurserna 1 och 

2 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.  

  

 

11.4.1 Mål och innehåll i åk 1  

Väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa 

och konfessionella bakgrund  

• Eleven bekantar sig med historier, religioner och livsåskådningar i sin egen familj och närmiljö  

  

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

• Den kristna skapelseberättelsen  

  

Handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder  

• Livets högtider inom kristendomen, med betoning på dopet.  

• Kyrkoårets centrala högtider, särskilt jul, och de traditioner och berättelser i Bibeln som är 

förknippade med dessa högtider  

• Psalmer, musik och böner som anknyter till kyrkoåret och barndomen  

  

Sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, 

skolan och närmiljön  

• Eleven bekantar sig med de stora världsreligionerna, t.ex. i samband med dess högtider  

  

Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor  

• Eleverna uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor och leva sig in i andras situation och 

acceptera olikheter  

• Reflektion över livsfrågor, liv och död   

  

Vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och 

övertygelser samt mänskliga rättigheter  

• I undervisningen behandlas betydelsen av respekt för livet och för människovärdet samt barnens 

rättigheter  

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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Handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och 

naturen   

• Eleverna reflekterar över egna handlingar och konsekvenserna av dem samt ansvaret för andra 

människor, miljön och naturen, t.ex. gyllene regeln  

  

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

åsikter  

• Eleverna uppmärksammas på att det finns olika slag av familjer  

  

11.4.2 Mål och innehåll i åk 2  

Väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa 

och konfessionella bakgrund. Vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, berättelser och symboler i 

religionen i fråga. Handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder.  

• Eleven bekantar sig med centrala begrepp och symboler inom kristendomen och församlingen   

•  Eleven bekantar sig med kyrkoårets centrala högtider, med betoning på påsk, och de traditioner 

och berättelser i Bibeln som är förknippade med dessa högtider   

• Bibeln (t.ex. indelning av GT och NT)   

• Jesu liv, lära och betydelse inom kristendomen   

• Kyrkobyggnaden   

• Livets högtider inom kristendomen, med betoning på vigsel och begravning - Psalmer och musik 

som anknyter till kyrkoåret och barndomen  

 

Sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, 

skolan och närmiljön.  

• Man bekantar sig med religioner som förekommer i Finland, deras centrala högtider och seder    

• Kristendomens mångfald (indelningen i katolsk, ortodox och protestantiska kyrkor) och 

religionsfrihet  

 

Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor.  

 

Vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och 

övertygelser samt mänskliga rättigheter. Handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta 

ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen. Ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och 

motivera sina åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter.  

• I undervisningen behandlas betydelsen av respekt för livet och för människovärdet samt barnens 

rättigheter enligt FN:s konvention    

• Eleverna uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor och 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  

 



92 

 

 

11.5 Musik  
 

Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt 

kulturellt deltagande. Undervisningen ska hjälpa eleverna att tolka musikens många betydelser i olika 

kulturer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att bredda musikkunskaperna stärks elevernas 

positiva relation till musiken, vilket lägger grund för livslångt musicerande. Musikundervisningen ska 

utveckla en positiv och nyfiken inställning till musik och kulturell mångfald.  

 

Funktionell musikundervisning främjar utvecklingen av elevernas musikaliska kunskaper och förståelse, 

totala växande och förmåga att samarbeta med andra. Dessa stärks genom att man i musikundervisningen 

beaktar elevernas musikintressen, andra läroämnen, ämnesövergripande teman, fester och evenemang i 

skolan samt verksamhet utanför skolan. Genom att regelbundet erbjuda eleverna möjlighet att använda sin 

röst och musicera, komponera och skapa utvecklas deras tänkande och uppfattningsförmåga. I 

musikundervisningen studerar eleverna musik på ett mångsidigt sätt, vilket bidrar till att utveckla deras 

uttrycksförmåga.  

 I årskurserna 1–2 kan eleverna i musikundervisningen tillsammans upptäcka och uppleva hur var och en är 

unik i musiken och hur musikalisk aktivitet i bästa fall skapar glädje och en känsla av samhörighet. 

Musikundervisningen ska stödja den kinestetiska och auditiva uppfattningsförmågan, en sund 

röstanvändning och utveckla en positiv relation till musik. Eleverna lär sig musikbegrepp och uttryckssätt 

när man sjunger, spelar, komponerar, rör sig och lyssnar till musik och diskuterar om det. Elevernas kreativa 

musikaliska tänkande samt estetiska och musikaliska förståelse främjas när de ges möjlighet att planera och 

genomföra olika ljudhelheter och använda sin fantasi och påhittighet på egen hand eller tillsammans med 

andra. Musikalisk verksamhet ska vara en naturlig del av de ämnesövergripande studierna i skolans vardag 

och fest.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för musik i åk 1-2  

1. Musikalisk praxis  

2. Musikens beståndsdelar  

3. Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället  

4. Repertoar   

  

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i musik i årskurserna 1 och 2 

är följande  

- framsteg i musikalisk samarbetsförmåga, i synnerhet att musicera i grupp  

- framsteg i förmågan att uppfatta grundläggande musikaliska begrepp i musikalisk aktivitet  

  

11.5.1 Mål och innehåll i åk 1  

Handleda eleven att musicera i grupp och utveckla en positiv självbild.  

• Eleven instrueras i att arbeta och musicera i grupp och arbetar med att uppmuntra vi-anda.  

• Eleven erbjuds en trygg och positiv miljö, som uppmuntrar elevens deltagande och mod.  

 

Handleda eleven att använda sin röst naturligt samt att sjunga och spela i grupp.  



93 

 

 

• Eleven uppmanas att våga sjunga och spela.  

• Undervisningen ska innehålla musik av olika slag.  

• Läraren handleder eleven i att spela något rytminstrument.  

 

Uppmuntra eleven att göra upptäckter inom musiken. Erbjuda eleven upplevelser och handleda aktivt 

lyssnande till ljudmiljöer, ljud, musik och musikbegrepp genom att röra sig och lyssna.  

• Eleven bekantar sig med grundläggande begrepp (inom musik) genom att t.ex. musicera, lyssna, 

röra sig, diskutera och rita.  

• Eleven ska lyssna till och skapa ljudmiljöer.   

 

Ge utrymme för elevernas egna musikaliska idéer och improvisationer samt handleda dem att planera och 

skapa mindre kompositioner eller andra helheter genom att använda ljud, rörelser, bilder, teknologi eller 

andra uttryckssätt.  

• Eleven handleds i att skapa mindre kompositioner eller andra helheter genom att använda t.ex. 

improvisationslekar, ljud, rörelser, bilder och teknologi.   

 

Inspirera eleven att utforska det musikaliska kulturarvet genom att leka, sjunga och röra sig till musik samt 

att njuta av musikens estetiska, kulturella och historiska mångfald. Genom musikundervisningen skapa 

öppenhet kulturer emellan.  

• Eleven övar barnsånger, lekar, ramsor och rörelser.  

• Eleven bekantar sig med det musikaliska kulturarvet, såsom den egna livsmiljön, och skolans kultur 

som kan anknyta till årskursinnehållet i andra ämnen.  

• I undervisningen kan man utnyttja de möjligheter som konst och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.  

 

Handleda eleven i att agera ansvarsfullt i samband med musicerande.   

• Läraren handleder eleven att hantera utrustningen i musiksalen på ändamålsenligt och ansvarsfullt 

sätt.   

 

Uppmuntra till nyfikenhet och positiv attityd gentemot musik och skapande. Undervisningen betonar 

övningens betydelse.  

• Eleven lär sig musik genom musiklekar. Eleven lär sig musik genom repetition. Läraren uppmuntrar 

eleven till nyfikenhet och positiv attityd.   

  

11.5.2 Mål och innehåll i åk 2  

Handleda eleven att musicera i grupp och utveckla en positiv självbild.  

• Eleven instrueras i att arbeta och musicera i grupp och arbetar med att uppmuntra vi-anda. Eleven 

erbjuds en trygg och positiv miljö, som uppmuntrar elevens positiva självbild, deltagande och mod.   

 

Handleda eleven att använda sin röst naturligt samt att sjunga och spela i grupp.  

• Eleven handleds i att spela rytminstrument, samt att sjunga och spela i grupp. Eleven ges möjlighet 

att skapa enkla rörelser och danser. Eleven handleds att använda sin röst genom sång- och 

andningsövningar. Eleven övar kanonsång.  
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Uppmuntra eleven att uppleva och uppfatta ljudmiljöer, ljud, musik och musikbegrepp genom att röra sig 

och lyssna.  

• Eleven tar del av grundläggande begrepp inom musiken. Eleven lyssnar och skapar ljudmiljöer. 

Eleven ges möjlighet att lyssna och röra sig till musik från olika genrer. Stoffet får även gärna ha 

anknytning till aktuella innehåll i de övriga ämnena.  

 

Ge utrymme för elevernas egna musikaliska idéer och improvisationer samt handleda dem att planera och 

skapa mindre kompositioner eller andra helheter genom att använda ljud, rörelser, bilder, teknologi eller 

andra uttryckssätt.  

• Eleven improviserar med instrument, sång, röst och rörelse. Teknologi används i undervisningen.  

 

Inspirera eleven att utforska det musikaliska kulturarvet genom att leka, sjunga och röra sig till musik samt 

att njuta av musikens estetiska, kulturella och historiska mångfald. Genom musikundervisningen skapa 

öppenhet kulturer emellan.  

• Eleven övar barnsånger, lekar, ramsor och rörelser. Eleven bekantar sig med det musikaliska 

kulturarvet såsom den egna livsmiljön och skolans kultur som kan anknyta till årskursinnehållet i andra 

ämnen. I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.   

 

Hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för notationssätten inom musiken i samband med musicerande.  

• Genom musicerande, rörelse, lek och lyssnande handleds eleven att förstå grundprinciperna för 

notationssätten.   

 

Handleda eleven i att agera ansvarsfullt i samband med musicerande.  

• Läraren handleder eleven att hantera utrustningen i musiksalen på ändamålsenligt och ansvarsfullt 

sätt.  

 

Ge eleven erfarenhet av att ställa upp mål och förstå betydelsen av gemensam övning för att lära sig 

musik.  

•  Eleven handleds att ställa upp mål och förverkliga dessa. 

 

 

11.6 Bildkonst 
 

I årskurserna 1-2 skapas grunden för elevernas personliga förhållande till bildkonst och annan visuell kultur. 

Samtidig användning av olika sinnen och hela kroppen stödjer utvecklingen av uttrycksförmågan och de 

estetiska färdigheterna. Eleverna ska handledas att använda sin fantasi, begrepp inom bildkonsten och att 

uttrycka sig visuellt på olika sätt. Konkreta, lekfulla arbetssätt används i undervisningen. Eleverna 

uppmuntras till långsiktigt konstnärligt lärande. Förmågan att skapa och tolka bilder tränas också med hjälp 

av digitala verktyg och webbmiljöer. Eleverna uppmuntras att samarbeta, att dela med sig av sina 

upplevelser och att ta emot och ge respons på sitt visuella arbete. 
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Centralt innehåll som anknyter till målen för bildkonst i årskurs 1-2 

1. Egna bildkulturer 

2. Bildkulturer i omgivningen 

3. Konstens världar 

 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i bildkonst i årskurserna 1 

och 2 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. 

 

11.6.1 Mål och innehåll i åk 1 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att skapa 

bilder 

• Iaktta former och färger samt naturen och byggnader i närmiljön 

• Egna bilder såsom serier, illustrationer, reklam och video 

 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar 

• Prata kring de iakttagelser man gör i närmiljön 

• Utveckla fantasin 

 

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

• Med olika uttryckssätt bearbeta sina iakttagelser på ett personligt och kreativt sätt 

 

Uppmuntra eleven att pröva olika material och tekniker samt träna olika visuella uttryckssätt 

• Teckna, måla, arbeta med lera, tredimensionellt skapande, trycktekniker arbeta med digitala bilder, 

collage, förgrund och bakgrund 

 

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

• Planera arbetet och se skapandet som en process 

 

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

• Illustration, tecknade serier, reklam, foto, film, animation 

• Med sitt skapande vara synlig i skolmiljön och även påverka visuellt i det egna klassrummet. 

 

Handleda eleven att använda begrepp inom bildkonsten och att undersöka olika typer av bilder 

• Bekanta sig med olika begrepp inom bildkonsten 

• Bekanta sig med bildanalys t.ex. konstbild eller underhållande bild 

 

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

• Bekanta sig med konst och visuell kultur i närmiljön samt begreppet media t.ex. gatureklam, 

trafikmärken, vardagliga föremål, digitala bilder 
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Uppmuntra eleven att göra bilder utgående från att granska sin egen omgivning, olika tider och olika 

kulturer 

• Bekanta sig med lokala museer och med några kända inhemska konstnärer 

• Närmiljöns arkitektur 

 

Handleda eleven att känna igen olika värden i konsten, i sin omgivning och i den övriga visuella kulturen 

• Bekanta sig med estetiska, ekologiska och etiska värden i egna bilder, omgivningens bilder och i 

konstverk från olika kulturer och tider 

• En trivsam, välplanerad och hållbar miljö 

 

Stödja eleven att beakta det kulturella mångfaldhet och hållbar utveckling i sitt bildskapande 

• Grunder i materialvård och återvinning 

• Naturmaterial och restmaterial 

• Bekanta sig med mångkulturalism 

 

11.6.2 Mål och innehåll i åk 2 

Att iaktta och tänka visuellt 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att skapa 

bilder 

• Iaktta former och färger samt naturen och byggnader i närmiljön 

• Egna bilder såsom serier, illustrationer, reklam och video 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar 

• Prata kring de iakttagelser man gör i närmiljön 

• Använda olika begrepp 

• Utveckla fantasin 

 

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

• Med olika uttryckssätt bearbeta sina iakttagelser på ett personligt och kreativt sätt 

 

Att skapa bilder 

Uppmuntra eleven att pröva olika material och tekniker samt träna olika visuella uttryckssätt 

• T.ex. Teckna, måla, arbeta med lera, tredimensionellt skapande, trycktekniker arbeta med digitala 

bilder, collage förgrund och bakgrund 

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

• Planera arbetet och se skapandet som en process 

• Arbete enskilt och tillsammans 

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

• T.ex. Illustration, tecknade serier, reklam, foto, film, animation 

• Med sitt skapande vara synlig i skolmiljön och även påverka visuellt i det egna klassrummet. 

 

Att tolka visuell kultur 

Handleda eleven att använda begrepp inom bildkonsten och att undersöka olika typer av bilder 
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• Bekanta sig med olika begrepp inom bildkonsten 

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

• Bekanta sig med konst och visuell kultur i närmiljön samt begreppet media t.ex. gatukonst, 

trafikmärken, vardagliga föremål, digitala bilder 

Uppmuntra eleven att göra bilder utgående från att granska sin egen omgivning, olika tider och olika 

kulturer 

• T.ex. Bekanta sig med lokala museer, bekanta sig med några kända inhemska och utländska 

konstnärer, närmiljöns arkitektur 

 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

Handleda eleven att känna igen olika värden i konsten, i sin omgivning och i den övriga visuella kulturen 

• Diskutera estetiska, ekologiska och etiska värden i egna bilder, omgivningens bilder och i konstverk 

från olika kulturer och tider. 

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

• Materialvård och återvinning 

• Naturmaterial och restmaterial 

 

11.7 Slöjd  
 

Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett 

läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa för hand, 

genom att formge och genom att använda teknologi. Hit hör att självständigt eller gemensamt planera och 

framställa en produkt eller ett alster och att utvärdera den egna eller gemensamma slöjdprocessen. Att 

slöjda innebär undersökande, kreativt och experimentellt arbete, där man fördomsfritt väljer olika visuella, 

materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. I slöjden lär sig eleverna att förstå, utvärdera 

och utveckla olika slags tekniska tillämpningar och att använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i 

vardagen. Slöjden ska utveckla elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med 

händerna, vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan att planera. 

Undervisningen ska stärka elevens förutsättningar att arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den 

långsiktiga och innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker 

självkänslan.  

 

I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten att 

studera olika övergripande teman på ett heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. Kunskap 

om den omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en hållbar livsstil och utveckling. Det här 

omfattar elevens livsmiljö, det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt skolans kulturella mångfald. 

Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma 

medborgare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om 

och utveckla slöjdkulturen.  

  

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 
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utvecklar koncentrationsförmågan och förmågan att ta initiativ. Den uppmuntrar eleverna att värdesätta 

och utvärdera sitt eget och andras arbete. Slöjdens fostrande roll är att hjälpa eleverna att förstå kulturell 

mångfald och jämlikhet.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i åk 1-2   

1. Att hitta en idé   

2. Att pröva   

3. Att planera   

4. Att tillverka   

5. Att dokumentera   

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i slöjd i årskurserna 1 och 2 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  

  

11.7.1 Mål och innehåll i åk 1  

Väcka elevens intresse och inspiration för att arbeta med händerna samt elevens nyfikenhet för kreativt 

och experimentellt slöjdarbete   

• Eleven lär och övar sig att hämta inspiration från sin egen omgivning, sina fantasier eller fiktion.   

• Eleven lär och övar sig att visualisera, formge och skapa en slöjdprodukt i textila och tekniska 

tekniker genom att experimentera med olika material.  

•  Eleven övar sig i att beskriva processen och produkten.  

  

Handleda eleven att genomföra en hel slöjd process, presentera sina idéer visuellt och berätta om 

slöjdarbetet och den färdiga produkten   

• Eleven genomgår en slöjdprocess med handledning av lärare.   

• Eleven övar sig i att visuellt beskriva och berätta om processen och produkten.  

 

Introducera olika material för eleven och handleda eleven att bearbeta materialen samt arbeta på ett 

ansvarsfullt och säkert sätt  

• Eleven bekantar sig med olika mjuka och hårda material och prövar att bearbeta dessa.   

• Eleven lär sig säkra och trygga arbetsrutiner  

  

Stödja eleven att utveckla sin självkänsla genom att ge eleven möjlighet att känna att hen lyckas, förstår 

och hittar lösningar i slöjden   

• Läraren anpassar uppgiften så att eleven får en lämplig utmaning.   

•  Eleven uppmuntras till att våga och att hitta möjligheter i olika material.  
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11.7.2 Mål och innehåll i åk 2  

Väcka elevens intresse och inspiration för att arbeta med händerna samt elevens nyfikenhet för kreativt 

och experimentellt slöjdarbete   

• Eleven lär och övar sig att hämta inspiration från sin egen omgivning, sina fantasier eller fiktionen.  

• Eleven lär och övar sig att visualisera, formge och skapa en slöjdprodukt i textila och tekniska 

tekniker genom att experimentera med olika material.   

• Eleven övar sig i att beskriva processen och produkten  

  

Handleda eleven att genomföra en hel slöjdprocess, presentera sina idéer visuellt och berätta om 

slöjdarbetet och den färdiga produkten  

• Eleven genomgår en slöjdprocess med hjälp av handledning av lärare.   

• Eleven övar sig i att visuellt beskriva och berätta om processen och produkten.   

  

Handleda eleven att planera och framställa slöjdprodukter eller -alster genom att lita på sina egna estetiska 

och tekniska lösningar  

• Läraren avgränsar och formulerar ramarna för den skapande processen.   

• Eleven väljer ändamålsenliga tekniska lösningar och lär sig värdesätta sitt eget arbete.   

• Eleven bekantar sig med digitala verktyg  

  

Introducera olika material för eleven och handleda eleven att bearbeta materialen samt arbeta på ett 

ansvarsfullt och säkert sätt  

• Eleven bekantar sig med olika mjuka och hårda material och prövar att bearbeta dessa med olika 

slöjdredskap och apparater på ett ändamålsenligt sätt   

• Eleven lär sig säkra och trygga arbetsrutiner.  

  

Stödja eleven att utveckla sin självkänsla genom att ge eleven möjlighet att känna att hen lyckas, förstår 

och hittar på lösningar i slöjden   

• Läraren anpassar uppgiften så att eleven får en lämplig utmaning.   

• Eleven uppmuntras till att våga och att hitta möjligheter i olika material.   

• Självbedömning och kamratbedömning introduceras i slöjdprocessen.  

  

   

11.8 Gymnastik och idrott 
 

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. 
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I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt utvecklas de genom att röra på sig. Att lära 

sig att röra på sig innebär fysisk aktivitet enligt elevernas ålder och utvecklingsnivå, träning av motoriska 

basfärdigheter och fysiska egenskaper. Eleverna ska få kunskaper och färdigheter för olika slags 

gymnastiksituationer. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att 

vara ansvarsfull, att utveckla sig själv långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en 

positiv självbild. Gymnastiken ska ge eleverna möjlighet att känna glädje, uttrycka sig med kroppen, delta, 

vara social, koppla av, tävla och kämpa på ett lekfullt sätt och att hjälpa andra. Eleverna ska också få 

beredskap att främja sin hälsa. 

 

I årskurserna 1–2 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att tillägna sig sensomotoriska färdigheter och 

grundläggande motoriska färdigheter, att göra saker tillsammans och att utveckla sociala färdigheter och 

stärka de positiva upplevelserna av gymnastik. Undervisningen ska hjälpa eleverna att möta emotionellt 

varierande situationer. Elevernas fantasi och idéer ska utnyttjas i undervisningen. 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i åk 1-2 

1. Fysisk funktionsförmåga 

2. Social funktionsförmåga 

3. Psykisk funktionsförmåga 

 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i gymnastik i årskurserna 1 

och 2 

• 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 

 

11.8.1 Mål och innehåll i åk 1 

Uppmuntra eleven att röra på sig och att självständigt och tillsammans med andra pröva nya, olika 

gymnastikuppgifter samt våga uttrycka sig själv genom gymnastiken 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap samt att röra 

sig till musik, takt och rytm) 

 

Hjälpa eleven att utveckla sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. att iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom att skriva/forma olika mönster med hjälp av 

den egna kroppen, röra på sig på olika sätt med växlande snabbhet och lekar som går ut på att röra 

sig sicksack och väja. 

 

Stärka de grundläggande motoriska färdigheterna (balans- och rörelseförmåga, förmåga att hantera 

redskap), så att eleven lär sig att anpassa dem i olika lärmiljöer, i olika situationer och under olika årstider 

• Eleven tränar sin förmåga att hantera redskap genom att rulla, skuffa, studsa, kasta, fånga, sparka 

och slå med handen eller en racket på olika banor, i lekar och spel. 
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Lära eleven att röra sig tryggt i olika miljöer, med olika redskap och på olika ställningar lika årstider 

• Eleven tränar sin balans- och rörelseförmåga genom att balansera t.ex. på gatstenar, en 

gymnastikbänk, linjer i gymnastiksalen, i omväxlande skogsterräng och skrinning och skidning. Samt 

genom hinderbanor, gymnastisera, löp och tafattlekar. 

 

Vänja eleven vid att röra sig i vatten och träna grundläggande simkunnighet 

 

Vägleda eleven att bete sig säkert och sakligt under gymnastiklektionerna 

• Tydliga regler och förhållningssätt under undervisningen, så att undervisningen sker i en trygg miljö. 

 

Vägleda eleven att reglera sina handlingar och känslouttryck i sociala situationer i gymnastiken 

• Spel och lekar där eleven lär sig att vinna och förlora både individuellt och i grupp och bekanta sig 

med principen om rent spel 

 

Stödja samarbetsfärdigheterna, t.ex. att följa gemensamt överenskomna regler genom att vägleda eleven 

att ta ansvar för att gemensamma spel och lekar lyckas 

• Spel och lekar där eleven har en specifik roll i spelet/leken 

 

Stödja eleven att stärka sin positiva självbild och sin förmåga att arbeta självständigt och att uttrycka sig på 

olika sätt 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får handledning i att välja egen nivå, delvis innehåll 

och utförande och utvärdera sitt eget arbete 

 

Se till att eleven får positiva upplevelser av gymnastik och uppmuntra eleven att testa gränserna för sin 

förmåga 

• Positiv feedback och uppmuntran till framsteg 

 

11.8.2 Mål och innehåll i åk 2 

Fysisk funktionsförmåga: 

Uppmuntra eleven att röra på sig och att självständigt och tillsammans med andra pröva nya, olika 

gymnastikuppgifter samt våga uttrycka sig själv genom gymnastiken. 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap samt att röra 

sig till musik, takt och rytm) 

 

Hjälpa eleven att utveckla sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. att iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer. 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom att skriva/forma olika mönster med hjälp av 

den egna kroppen, röra på sig på olika sätt med växlande snabbhet och lekar som går ut på att röra 

sig sicksack och väja. 

 

Stärka de grundläggande motoriska färdigheterna (balans- och rörelseförmåga, förmåga att hantera 

redskap), så att eleven lär sig att anpassa dem i olika lärmiljöer, i olika situationer och under olika årstider. 
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Lära eleven att röra sig tryggt i olika miljöer, med olika redskap och på olika ställningar. 

• Eleven tränar sin balans- och rörelseförmåga genom att balansera t.ex. på gatstenar, en 

gymnastikbänk, linjer i gymnastiksalen, i omväxlande skogsterräng och skrinning och skidning. Samt 

genom hinderbanor, gymnastisera, löp- och tafattlekar. 

• Eleven tränar sin förmåga att hantera redskap genom att rulla, skuffa, studsa, kasta, fånga, sparka 

och slå med handen eller en racket på olika banor, i lekar och spel. 

 

Vänja eleven vid att röra sig i vatten och träna grundläggande simkunnighet. 

 

Vägleda eleven att bete sig säkert och sakligt under gymnastiklektionerna. 

• Tydliga regler och förhållningssätt under undervisningen, så att undervisningen sker i en trygg miljö. 

Social funktionsförmåga: 

Vägleda eleven att reglera sina handlingar och känslouttryck i sociala situationer i gymnastiken. 

• Spel och lekar där eleven lär sig att vinna och förlora både individuellt och i grupp och bekanta sig 

med principen om rent spel. 

 

Stödja samarbetsfärdigheterna, t.ex. att följa gemensamt överenskomna regler genom att vägleda eleven 

att ta ansvar för att gemensamma spel och lekar lyckas. 

• Spel och lekar där eleven har en specifik roll i spelet/leken samt som erbjuder erfarenhetera att 

hjälpa andra. 

 

Psykisk funktionsförmåga: 

Stödja eleven att stärka sin positiva självbild och sin förmåga att arbeta självständigt och att uttrycka sig på 

olika sätt. 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får handledning i att välja egen nivå, delvis innehåll 

och utförande och utvärdera sitt eget arbete. 

 

Se till att eleven får positiva upplevelser av gymnastik och uppmuntra eleven att testa gränserna för sin 

förmåga. 

• Positiv feedback och uppmuntran till framsteg 
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12 ÅRSKURS 3–6 

12.1 Modersmål och litteratur 

 

I årskurserna 3–6 har undervisningen som särskilt uppdrag att utveckla elevernas uttrycks- och 

kommunikationsförmåga, läs- och skrivfärdigheter samt läs- och skrivstrategier och att vidga elevernas 

textvärld. Eleven ska handledas att på ett ändamålsenligt, tryggt och ansvarsfullt sätt ta del av allt mer 

mångsidiga kommunikationssituationer, även multimediala, samt att tolka, producera och analysera allt 

mer multimodala texter som en del av förmågan att lära sig. Samtidigt som eleven utvecklar sina språkliga 

färdigheter och reflekterar över betydelser i texter utökas kunskapen om språk, litteratur, medier och övrig 

kultur. Målet för undervisningen är att väcka elevens intresse och ge redskap för att göra språkliga 

iakttagelser, utveckla ett läsintresse och för att uttrycka sig på olika sätt. Undervisningen ska även erbjuda 

läs- och språkupplevelser. 

 

I årskurserna 3-6 är det specifika uppdraget för undervisningen i svenska och litteratur att befästa elevens 

kommunikativa färdigheter, förmåga att lär sig, läsintresse och en flytande läs- och skrivfärdighet. I 

funktionella sammanhang, då eleverna tolkar och producerar texter, övar de sig även i att laborera med 

språkliga strukturer och litteratur ur olika perspektiv. Eleverna läser allt längre texter och hela verk och 

delar med sig av sina läserfarenheter. 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3–6 

1. Att kommunicera 

2. Att tolka texter 

3. Att producera texter 

4. Att förstå språk, litteratur och kultur 

 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i 

läroämnet modersmål och litteratur är följande 

• framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet 

• framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset 

• framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord 

• framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över 

vardagsspråket och ords betydelser 

 

12.1.1 Mål och innehåll i åk 3 

 

Att kommunicera  

Stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och fungera i olika kommunikationssituationer.  

 

Handleda eleven i att utveckla sin kommunikationsförmåga genom att delta i olika 

kommunikationssituationer.   
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• Eleven delar med sig av sina tankar, erfarenheter och åsikter. - Eleven övar sig i olika 

kommunikationssituationer   

• Eleven tränar sig i att visa respekt och att uttrycka ochmotivera sina åsikter i olika situationer.  

• Eleven tränar sig i att aktivt lyssna på andra.  

 

Stödja eleven i att uttrycka sig verbalt och nonverbalt genom drama  

• Handleda eleven att utveckla sina kommunikativa färdigheter och att få förståelse för att 

människor kommunicerar på olika sätt, även multimedialt  

• Eleven får möjlighet att öva sig på rollspel och drama i olika kommunikationssituationer.  

• Eleven övar sig på att ge respons.  

  

Att tolka texter  

Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till flytande läsning, utveckla strategier för 

läsförståelse.  

• Eleven bekantar sig med olika lässtrategier som är lämpliga.  

• Eleven övar sig i att läsa flytande olika slags texter som t.ex. skönlitteratur, poesi, fakta och 

medietexter. Texterna kan kombinera ord med bild.  

 

Stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att analysera, tolka och utvärdera texter av flera olika slag 

bredda elevens ord- och begreppsförråd samt stödja tänkandet.  

• Eleven övar sig i sin textanalytiska förmåga, tillsammans laborerar och jämför man texter, t.ex. 

läsecirkel.  

• Eleven övar sig i att reflektera, förklara, jämföra ord, synonymer,ordspråk och talesätt samt olika 

begrepp.  

• Eleven övar sig i att se typiska drag i berättande och beskrivandetexter.  

• Eleven tolkar och laborerar med texter genom att använda sinspråkliga kunskap som t.ex. språkliga 

strukturer och att klassificera ord enligt form och innehåll.  

• Eleven uttrycker sig i bild, symboler och ljud samt kombinationer av dessa.  

 

Handleda eleven i att söka information och använda några olika slag av informationskällor  

• Eleven söker information från olika källor.  

• Eleven använder det lokala biblioteket samt skolans bibliotek.  

• Eleven känner till elementära informationssökningsmetoder.  

• Eleven bekantar sig med källkritik samt upphovsrätt.  

 

Stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barnlitteratur och medietexter 

samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av bland annat i multimediala 

miljöer.  

• Eleven läser böcker enligt egen nivå och  eget val.  

• Eleven lyssnar till barnlitteratur.  

• Eleven bekantar sig med olika textgenrer.  

• Eleven bekantar sig med begreppen; berättare och miljön, när detolkar litteratur.  

• Eleven övar sig i att göra bokpresentationer.  
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• Eleven övar sig i att förklara och jämföra innebörden i ord ochbegrepp.  

  

Att producera texter  

Uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och stärka elevens positiva bild av sig själv 

som textproducent  

• Eleven producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, utgående från egna upplevelser, 

tankar och iakttagelser och från andras texter.  

 

Uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina tankar och att öva sig att producera 

berättande, beskrivande och enkla instruerande texter, även i multimediala lärmiljöer  

• Eleven undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter och lär sig att använda 

rubriker och styckeindelning i berättande och beskrivande texter.  

• Eleven övar sig att skriva enkla instruerande texter.  

 

Stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och stärka 

färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket  

• Eleven skriver textade bokstäver för hand och övar sig att skriva digitalt.  

• Eleven medvetandegörs om språkets uppbyggnad genomlaborationer.  

• Eleven undersöker språkstrukturer och meningsbyggnad: stavningsregler (lång och kort vokal, ng-

ljudet, j-ljudet och tj-ljudet) och skiljetecken.  

• Eleven övar rättskrivning.  

• Eleven lär sig skilja mellan uttryckssätt i tal och skrift. Skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.  

Handleda eleven i att känna till textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter och 

känna till etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet  

• Handleda eleven i att känna till textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna 

texter och känna till etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet  

 

Att förstå språk, litteratur och kultur  

Stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens intresse för att undersöka språket och dess 

olika varianter  

• Eleven bekantar sig och laborerar med språket, t.ex. synonymer och motsatsord.  

• Eleven bekantar sig med ord som har olika betydelser.  

• Eleven bekantar sig med talesätt.  

• Eleven blir medveten om sin språkliga kompetens  

 

Sporra eleven att vidga sin textvärld och läsa litteratur som är riktad till barn och uppmuntra eleven att läsa 

och reflektera kring sina läsupplevelser samt att aktivt använda sig av bibliotek  

• Eleven diskuterar och reflekterar över teman och frågor som litteraturläsningen väcker.  

• Eleven uppmuntras till att aktivt använda bibliotekstjänster, hittaintressant läsning och att läsa på 

fritiden.  

 

Stärka elevens språkliga och kulturella identitet(er) och erbjuda eleven möjlighet att bekanta sig med ett 

mångsidigt medie- och kulturutbud  



106 

 

 

• Eleven läser finländsk och svensk barnlitteratur inom några olika genrer.  

• Det lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och museer utnyttjas i 

undervisningen  

  

12.1.2 Mål och innehåll i åk 4  

Handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta konstruktivt i olika kommunikationssituationer  

• Eleven övar sig i att vara kommunikatör i olika kommunikationsmiljöer.  

• Eleven lär sig dela med sig av egna erfarenheter och åsikter.  

  

Stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagaren  

• Eleven tränar sig i att ge respons.   

• Eleven tränar sig i att aktivt lyssna på andra.   

• Eleven övar sig i att observera sitt eget sätt att kommunicera.   

• Eleven tränar sig i att visa respekt och att muntligt motivera sina åsikter.  

  

Uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig mångsidigt i olika kommunikations-

situationer, även genom drama 

• Eleven tränar sig i att använda retoriska verktyg. 

• Eleven använder drama och rollekar som verktyg vid behandlandet av litteratur.   

• Eleven får möjlighet att delta i och planera kulturproduktioner i skolan, även multimedialt.  

  

Sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och få förståelse för att människor 

kommunicerar på olika sätt i olika situationer, även multimedialt 

• Eleven tränar sig i att använda retoriska verktyg.   

• Eleven använder drama och rollekar som verktyg vid behandlandet av litteratur.   

• Eleven får möjlighet att delta i och planera kulturproduktioner i skolan, även multimedialt.  

  

Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla strategier 

för läsförståelse samt för att stödja eleven i att utvärdera sitt eget läsande 

• Eleven tränar sig i att använda retoriska verktyg.   

• Eleven använder drama och rollekar som verktyg vid behandlandet av litteratur.   

• Eleven får möjlighet att delta i och planera kulturproduktioner i skolan, även multimedialt.  

  

Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla strategier 

för läsförståelse samt stödja eleven i att utvärdera sitt eget läsande  

• Eleven bekantar sig med lässtrategier som är lämpliga för olika situationer.  

• Eleven övar sig att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, faktatexter och 

medietexter som kombinerar ord och bild.   

• Eleven observerar och utvärderar sin egen läsfärdighet.  

  

Stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att tolka och utvärdera texter av flera olika slag, bredda 

elevens ord- och begreppsförråd samt stödja tänkandet  

• Eleven bearbetar och jämför olika slags texter.  
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• Eleven drar egna slutsatser utgående från läst text.  

•  Eleven övar sig att förklara, jämföra och reflektera över ord, synonymer och olika begrepp.   

• Eleven bekantar sig med ordspråk och talesätt.   

• Eleven övar sig att identifiera de typiska språkliga och textuella dragen i berättande och 

beskrivande texter, t.ex. läsecirkel.   

• Eleven tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin kunskap om språkliga 

strukturer och klassificera ord enligt form och innehåll.  

  

Handleda eleven i att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma 

informationens tillförlitlighet  

• Eleven söker information i olika källor och skaffar sig kunskaper genom att läsa.   

• Eleven använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster samt känner till elementära 

informationssökningsmetoder.   

• Eleven bekantar sig med källkritik.  

  

Stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barnlitteratur och medietexter 

samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av bland annat i multimediala 

miljöer   

• Eleven läser och lyssnar till barnlitteratur enligt egen nivå och eget val.   

• Eleven bekantar sig med olika textgenrer.   

• Eleven övar sig att använda nya begrepp; berättare och miljö när den tolkar skönlitteratur och gör 

bokpresentation.   

• Eleven övar sig att förklara och jämföra innebörden i ord och begrepp.  

  

Uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och stärka elevens positiva bild av sig själv 

som textproducent   

• Eleven producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, utgående från egna upplevelser, 

tankar och iakttagelser och från andras texter.   

• Eleven reflekterar över sitt skrivande.  

  

Uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina tankar och att öva sig att producera 

berättande, beskrivande och enkla instruerande texter, även i multimediala lärmiljöer   

• Eleven undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter och lär sig att använda rubriker, 

textstrukturer och styckeindelning i berättande och beskrivande texter.   

• Eleven övar sig att skriva enkla instruerande texter.  

   

Stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och stärka 

färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket   

• Eleven skriver textade bokstäver för hand och övar sig att skriva digitalt.   

• Eleven medvetandegörs om språkets uppbyggnad genom laborationer.   

• Eleven undersöker tillsammans språkstrukturer och meningsbyggnad: stavningsregler (ljudstridiga 

ord, t.ex. o-å, e-ä, sj-ljud), skiljetecken och böjningsformer (tempus och komparation).   

• Eleven bekantar sig med huvudsatser och bisatser.   
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• Eleven övar rättskrivning.   

• Eleven lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.   

• Eleven jämför språkliga element i svenska språket med andra språk som är bekanta för eleven.  

  

Handleda eleven i känna till textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter och 

känna till etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet   

• Eleven övar sig att stegvis producera texter.   

• Eleven anger sina källor samt bekantar sig med sekretess och normerna för upphovsrätt på 

internet.  

  

Stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens intresse för att undersöka språket och dess 

olika varianter  

• Eleven undersöker språkets variation med handledning.   

• Eleven funderar över olika betydelser i ord och texter.   

• Eleven bekantar sig med ordspråk och talesätt.   

• Eleven blir medveten om sin språkliga kompetens.  

  

Sporra eleven att vidga sin textvärld och läsa litteratur som är riktad till barn och uppmuntra eleven att läsa 

och reflektera kring sina läsupplevelser samt att aktivt använda sig av bibliotek  

• Eleven diskuterar teman och frågor som litteraturläsningen väcker.   

• Eleven uppmuntras till att aktivt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa på 

fritiden.  

  

Stärka elevens språkliga och kulturella identitet(er), handleda eleven att lära känna och värdesätta olika 

kulturer och språk, väcka elevens intresse för de nordiska grannspråken och erbjuda eleven möjlighet att 

bekanta sig med ett mångsidigt medie- och kulturutbud  

• Eleven läser inhemsk och nordisk barnlitteratur inom några olika genrer.   

• Det lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och muséer utnyttjas i 

undervisningen.   

  

  

12.1.3 Mål och innehåll i åk 5  

Handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta konstruktivt i olika kommunikationssituationer  

• Eleven övar sig att ta emot och ge konstruktiv respons  

• Eleven övar sig att delta som kommunikatör i olika kommunikationsmiljöer (debatt, samtal, 

argumentation, föredrag, diskussion, åhörare)  

 

Stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagarens behov och de egna språkvalens betydelse 

vid kommunikation i grupp  

• Eleven övar sig i att kommunicera med respekt för andra  

 

Uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig mångsidigt i olika 

kommunikationssituationer, även genom drama  
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Sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och viljan och förmågan att delta i olika 

typer av kommunikationssituationer, även multimediala  

 

Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla strategier 

för läsförståelse samt stödja eleven i att observera och utvärdera sitt eget läsande  

• Eleven övar sig att läsa flytande olika slag av texter, så att läsförståelsen bibehålls, eleven görs 

medveten om sin egen läsfärdighet och utvecklandet av den.  

 

(M5) Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla 

strategier för läsförståelse samt stödja eleven i att observera och utvärdera sitt eget läsande  

• Eleven övar sig att läsa flytande olika slag av texter, så att läsförståelsen bibehålls.  

• Eleven görs medveten om sin egen läsfärdighet och utvecklandet av den.  

 

(M6) Stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att tolka och utvärdera texter av flera olika slag, bredda 

elevens ord- och begreppsförråd samt stödja tänkandet  

• Eleven lär sig att bearbeta och analysera olika slag av texter. 

• Eleven komprimerar textinnehåll och återgecentralt innehåll med egna ord. 

• Eleven övar sig att förklara, jämföra och reflektera över ord, synonymer, metaforer, ordspråk och 

talesätt och olika begrepp. 

• Eleven bekantar sig med typiska språkliga och textuella dragen i berättande, beskrivande och 

instruerande texter, t.ex. läsecirkel. 

• Eleven tolkar och laborerar med texter och klassificerar ord enligt form och innehåll (ordklasser: 

substantiv, adjektiv, verb och pronomen).  

 

(M7) Handleda eleven i att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma 

informationens tillförlitlighet  

• Eleven söker information i olika källor och skaffar sig kunskaper genom att läsa. 

• Eleven använder skolbiblioteket och andrabibliotekstjänster.  

• Eleven övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet.  

• Eleven gör källhänvisningar.  

 

(M8) Stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barn- och 

ungdomslitteratur och medietexter samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med 

sig av bland annat i multimediala miljöer  

  

12.1.4 Mål och innehåll i åk 6  

  

(M1) Handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta konstruktivt i olika 

kommunikationssituationer   

• Eleven övar sig att i olika kommunikationssituationer dela med sig av sina tankar, erfarenheter och 

åsikter och övar sig att ta emot och ge konstruktiv respons som kommunikatörer i olika 

kommunikationsmiljöer.  
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(M2) Stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagarens behov och de egna språkvalens 

betydelse vid kommunikation i grupp   

• Eleven 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.  

  

(M3) Uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig mångsidigt i olika 

kommunikationssituationer, även genom drama   

• Eleven övar sig att fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att använda sig 

av retoriska verktyg och samt drama som kommunikationsverktyg då man behandlar litteratur och 

aktuella teman. 

• Eleven får möjlighet att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa.  

 

(M4) Sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och viljan och förmågan att delta i 

olika typer av kommunikationssituationer, även multimedial  

  

(M5) Stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla 

strategier för läsförståelse samt stödja eleven i att observera och utvärdera sitt eget läsande   

•  Eleven lär sig att tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier (tankestrategier) som är lämpliga 

för olika situationer. 

• Eleven övar sig att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, faktatexter och 

medietexter som kombinerar ord och bild. 

• Eleven observerar och utvärderar sin egen läsfärdighet  

  

(M6) Stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att analysera, tolka och utvärdera texter av flera olika 

slag, bredda elevens ord- och begreppsförråd samt stödja tänkandet   

• Eleven fördjupar sin textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika slags 

texter.  

• Eleven komprimerar textinnehåll och återger centralt innehåll med egna ord.  

• Eleven övar sig att förklara, jämföra och reflektera över ord, synonymer, metaforer, ordspråk, 

talesätt och olika begrepp.  

• Eleven lär sig att identifiera de typiska språkliga och textuella dragen i berättande, beskrivande, 

instruerande och argumenterande texter, t.ex. läsecirkel.  

• Eleven tolkar och laborerar med texter och klassificerar ord enligt form och innehåll (ordklasser: 

substantiv, adjektiv, verb och pronomen, räkneord och prepositioner).  

  

(M7) Handleda eleven i att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma 

informationens tillförlitlighet  

• Eleven söker information i olika källor och skaffar sig kunskaper genom att läsa. 

• Eleven använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster.  

• Eleven bekantar sig med källkritik. 

• Eleven övar sig att göra källhänvisningar.  
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(M8) Stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barn- och 

ungdomslitteratur och medietexter samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med 

sig av bland annat i multimediala miljöer  

• Eleven utvärderar sin läsförståelse och vidgar sina kunskaper genom texter de läser. 

• Eleven läser och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som eleven själv är med och väljer. 

• Eleven benämner och bekantar sig med olika textgenrer.  

• Eleven övar sig att använda nya begrepp; berättare, motiv och tematik när den tolkar skönlitteratur 

och gör bokpresentationer.  

• Eleven handleds i att förklara, jämföra och reflektera över innebörden i ord och begrepp  

 

(M9) Uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och stärka elevens positiva bild av sig 

själv som textproducent  

• Eleven producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, utgående från egna upplevelser, 

tankar, iakttagelser och från andras texter.  

• Eleven reflekterar över skrivandets idé och hur texters syften syns i de språkliga val som görs  

 

(M10) Uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina tankar och att öva sig att 

producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala 

lärmiljöer   

• Eleven undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter och lär sig att använda rubriker, 

textstrukturer och styckeindelning i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande 

texter som den själv producerar.  

• Eleven undersöker valet av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens betydelse.  

 

(M11) Stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och stärka 

färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket   

• Eleven skriver textade bokstäver för hand och övar sig att skriva obehindrat digitalt.  

• Eleven utvecklar sin medvetenhet om språkets uppbyggnad genom övningar i språkanalys av de 

texter som han/hon själv skriver.  

• Eleven undersöker tillsammans språkstrukturer och meningsbyggnad: stavningsregler, skiljetecken, 

ordklasser och böjningsformer.  

• Eleven lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt och att känna igen huvudsats 

och bisats och de centrala satsdelarna (subjekt och predikat, objekt, predikatsfyllnad) i en sats och att 

använda denna kunskap då han/hon producerar texter.  

• Eleven jämför språkliga element i svenska språket med andra språk som är bekanta för eleven.   

 

(M12) Sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter, 

erbjuda möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons samt lära eleven att ta hänsyn till 

textmottagaren och att tillämpa etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet  

• Eleven övar sig att producera texter steg för steg från idé till planering, utkast, skrivande, respons, 

bearbetning, finslipning och publicering (processkrivning). 

• Eleven övar sig att ge och ta emot respons både individuellt och tillsammans med andra.  
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• Eleven anger sina källor samt känner till sekretess och normerna för upphovsrätt på internet.   

 

(M13) Stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens intresse för att undersöka språket 

och dess olika varianter samt ge eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver språket  och 

språkets strukturer  

• Eleven undersöker språkets variation enligt situation och textinnehåll och funderar över olika 

betydelser i ord, texter och talesätt. 

• Eleven undersöker relationer mellan texter i multimodala sammanhang. 

• Eleven använder sin språkliga kompetens  

 

(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   

• Eleven diskuterar, tolkar, reflekterar och bearbetar teman och frågor som litteraturläsningen 

väcker.  

• Eleven bekantar sig med klassiker inom världslitteraturen.  

• Eleven uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning 

och att läsa och skriva på fritiden.   

 

(M15) Stärka elevens språkliga och kulturella identitet(er), handleda eleven att lära känna och värdesätta 

olika kulturer och språk, väcka elevens intresse för de nordiska grannspråken och erbjuda eleven möjlighet 

att bekanta sig med ett mångsidigt medie- och kulturutbud och att själv medverka i kulturproduktioner   

• Eleven läser finländsk, svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur inom 

olika genrer. 

• Eleven bekantar sig med övriga språk och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och 

nordisk kultur. 

•  Eleven möter moderna kulturformer som berör barnens värld.  

• Eleven reflekterar över olika mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag - Det 

lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och muséer utnyttjas i 

undervisningen.  

• Eleven planerar och medverkar i egna framträdanden.  

 

 

12.2 Andra inhemska språket (finska) 
 

Vid SPSU är eleverna med få undantag tvåspråkiga och på åk 4–6 deltar eleverna i lärokursen i 

modersmålsinriktad finska. Om eleven inte är tvåspråkig så kan undervisning i finska som A-språk ordnas så 

länge som läraren anser det vara nödvändigt. Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att 

ge de tvåspråkiga eleverna möjlighet att förbättra och fördjupa de praktiska språkkunskaper som de fått 

hemma eller i sin närmiljö samt göra dem medvetna om sitt språk, sitt kulturarv och sin språkidentitet. 
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12.2.1 Modersmålsinriktad finska 

 

12.2.1.1 Mål och innehåll i åk 4 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Familj, fritid, hobbyn och hem 

• Månaderna, veckodagar 

• Naturen 

• Norden, resor 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Långa och korta ljud, äng-ljud  

• Stor och liten bokstav 

• Sammansatta ord 

• Stadieväxling 

• Verb, presens och imperfekt 

• Huvudsats, bisats, konjunktioner 

 

Mål för undervisningen: M3, M4, M5, M7, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K4, K6, K7  

 

12.2.1.2 Mål och innehåll i åk 5 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Hobbyn, fritid 

• Talspråk och skriftspråk, dialekter 

• Internet, datorer 

• Tidningar 

• Litteratur 

• Kalevala 

• Högtider 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Ordklasser 

• Verbets tidsformer, jakande och nekande 

• Kasus 

• Förkortningar 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K4, K6, K7 

 

12.2.1.3 Mål och innehåll i åk 6 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 
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• Vänskap och kärlek 

• Finska språkets utveckling och särdrag 

• Tal- och skriftspråk 

• Litteratur 

• Media (serier, filmer, reklam) 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Possessivsuffix 

• Passiv 

• Repetition 

• Allmän språkvård 

• Satsdelar 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K4, K6, K7 

 

12.2.2 A-finska 

 

12.2.2.1 Mål och innehåll i åk 4 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Familjen och hemmet 

• Klockan och årstider 

• Kompisar och vänskap 

• Telefon  

• Norden, Finland, kultur 

• Fritidsintressen 

• Veckodagar 

• Grundtalen 1-1000 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Frågeord 

• Objekt (ack. 1, partitiv) 

• Imperativ 

• Motsatser 

• Synonymer 

• Temaformer 

 

Mål för undervisningen: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M11 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 
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12.2.2.2 Mål och innehåll i åk 5 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Månader  

• Väder, väderstreck 

• Musik 

• Media  

• Djur 

• Europa 

• Litteratur 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Infinitiv 

• Ordningstal (räkneord) 

• Verbets tre temaformer 

• Possessivsuffix 

• Lokalkasus 

• Pronomen 

 

Mål för undervisningen: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M11 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

 

12.2.2.3 Mål och innehåll i åk 6 
Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Hälsa och sjukdom 

• Fest 

• Bokrecension 

• Naturen 

• Tidning 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Nekande imperfekt 

• Partitiv 

• Translativ 

• Essiv 

 

Mål för undervisningen: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 
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12.3 Engelska 
 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6 

1. Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

2. Färdigheter för språkstudier 

3. Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera 

texter 

 

 

12.3.1 Mål och innehåll i åk 3 

Vägleda eleven att lägga märke till den språkliga och kulturella mångfalden i den närmaste omgivningen 

och i världen samt engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk 

• Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning. 

• Att träna artigt språkbruk 

 

Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella 

mångfalden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt 

 

Vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja 

utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga 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 

• 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, härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. 

• Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper 

 

Handleda eleven att öva sig i att kommunicera på olika sätt. 

• Att iaktta och flitigt träna uttal. 

• Att bygga upp ordförrådet och strukturer via varierande teman. 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i varierande situationer 

 

Följande strukturer tas upp: 

• Veckodagar, 

• Siffrorna 1-20 

• To be 

• To have 

• Can och can’t. 

 

 

Handleda eleven att med hjälp av olika läs -och hörförståelsestrategier sätta sig in i talade och skrivna 
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texter av varierande svårighetsgrad 

• Öva läs- och hörförståelse med olika typer av texter 

 

Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en växande mängd temaområden och 

med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal. 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation som passar till de behandlade temana. 

• Siffrorna 1-10 

 

12.3.2 Mål och innehåll i åk 4 

Vägleda eleven att lägga märke till den språkliga och kulturella mångfalden i den närmaste omgivningen 

och i världen samt engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk 

• Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning. 

• Att träna artigt språkbruk 

 

Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella 

mångfalden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt 

 

Vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja 

utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga 

 

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 

• 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, härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. 

• Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper 

 

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 

 

Handleda eleven att öva sig i att kommunicera på olika sätt 

• Att iaktta och flitigt träna uttal. 

• Att bygga upp ordförrådet och strukturer via varierande teman. 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i varierande situationen. 

 

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

 

Stödja elevens kulturellt lämpliga språkbruk genom att erbjuda möjligheter att mångsidigt öva sig i sociala 

situationer 

 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 
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Handleda eleven att med hjälp av olika läs- och hörförståelsestrategier sätta sig in i talade och skrivna 

texter av varierande svårighetsgrad 

• Öva läs- och hörförståelse med olika typer av texter. 

 

Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en växande mängd temaområden och 

med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation som passar till de behandlade temana. 

• Befästa strukturer som behandlats i åk 3 

 

Följande nya strukturer tas upp: bestämd och obestämd artikel månader och årstider, singular och plural 

personliga och possessiva pronomen genitiv frågeord enkla prepositioner enkelt presens 

 

12.3.3 Mål och innehåll i åk 5 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Mat och drycker 

• Klockan 

• Kroppsdelar, sjukdomar, olyckor 

• Att handla 

• Att berätta om sig själv 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Alfabet  

• Some / any 

• Pluralis 

• Imperfekt 

• Adjektivets komparation 

 

Mål för undervisningen: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

 

12.3.4 Mål och innehåll i åk 6 

(M1) Vägleda eleven att lägga märke till den språkliga och kulturella mångfalden i den närmaste 

omgivningen och i världen samt engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk 

• Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning. 

 

(M2) Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och 

kulturella mångfalden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt 

• Att lyssna på olika språk, att se på olika sätt att skriva och att upptäcka hur ord lånas från ett språk 

till ett annat. 
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(M3) Vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja 

utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga 

• Att reflektera över hur man kan göra om man endast har ringa kunskaper i ett språk. 

 

(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 

 

(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 

• 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, härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina 

språkkunskaper. 

 

(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 

 

(M7) Handleda eleven att öva sig i att kommunicera på olika sätt och i olika miljöer också genom att 

uppmuntra till fortsatt interaktion oberoende av avbrott och pauser 

• Att iaktta och flitigt träna uttal. Att bygga upp ordförrådet och strukturer via varierande teman. 

 

(M8) Uppmuntra eleven att med hjälp av olika slag av strategier hålla igång och utveckla en kommunikation 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i varierande situationen. 

 

(M9) Stödja elevens kulturellt lämpliga språkbruk genom att erbjuda möjligheter att mångsidigt öva sig i 

sociala situationer 

 

(M10) Handleda eleven att med hjälp av olika läs- och hörförståelsestrategier sätta sig in i talade och 

skrivna texter av varierande svårighetsgrad 

• Öva läs- och hörförståelse med varierande texter. Att ge eleven möjlighet att träna mer krävande 

språksituationer och lära sig hitta engelskspråkigt material. 

 

(M11) Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en växande mängd temaområden 

och med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation som passar till de behandlade temana. Följande 

strukturer tas upp: oregelbunden preteritum/imperfekt futurum indefinita pronomen 

oregelbundna pluralformer adjektivets komparation självständiga possessiva pronomen Öva 

fonetisk skrift. 
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12.4 Matematik 
 

I årskurserna 3-6 ska undervisningen i matematik erbjuda upplevelser med vilkas hjälp eleverna kan tillägna 

sig matematiska begrepp och strukturer. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sina 

matematiska tankar och lösningar på olika sätt och med olika hjälpmedel. Mångsidig problemlösning 

självständigt och i grupp samt jämförelse av olika sätt att lösa problem är centrala delar av undervisningen. 

Undervisningen i matematik ska befästa och bredda elevernas förståelse av talbegreppet och tiosystemet 

samt utveckla en flytande räknefärdighet.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 3-6  

1. Matematiskt tänkande   

2. Tal och räkneoperationer   

3. Algebra   

4. Geometri och mätning   

5. Informationsbehandling, statistik och sannolikhet  

  

 

12.4.1 Mål och innehåll i åk 3 

Bibehålla elevens inspiration och intresse för matematik samt stödja elevens positiva självbild och 

självförtroende. 

   

Handleda eleven att uppfatta samband i det som hen lär sig. 

• Använda samband mellan räknesätten koppla till egen vardag öva att tänka på olika sätt  

   

Handleda eleven att utveckla sin förmåga att ställa frågor och dra motiverade slutsatser utifrån sina 

observationer.   

• Skriva frågor till uttryck, tabeller och diagram   

• Motivera lösningar och tankeformer  

   

Uppmuntra eleven att presentera sina lösningar och slutledningar för andra med konkreta hjälpmedel, 

figurer, muntligt och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg  

• Samarbete och diskussion med andra elever   

• Kunna beskriva hur man tänker   

• Skriva tankeled och jämföra lösningar   

• Använda konkreta modeller, bilder och olika hjälpmedel för att beskriva begrepp  

   

Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem  

• Använda strategin att arbeta bakåt  

• Lösa slutledningsuppgifter  

• Hitta kombinationer  
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Handleda eleven att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är 

rimligt 

• Sambandet mellan bild och uttryck  

• Visa matematiska begrepp med bilder, konkreta modeller och symboler  

   

Stödja och handleda eleven att förstärka och bredda förståelsen av tiosystemet  

• Centralt talområde 0–1000   

• Talens uppbyggnad 0–10 000  

• Decimaltal: tiondel   

• Jämföra och ordna tal i storleksordning – tallinjen  

   

Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal.  

• Decimaltal med tiondelar i vardagliga situationer, t.ex. 10,6 s   

• Bråk i vardagliga situationer samt med konkret material   

• Placera in bråk på tallinjen  

 

Handleda eleven att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja 

räkneoperationernas egenskaper  

• Addition och subtraktion med hundratalsövergång   

• Repetition av huvudräkning   

• Additions- och subtraktions-algoritmerna, även minnessiffra och växling   

• Multiplikation, tabellerna 6–9, repetition av tabellerna 0–5 och 10   

• Multiplikation med 10, 100 och 1000   

• Introduktion av multiplikation med uppställning   

• Kort division; delningsdivision och innehållsdivision   

• Division med rest   

• Sambandet mellan division och multiplikation   

• Introduktion av räknesättens ordningsföljd  

   

Handleda eleven att observera och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer samt 

introducera eleven i geometriska begrepp  

• Omkrets av enkla plangeometriska figurer   

• Parallellogram   

• Vinklar: rät, trubbig, spetsig   

• Repetera och undersöka kroppars geometriska egenskaper   

• Begreppen sidoyta, hörn och kant   

• Hitta symmetri i figurer och rita symmetrilinje - rita en spegelbild  

   

Handleda eleven att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet 

samt bedöma mätresultatets rimlighet  

• Area: beräkna yta med hjälp av centimeterrutor   

• Tid: med en minuts noggrannhet   
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• Klockslag på en digital klocka  

• Priser i decimalform: euro och cent   

• Längd: kilometer, meter, centimeter, millimeter   

• Massa: kilogram och gram   

• Volym: liter och deciliter   

• Uppskatta och jämföra enheter   

• Enkla vardagsnära enhetsbyten  

   

12.4.2 Mål och innehåll i åk 4  

  

Bibehålla elevens inspiration och intressen för matematik samt stödja elevens positiva självbild och 

självförtroende  

• Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds att reflektera över sina upplevelser 

som en del av självbedömningen.  

  

Handleda eleven att uppfatta samband i det som hen lär sig  

• Vardagsanknutna uppgifter  

  

Handleda eleven att utveckla sin förmåga att ställa frågor och dra motiverade slutsatser utifrån sina 

observationer  

• Skriva frågor till uttryck  

• Tabeller och diagram  

• Motivera lösningar och tankeformer  

  

Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem  

• Problemlösningsuppgifter och diskussion  

  

Handleda eleven att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är 

rimligt  

• Göra uppskattningar  

• Kunna välja lämpliga enheter  

• Anknyta till och jämföra med egna erfarenheter från vardagen  

  

Handleda eleven att förstå och använda matematiska begrepp och symboler   

• Begreppet uttryck   

• Begreppet uppskatta  

  

Stödja och handleda eleven att förstärka och bredda förståelsen av tiosystemet  

• Tallinjen med olika graderingar  

• Stärka talförståelsen  

• Talenheterna upp till miljoner  

• Decimaltal; hundradel  
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• Avrunda tal  

• Avrunda euro  

• Addera och subtrahera tal i decimalform  

  

Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal  

• Begreppet decimaltal  

• Begreppet bråk, olika namn för samma bråk  

• Jämföra bråk  

  

Handleda eleven att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja 

räkneoperationernas egenskaper  

• Additions- och subtraktions algoritmer befästs  

• Multiplikationstabellerna 0–10 befästs  

• Multiplikationstabellerna 11–12  

• Samband mellan räknesätten  

• Vardagsnära uppgifter med räknesättens ordningsföljd  

• Begreppet division både via innehålls- och delningsdivision  

• Räkna kort division  

• Dividera en talenhet i taget  

• Division med 10, 100 och 1000  

• Multiplikationsalgoritmen  

• Addition och subtraktion av liknämniga bråk  

  

Handleda eleven att observera och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer samt 

introducera eleven i geometriska begrepp  

• Koordinatsystem, första kvadranten  

• Parallella och vinkelräta linjer  

• Vinkelmått och klassificering av vinklar  

• Undersöka och klassificera olika månghörningar  

• Figurer indelas i månghörningar och andra figurer  

• Beräkna omkrets av enkla geometriska figurer  

• Undersöka och jämföra figurers och kroppars geometriska egenskaper  

  

Handleda eleven att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet 

samt bedöma mätresultatets rimlighet  

• Tidsaxel  

• Klocktider  

• Beräkna tidsintervall  

• Vardagsnära enhetsbyten med tids-, längd-, massa- och volymenheter  

• uppskatta storlek, enkla areor och enkla volymer samt kontrollmäta  

  

Handleda eleven att utarbeta och tolka tabeller och diagram samt använda statistiska nyckeltal samt 

erbjuda eleven upplevelser om sannolikhet.  
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• Söka, samla och presentera information  

• Skapa enkla tabeller och diagram  

• Tolka givna tabeller och diagram  

  

12.4.3 Mål och innehåll i åk 5  

 Bibehålla elevens inspiration och intressen för matematik samt stödja elevens positiva självbild och 

självförtroende. 

 

Handleda eleven att uppfatta samband i det som hen lär sig. 

• använda samband mellan räknesätten 

• koppla till egen vardag 

• öva att tänka på olika sätt 

 

Handleda eleven att utveckla sin förmåga att ställa frågor och dra motiverade slutsatser utifrån sina 

observationer. 

• skriva frågor till uttryck, tabeller och diagram 

• motivera lösningar och tankeformer 

 

Uppmuntra eleven att presentera sina lösningar och slutledningar för andra med konkreta hjälpmedel, 

figurer, muntligt och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg 

• samarbete och diskussion med andra elever 

• kunna beskriva hur man tänker 

• skriva tankeled och jämföra lösningar 

• använda konkreta modeller, bilder och olika hjälpmedel för att beskriva begrepp 

 

Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem 

• använda strategin att arbeta bakåt 

• lösa slutledningsuppgifter 

• hitta kombinationer 

 

Handleda eleven att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är 

rimligt. 

• göra uppskattningar 

• kunna välja lämpliga enheter 

• anknyta till och jämföra med egna erfarenheter från vardagen 

 

Handleda eleven att förstå och använda matematiska begrepp och symboler. 

• överslagsräkning 

• begreppet procent 

 

Stödja och handleda eleven att förstärka och bredda förståelsen av tiosystemet. 

• tallinjen med olika graderingar 
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• stärka talförståelsen 

• talenheterna upp till miljarder 

• fördjupa tiosystemet 

• decimaltal; tusendel 

• avrunda tal 

• addera och subtrahera tal i decimalform 

 

Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal och negativa heltal. 

• sambandet mellan enkla tal i bråkform, tal i decimalform och procent 

• enkel procenträkning med t.ex. 100 %, 50 %, 25 %, 10 %, 1 % 

• begreppet negativa heltal 

• negativa heltal i vardagen 

 

Handleda eleven att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja 

räkneoperationernas egenskaper. 

• räknesättens ordningsföljd även parentes 

• multiplikationsalgoritmen befästs 

• multiplicera tvåsiffriga faktorer 

• förlängning och förkortning av bråk 

• introducera addition och subtraktion av oliknämniga bråk 

• introducera multiplikation och division av bråk med naturliga heltal 

 

Handleda eleven att observera och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer samt 

introducera eleven i geometriska begrepp. 

• kroppar klassificeras som cylindrar, koner och övriga kroppar 

• undersöka rätblock, cylindrar, koner med cirkulär basyta och pyramider 

• ritar plangeometriska figurer och bygga kroppar 

• rita, mäta och klassificera vinklar 

• koordinatsystem 

• förstoring och förminskning 

• likformighet och skala 

• spegling i en rät linje 

• symmetri i förhållande till en rät linje 

• kongruens med konkreta hjälpmedel 

• cirkelns delar: medelpunkt, radie och diameter 

• konstruera en cirkel med hjälp av passare 

 

Handleda eleven att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet 

samt bedöma mätresultatets rimlighet. 

• de vanligaste enhetsbyten med tids-, längd-, massa- och volymenheter 

• uppskatta längd, massa och volym samt kontrollmäta, mätningens noggrannhet betonas 

• begreppet area 
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• beräkna arean av enkla geometriska figurer 

 

Handleda eleven att utarbeta och tolka tabeller och diagram samt använda statistiska nyckeltal samt 

erbjuda eleven upplevelser om sannolikhet. 

• söka, samla, registrera och presentera information 

• begreppet medelvärde 

• beräkna medelvärde 

• klassificera och ordna information 

• frekvenstabell och begreppen största och minsta värde samt typvärde 

• sannolikhet i vardagen 

• begreppen omöjlig, möjlig eller säker 

 

Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö. 

• planera och utarbeta datorprogram i en visuell programmeringsmiljö 

 

  

12.4.4 Mål och innehåll i åk  6  

  

Bibehålla elevens inspiration och intresse för matematik samt stödja elevens positiva självbild och 

självförtroende 

• Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds att reflektera över sina upplevelser 

som en del av självbedömningen. 

  

Handleda eleven att uppfatta samband i det som hen lär sig  

• Använda samband mellan räknesätten  

• Koppla till egen vardag   

• Öva att tänka på olika sätt  

  

Handleda eleven att utveckla sin förmåga att ställa frågor och dra motiverade slutsatser utifrån sina 

observationer 

• Skriva frågor till uttryck, tabeller och diagram  

• Motivera lösningar och tankeformer  

  

Uppmuntra eleven att presentera sina lösningar och slutledningar för andra med konkreta hjälpmedel, 

figurer, muntligt och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg 

• Samarbete och diskussion med andra elever   

• Kunna beskriva hur man tänker   

• Skriva tankeled och jämföra lösningar   

• Använda konkreta modeller, bilder och olika hjälpmedel för att beskriva begrepp   

  

Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem   

• Använda strategin att arbeta bakåt   
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• Lösa slutledningsuppgifter   

• Hitta kombinationer   

  

Handleda eleven att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är 

rimligt 

• Göra uppskattningar   

• Kunna välja lämpliga enheter   

• Anknyta till och jämföra med egna erfarenheter från vardagen  

  

Handleda eleven att förstå och använda matematiska begrepp och symboler  

• Begreppet obekant  

  

Stödja och handleda eleven att förstärka och bredda förståelsen av tiosystemet  

• Tiosystemet befästs   

• Multiplikation med tal i decimalform   

• Division av tal i decimalform med ett heltal   

• Division med tal i decimalform   

  

Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal  

• Samband mellan tal i bråkform, decimalform och procent   

• Vardagsprocenträkning   

  

Handleda eleven att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja 

räkneoperationernas egenskaper  

• Räknesättens ordningsföljd med mer utmanande uppgifter   

• Addition och subtraktion av oliknämniga bråk   

• Multiplikation och division av bråk med naturliga heltal   

  

Handleda eleven att observera och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer samt 

introducera eleven i geometriska begrepp 

• Figurer klassificeras som månghörningar och andra figurer   

• Kroppar klassificeras som cylindrar, koner och övriga kroppar   

• Bygga och undersöka rätblock, cylindrar och koner med cirkulär basyta samt pyramider   

• Rita plangeometriska figurer och kroppar   

• Koordinatsystem, alla kvadranter   

• Förstoring och förminskning   

• Likformighet och skala   

• Spegling i en rät linje och punkt   

• Kongruens med konkreta hjälpmedel   

• Konstruera en cirkel med hjälp av passare  

  

Handleda eleven att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet 

samt bedöma mätresultatets rimlighet  
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• Beräkna volymen av rätblock   

• Enhetsbyten med tids-, längd-, massaoch volymenheter (l, dl, cl, ml)   

• I geometriska konstruktioner betonas mätningens noggrannhet  

  

Handleda eleven att utarbeta och tolka tabeller och diagram samt använda statistiska nyckeltal samt 

erbjuda eleven upplevelser om sannolikhet  

• Beräkna medelvärde   

• Klassificera och ordna given information   

• Sammanställa en frekvenstabell   

• Största, minsta värde och typvärde   

• Presentera information i tabeller och diagram   

• Sannolikhet i vardagen   

• Begreppen omöjlig, möjlig eller säker  

  

Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö  

• Planera och utarbeta datorprogram i en visuell programmeringsmiljö  

 

 

12.5 Omgivningslära 
 

I årskurserna 3-6 kan undervisningen i omgivningslära planeras som helheter där man granskar den 

omgivande världen samt eleverna och deras aktiviteter som en del av omgivningen. Eleven vägleds att ge 

akt på sitt växande och sin utveckling. Med hjälp av problemlösnings- och undersökningsuppgifter fördjupas 

intresset för fenomen i omgivningen. I slutet av årskurshelheten funderar man också på de olika 

ämnesområdenas särdrag.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 3–6  

1. Jag som människa  

2. Vardagliga situationer och sammanhang  

3. På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld  

4. Att undersöka omgivningen  

5. Naturens strukturer, principer och kretslopp  

6. Att bygga en hållbar framtid  

  

  

12.5.1 Mål och innehåll i åk 3  

 Väcka och upprätthålla elevens intresse föromgivningen och undervisningen i omgivningslära  

samt hjälpa eleven att inse att samtliga ämnesområden i omgivningsläran är viktiga för hen.  

• Studieteknik  

  

Vägleda och sporra eleven att ställa upp mål för sina studier och att arbeta långsiktigt för att  

https://eperusteet.opintopolku.fi/
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Uppnå dem samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära.  

• Allemansrätten. Eleven utvecklar sin miljömedvetenhet t.ex. genom återvinning och sopsortering  

  

Uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som  

utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter  

• Eleven övar sig att formulera frågor om olika ämnesområden  

  

Hjälpa eleven att planera och genomföra små undersökningar, göra observationer och mätningar i 

mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen samt undersöknings- och mätredskap  

• Undersökningsredskap. Användning av olika redskap (t.ex. lupp, termometer, klocka och måttband) 

Eleven övar sig att göra undersökningar, observationer och mätningar  

 

Hjälpa eleven att se samband mellan orsak och verkan, dra slutsatser utgående från resultaten och 

presentera sina resultat och undersökningar på olika sätt  

• Eleven övar sig att dra slutsatser och presentera resultat av sin undersökning  

  

Handleda eleven att förstå betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de fungerar och 

används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans  

• Grundläggande teknik, lutande plan, hävstång, kugghjul och fjädring  

  

Uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda 

eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv  

• Brandsäkerhet. Trafiksäkerhet. Cyklar. Kännetecken för mobbning. Beskrivning av kännetecken för 

mobbning. Trygghet i skolan. Överenskommelser och regler. Goda seder. Hänsyn mot andra. Respekt 

gentemot andras egendom  

  

Handleda eleven att undersöka, agera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön  

• Skillnader mellan natur- och kulturmiljö. Gårdar, parker, skogar, ängar, åkrar samt organismernas 

anpassning till dessa.  

  

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  

• Emotionella färdigheter. Eleverna övar sig att identifiera olika fysiska och psykiska signaler och att 

bli medvetna om sina egna tankar, behov, attityder och värderingar.  

  

Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och 

presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt  

• Eleven övar sig att använda informations- och kommunikationsteknik  

  

Vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med 

hjälp av begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att bestå av 

olika förhandsuppfattningar så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen  
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• Alla begrepp behandlas inom de olika ämnesområdena  

  

Handleda eleven att förstå, använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man kan tolka och förklara 

människan, omgivningen och anknytande fenomen  

• Eleven övar sig att använda och tolka kartor, diagram och statistik  

  

Handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt tolka 

och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar  

• Eleven övar sig att hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller stadsbiblioteket)  

  

Vägleda eleven att undersöka naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt hjälpa 

eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling  

• Finlands biologi och geografi. Berggrund. Gårdar, parker, ängar, åkrar, samt organismernas 

anpassning till dessa. Näringsproduktion (t.ex. vad man odlar på åkrar och djur på bondgården) Matens 

kretslopp. De vanligaste växterna, svamparna och djuren. Växternas fortplantning. Indelning av djur i 

ryggrads- och ryggradslösa djur. Indelning av djur i fiskar, fåglar och däggdjur  

  

Vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång, den 

individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och 

tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen  

• Människokroppen och hälsoresurser. Sunda hälsovanor och färdigheter i egenvård. Förhindrande 

av sjukdomar. Matvano.r Vila och hygien. Tandvård 

 

 

12.5.2 Mål och innehåll i åk 4  

  

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  

• Studieteknik   

• Principer för hållbar utveckling Hållbar användning av naturresurser   

• Hållbar utveckling i vardagen   

• Delta i gemensamma påverkningsprojekt lokalt eller globalt (t.ex. Earth hour)   

  

Vägleda och sporra eleven att ställa upp mål för sina studier och att arbeta långsiktigt för att uppnå dem 

samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära   

• Studieteknik   

• Principer för hållbar utveckling Hållbar användning av naturresurser   

• Hållbar utveckling i vardagen   

• Delta i gemensamma påverkningsprojekt lokalt eller globalt (t.ex. Earth hour)   
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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   

• Studieteknik   

• Principer för hållbar utveckling Hållbar användning av naturresurser   

• Hållbar utveckling i vardagen   

• Delta i gemensamma påverkningsprojekt lokalt eller globalt (t.ex. Earth hour)   

  

Uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt 

för undersökningar och andra aktiviteter  

• Eleven övar sig att formulera frågor om olika ämnesområden  

  

Hjälpa eleven att planera och genomföra små undersökningar, göra observationer och mätningar i 

mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen samt undersöknings- och mätredskap   

• Undersökningsredskap   

• Användning av redskap (t.ex. lupp, termometer, klocka och måttband)   

• Eleven kan under handledning göra undersökningar, observationer och mätningar   

  

Hjälpa eleven att se samband mellan orsak och verkan, dra slutsatser utgående från resultaten och 

presentera sina resultat och undersökningar på olika sätt   

• Eleven övar sig att dra slutsatser och presentera resultat av sin undersökning   

  

Handleda eleven att förstå betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de fungerar och 

används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans   

• Teknik   

  

Uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda 

eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv   

• Brandskydd   

• Sjövett under alla årstider   

• Kännetecken för mobbning   

• Beskrivning av kännetecken för mobbning   

• Förhindrande av mobbning och våld   

• Fysisk integritet   

• Lagligt och olagligt  

  

Handleda eleven att undersöka, agera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön  

• Närmiljö   

• Läsning och tolkning av kartor   

• Användning av de fyra väderstrecken   
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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   

• Emotionella färdigheter   

• Eleverna övar sig att identifiera olika fysiska och psykiska signaler och att bli medvetna om sina 

egna tankar, behov, attityder och värderingar   

  

Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och 

presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt   

• Eleven övar sig under handledning att använda informations- och kommunikationsteknik  

  

Vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med 

hjälp av begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att bestå av 

olika förhandsuppfattningar så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen   

• Alla begrepp behandlas inom de olika delområdena   

  

Handleda eleven att förstå, använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man kan tolka och förklara 

människan, omgivningen och anknytande fenomen   

• Eleven övar sig att använda och tolka kartor, diagram och statistik   

• Eleven övar sig under handledning att hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller 

stadsbiblioteket)   

• Naturen i Norden och Baltikum Växt- och djurarter (fiskar, fåglar, däggdjur)  

• Näringsproduktion (t.ex. fiske på Island)   

• Relatera till den egna hembygden  

  

Handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt tolka 

och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar   

• Eleven övar sig att använda och tolka kartor, diagram och statistik   

• Eleven övar sig under handledning att hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller 

stadsbiblioteket)   

• Naturen i Norden och Baltikum Växt- och djurarter (fiskar, fåglar, däggdjur)  

• Näringsproduktion (t.ex. fiske på Island)   

• Relatera till den egna hembygden  

  

Vägleda eleven att undersöka naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt hjälpa 

eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling   

• Eleven övar sig att använda och tolka kartor, diagram och statistik   

• Eleven övar sig under handledning att hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller 

stadsbiblioteket)   

• Naturen i Norden och Baltikum Växt- och djurarter (fiskar, fåglar, däggdjur)  

• Näringsproduktion (t.ex. fiske på Island)   

• Relatera till den egna hembygden  
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Handleda eleven i geografiskt tänkande och att iaktta sin omgivning och hela världen samt att lära sig 

använda kartor och andra geomedier  

• Norden och Baltikum   

• Karta och kompass   

• Hav kring Norden och Baltikum   

  

Vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och tekniken 

samt lägga grund för förståelsen av principen om energins bevarande  

• El och magnetism t.ex. Magnetism (kompass), Friktion, Strömkretsar  

  

Vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och 

omvandlingar samt lägga grund för förståelsen av principen om materiens bevarande   

• Luft och vatten   

• Luftmotstånd (t.ex. äggrace)   

• Vattnets egenskaper   

• Kretslopp   

• Aggregationstillstånd   

• Vattnets användning   

  

Vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång, den 

individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och 

tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen   

• Människokroppen och hälsoresurser t.ex.  

• Kostcirkel   

• Vikten av sömn   

• Ergonomi   

• Motion   

• Integritet   

• Mental hälsa   

  

12.5.3 Mål och innehåll i åk 5  

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 

 

Vägleda och sporra eleven att ställa upp mål för sina studier och att arbeta långsiktigt för att uppnå dem 

samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära 

• Studieteknik 

 

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 

• Allemansrättens betydelse 
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• Hållbar utveckling i Europa 

• Kulturell, ekonomisk, social och ekologisk förståelse 

• Delta i gemensamma påverkningsprojekt lokalt eller globalt (t.ex. Earth hour) 

 

Uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt 

för undersökningar och andra aktiviteter 

• Eleven kan formulera frågor och göra hypoteser till de olika delområdena hjälpa eleven att planera 

och genomföra små undersökningar, göra observationer och mätningar i mångsidiga lärmiljöer med 

hjälp av olika sinnen samt undersöknings- och mätredskap 

• Eleven övar sig att göra undersökningar, observationer och mätningar. 

 

Hjälpa eleven att se samband mellan orsak och verkan, dra slutsatser utgående från resultaten och 

presentera sina resultat och undersökningar på olika sätt 

• Eleven övar under handledning att dra slutsatser och presentera resultat av sin undersökning. 

 

Handleda eleven att förstå betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de fungerar och 

används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans 

• Vardagsteknik 

• Hur fungerar apparaters konstruktioner 

• Olika sätt att mäta tid (kopplat till rymden) 

• Vardagliga situationer och sammanhang 

• Fenomen och teknik 

 

Uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda 

eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

• Säkerhetskunskap 

• Trygga arbetsmetoder (t.ex. vid experiment) Arbetssäkerhet 

• Varningssymboler 

• Elsäkerhet 

 

Handleda eleven att undersöka, agera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön 

• Naturlig och byggd miljö 

• Följa anvisningar 

• Samla information 

• Undersöka livsmiljöer 

 

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 

• Eleven lär sig att jobba i grupp. 

• Eleven lär sig att beakta andras åsikter. 
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Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och 

presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt 

• Eleven använder informations- och kommunikationsteknik 

 

Vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med 

hjälp av begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att bestå av 

olika förhandsuppfattningar så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen 

• Alla begrepp behandlas inom de olika delområdena 

• Eleven övar sig i att använda de korrekta begreppen för att beskriva olika fenomen 

 

Handleda eleven att förstå, använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man kan tolka och förklara 

människan, omgivningen och anknytande fenomen 

• Eleven använder och tolkar kartor, diagram och statistik. 

• Kalottmodeller (jämföra grundämnen i förhållande till varandra) 

 

Handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera 

dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar 

• Eleven övar sig under handledning att hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller 

stadsbiblioteket) 

Vägleda eleven att undersöka naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt hjälpa 

eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling 

• Europa 

• Klimatområden 

• Flora och fauna 

• Naturmiljöer 

• Den mänskliga verksamheten i växelverkan i olika livsmiljöer 

• Näringskedjor 

• Fotosyntes 

 

Handleda eleven i geografiskt tänkande och att iaktta sin omgivning och hela världen samt att lära sig 

använda kartor och andra geomedier 

• Europa 

• Kartan 

• Länder och huvudstäder 

• Den mänskliga verksamheten 

• Mångsidiga regionala exempel 

• Aktuella nyheter 

• Vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och 

teknikensamt lägga grund för förståelsen av principen om energins bevarande 

• Rymden 

• Månens faser 

• Solsystemet 
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• Galaxer 

• Jordens uppbyggnad 

 

Vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och 

omvandlingar samt lägga grund för förståelsen av principen om materiens bevarande 

• Luft, vatten och jordskorpan 

• Luftens sammansättnig; väte, kväve, syre 

• Luftföroreningar, ozonhål 

• Växthuseffekt 

• Vattnets egenskaper och vattenrening Undersöka lösligheten för olika ämnen och 

separationsmetoder; filtrering, indunstning, 

• kromatografi, extrahering och vattnets totala täthet (+4C) 

• Koka under lock 

• Temperaturmätningar 

• Syror och baser 

• Grundläggande insikter om olika ämnen i omgivningen; kemiska symboler för grundämnen (O, H, C, 

N, Fe, Si, Cu) 

• Varför kemiska symboler behövs (H20, CO2, N2, O2) 

Vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång, den 

individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och 

tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen 

• Människokroppen och hälsoresurser 

• Människokroppens byggnad 

• Centrala livsfunktioner 

• Fortplantning 

• Friskvård 

 

12.5.4 Mål och innehåll i åk 6  

  

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 (att uppfatta 

omgivningslärans betydelse). Eleven kan ge exempel på betydelsen av de olika ämnesområdena i 

omgivningsläran. 

 

M2 vägleda och sporra eleven att ställa upp mål för sina studier och att arbeta långsiktigt för att uppnå dem 

samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära. 

 

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. 
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M4 uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som 

utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter. Eleven kan formulera frågor och hypoteser som 

anknyter till ämnet och som tillsammans kan utvecklas till utgångspunkter för undersökningar och andra 

aktiviteter. 

 

M5 hjälpa eleven att planera och genomföra små undersökningar, göra observationer och mätningar i 

mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen samt undersöknings- och mätredskap. 

 

M6 hjälpa eleven att se samband mellan orsak och verkan, dra slutsatser utgående från resultaten och 

presentera sina resultat och undersökningar på olika sätt. 

 

M7 handleda eleven att förstå betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de fungerar och 

används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans. 

 

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda 

eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv. 

 

M9 handleda eleven att undersöka, agera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön 

Skogen och myren Myrtyper Arter på myren (t.ex. enkelbeckasin och daggört) Allemansrätten Repetition K3 

Förmåga att undersöka omgivningen Eleven kan röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön 

enligt anvisningar. Eleven kan under handledning göra undersökningar i omgivningen både självständigt och 

i grupp. 

 

M10 erbjuda eleven möjligheter att öva sig att arbeta i grupp genom att delta i olika roller och sociala 

situationer, inspirera eleven att uttrycka sig och lyssna på andra samt stödja elevens förmåga att 

identifiera, uttrycka och reglera sina känslor. 

 

M11 handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och 

presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt. 

 

M12 vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem 

med hjälp av begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att bestå 

av olika förhandsuppfattningar så att de bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen. 

 

M13 handleda eleven att förstå, använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man kan tolka och 

förklara människan, omgivningen och anknytande fenomen. 

 

M14 handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt 

tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar. 

 

M15 vägleda eleven att undersöka naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt 

hjälpa eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling. 
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M16 handleda eleven i geografiskt tänkande och att iaktta sin omgivning och hela världen samt att lära sig 

använda kartor och andra geomedier. 

 

M17 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och 

tekniken samt lägga grund för förståelsen av principen om energins bevarande. 

 

M18 vägleda eleven att undersöka, beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och 

omvandlingar samt lägga grund för förståelsen av principen om materiens bevarande. 

 

M19 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång, den 

individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och 

tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen.  

• Global förståelse (mångkulturalism, hållbar framtid, hur allt hänger ihop och påverkas av varandra, 

klimatförändring) Kulturell, ekonomisk, social och ekologisk förståelse Delta i gemensamma 

påverkningsprojekt lokalt eller globalt (t.ex. Earth hour)  

• Eleven kan formulera frågor och göra hypoteser till de olika delområdena   

• Eleven kan göra undersökningar, observationer och mätningar.   

• Eleven kan dra slutsatser och presentera resultat av sin undersökning   

• Vardagsteknik Serie och parallellkoppling Krafter Ledare och isolatorer  

• Säkerhetskunskap Trygga arbetsmetoder (t.ex. vid experiment) Arbetssäkerhet Varningssymboler 

• Åtgärder vid nöd- och risksituationer Elsäkerhet Rusmedel Förgiftning Åtgärder vid risk- och 

nödsituationer   

• Skogen och myren Myrtyper Arter på myren (t.ex. enkelbeckasin och daggört) Allemansrätten 

Repetition   

• Eleven lär sig att jobba i grupp. Eleven kan beakta andras åsikter.  

• Eleven använder informations- och kommunikationsteknik.   

• Alla begrepp behandlas inom de olika ämnesområdena Eleven använder de korrekta begreppen för 

att beskriva olika fenomen.   

• Entreprenörskap (t.ex. Företagsbyn eller motsvarande)   

• Eleven kan under handledning hitta tillförlitliga källor (t.ex. skolbiblioteket eller stadsbiblioteket)  

• Skogen Mossor och lavar Klassificering av djur (ryggradslösa djur) Djurens fortplantning Skogsbruk 

Världen Klimatzoner Vegetationszoner Den mänskliga verksamheten i växelverkan i olika livsmiljöer 

Naturmiljöer Mångsidiga regionala exempel Global förståelse Växtsamling görs i åk 3 Människans 

uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling tas upp i åk 5   

• Världsbild Världskartan Tidszoner   

• Ljus och optik Elektrisk energi Elektrisk ledningsförmåga Elsäkerhet (ledare och isolatorer) Serie- 

och parallellkoppling Spänningskällor Energiomvandling och energitransport Energiresurser och hållbar 

utveckling Värmeenergi Krafter Rörelser, krafter, jämvikt; undersökning av friktion, tyngdkraft och 

jämvikt (t.ex. utgående från människokroppen) Skillnaden mellan tyngd och massa   

• Målet M18 uppnås i årskurs 5   

• Målet M19 uppnås i årskurs 5 
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12.6 Religion (Evangelisk-luthersk) 

12.6.1 Mål och innehåll i åk 3 

Eleven ska bekanta sig med centrala berättelser och personer i Gamla Testamentet. Eleven ska utifrån ett 

kristet perspektiv diskutera och fundera kring frågor om rätt och fel. Eleven ska få en inblick i kristna 

högtider under året. 

 

Centralt innehåll 

• Gamla testamentet och etik 

• Bekanta sig med Bibelns uppbyggnad  

• Gamla Testamentet centrala berättelser och personer samt etiska och moraliska reflektioner 

• Det kristna året 

• Tio budorden 

• Gyllene Regeln (olika varianter i olika religioner) 

 

12.6.2 Mål och innehåll i åk 4 

Eleven ska lära sig gudstjänstens olika delar. Eleven bekantar sig med kristna ritualer och seder, 

kyrkorummet samt symboler. Eleven ska också bekanta sig med några vanliga psalmer. Eleven ska lära sig 

att hitta information på nätet om sin egen församling. 

 

Centralt innehåll 

• Gudstjänstlivet och sakramenten  

• Sakrament i kristendomen (luthersk)  

• Besöka den lokala kyrkan 

• Kyrkorummet, textilier  

• Gudstjänstens huvuddelar  

• Psalmens betydelse  

• Liturgiska färger  

• Kristna symboler  

• Kyrkoåret  

• Församlingen på nätet 

 

12.6.3 Mål och innehåll i åk 5 

Målet är att känna till den kristna kyrkans uppkomst, utveckling och delning. Eleven ska bekanta sig med 

Luther och hans betydelse för vår kyrka. Eleven ska få kännedom om kristendomens intåg i Norden samt 

dess betydelse för samhällets utveckling. 

 

Centralt innehåll  

• Kyrkans första tid  

• Kort om den allra första kristna kyrkans tid  
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• Kyrkans delning (väst/öst)  

• Reformationen  

• Nordens apostlar  

• Luthersk, Ortodox och Katolsk kyrka 

 

12.6.4 Mål och innehåll i åk 6 

Eleven ska få insikt i judisk tro och judiska traditioner. Eleven ska även få insikt i islam och muslimsk tro. 

Eleven ska bli medveten om andra trossamfund i Finland. Eleven ska få en inblick i kristna seder och koder. 

Eleven ska upptäcka likheter mellan globala regler och kristendomen. Eleven ska uppmuntras till att lära 

känna sig själv och utveckla sin sociala kompetens. 

 

Centralt innehåll 

• Främmande religioner samt barnens rätt i samhället  

• Judendomen  

• Islam 

• Olika varianter av kristen tro 

• Kristen sed, kristen kod i olika sammanhang  

• FN:s konventioner och paralleller till kristen etik 

• Barnkonventionen  

• Vikten av att respektera allt liv  

• Självkännedom, egna rättigheter, ansvar  

• Livskompetens, social kompetens utifrån en kristen grundsyn 

 

 

12.7 Livskåskådningskunskap 

 

12.7.1 Mål och innehåll i åk 3 

Eleven ska förstå samband mellan sitt eget agerande och vilka konsekvenser det har för sin omgivning. 

Eleven ska tränas i social kompetens. 

 

Centralt innehåll 

• Miljövård, ansvar för naturen 

• Samtala om rätt och fel mot kamrater 

• Att öva motivera sina åsikter 

• Träna i att känna med andra och förstå andras val 
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12.7.2 Mål och innehåll i åk 4 

Eleven ska bekanta sig med FN:s barnkonvention. Eleven ska förstå betydelsen av gemensamma regler i 

samhället. 

 

Centralt innehåll 

• FN:s barnkonvention, mänskliga rättigheter 

• Samtala om rätt och fel i samhället 

• Att diskutera konsekvenser av sina handlingar och val 

 

12.7.3 Mål och innehåll i åk 5 

Eleven ska bli bekant med olika kulturer i olika delar av världen. Eleven ska träna i att framföra egna åsikter 

och motiveringar. 

 

Centralt innehåll 

• Läsa om kulturer i olika delar av världen, skillnader – likheter 

• Argumentation som hjälp att framföra sin åsikt 

• Bekanta sig med andras livsöden och livssyn 

 

12.7.4 Mål och innehåll i åk 6 

Eleven ska uppmuntras till att förstå människors olika val i livet. Eleven ska också uppmuntras att fundera 

på egna val och vägar i livet. 

 

Centralt innehåll 

• Att visa olika sätt att se på livet – olika sätt att leva. 

• Att förstå konsekvenser av sina handlingar och val 

• Göra upp en egen plan för vad som är viktigt i livet – argumentera 

 

 

12.8 Historia 

 

12.8.1 Mål och innehåll i åk 4–5 

Målet är att väcka elevens intresse för historia. Eleven ska lära sig om sin egen släkts historia. Eleven ska 

lära sig om förhistorisk tid. Eleven ska få kännedom om tiden före medeltiden. 

 

Centralt innehåll 

• Introduktion av begreppet historia  

• Historia i elevens närhet  

• Kort om släktforskning  
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• Förhistoriska tiden  

• Människan som samlare, jägare  

• Människan som jordbrukare, bofast  

• Civilisationens uppkomst  

• Antikens Grekland och Romarriket  

• Demokratins uppkomst under antiken  

• Norden under gamla tiden 

 

12.8.2 Mål och innehåll i åk 6 

Eleven ska känna till begreppet medeltid samt dess innebörd. Eleven ska känna till olika samhällsklasser 

under medeltiden. Eleven ska lära sig om Nordens historia. 

 

Centralt innehåll  

• Introduktion till medeltiden  

• Kulturens splittring i väst och öst  

• Medeltiden i Europa om - bönder, präster, borgare, adel - krigsföring - städer - sjukdomar - slott, 

riddare  

• Norden under medeltiden  

• Finland införlivas  

• Uppfinningar, konst, tro och föreställningar under nya tiden t.ex genom studier på internet  

• Finland som en del av det svenska riket - nybyggare - Mikael Agricola - familjen - ståndsväsendet 

 

 

12.9 Samhällslära 

 

Uppdraget i undervisningen för åk 4–6 i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, 

ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Undervisningen i samhällslära skall ge redskap för respekt av 

mänskliga rättigheter. Eleven skall uppmuntras att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och motivera dem. 

 

Centralt innehåll 

1. Vardagskompetens - Arbete, arbetsliv, företagsamhet och olika yrken - Samhällets funktion ur individens, 

familjens och närmiljöns synvinkel 

2. Ett demokratiskt samhälle - Mänskliga rättigheter och demokratiska grundprinciper, t.ex. 

majoritetsbeslut - Medias roll, betydelse och källkritik - Att uttrycka sina egna åsikter och att kunna 

motivera dem, t.ex. hur föra en debatt 

3. Ekonomisk verksamhet - Att förtjäna pengar, konsumera och spara - Konsumtionsval och hållbar 

konsumtion - Ekonomisk verksamhet i omgivningen; företag, arbetsplatser 

 

Mål 

Målet med undervisningen i samhällslära är att eleven skall ha en uppfattning om hur det omgivande 

samhället fungerar, ser sig själv som en del av medborgarsamhället och är medveten om sitt ansvar och 
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sina möjligheter att påverka. Eleven förstår betydelsen av gemensamma spelregler och kan följa dem. 

Eleven förstår grundläggande ekonomiska begrepp och kan förklara hur konsumtionsval påverkar andra 

människor och miljön. 

Eleverna fördjupar sig i ämnet genom att följa med aktuella händelser, bland annat politiska val. I mån av 

möjlighet träffar eleverna beslutsfattare och andra samhällspåverkare. 

 

 

12.10 Musik 

I årskurserna 3–6 ska eleverna i musikundervisningen få lära sig att förhålla sig öppet och respektfullt till 

andras upplevelser och bidra till att skapa en känsla av samhörighet i gruppen. Samtidigt vänjer de sig vid 

att analysera musikaliska erfarenheter och fenomen samt musikkulturer mer medvetet än tidigare. 

Elevernas förståelse för musikaliska begrepp och uttryckssätt fördjupas och breddas i takt med att elevens 

färdigheter i att sjunga, spela, komponera, röra sig och lyssna till musik utvecklas. För att utveckla det 

kreativa och estetiska tänkande som hör ihop med ljud och musikaliska uttryckssätt ska eleverna ges 

möjlighet att planera och genomföra olika musikaliska eller tvärkonstnärliga helheter genom att använda 

sin fantasi och sin uppfinningsrikedom självständigt eller tillsammans med andra. Musicerandet ska vara en 

naturlig del av de ämnesövergripande studierna i skolans vardag och fest. Elevernas uppfattning om sig 

själva som musikaliska aktörer stärks genom positiva upplevelser av lärande.   

  

12.10.1 Mål och innehåll i åk 3 

Uppmuntra eleven att delta i gemensamt musicerande och att medverka till att skapa en positiv 

sammanhållning i sin grupp.  

• Eleven sjunger, spelar, lyssnar, rör sig till, improviserar och komponerar musik tillsammans med 

andra.   

 

Handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång samt att utveckla sina färdigheter att spela i grupp 

genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och/eller ackordinstrument.   

• Eleven handleds i sångteknik och röstanvändning. Eleven övar lätt stämsång. Eleven övar 

grundläggande teknik i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument.  

 

Uppmuntra eleven att kroppsligt uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor genom rörelse.  

• Eleven rör sig till musik. Eleven tolkar berättelser, bilder och känslor genom rörelse.   

 

Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera 

och berätta om vad hen hört.  

• Eleven ges möjlighet att lyssna på och få upplevelser av musik från olika genrer; bl.a. barnmusik, 

musik från olika kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. I repertoaren ska ingå produkter 

och kompositioner som eleverna själva skapat.   

 

Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga 

helheter på olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg.   
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• Eleven ges möjlighet att använda digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. Eleven skapar 

mindre kompositioner genom improvisation och planering.   

 

Handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska 

mångfald. Genom musikundervisningen skapa öppenhet kulturer emellan.   

• I undervisningen skapas personliga kopplingar till det egna kulturarvet. Eleven bekantar sig med 

musik från olika tider, länder och kulturer. Musikundervisningen anknyter till årskursinnehållet i andra 

ämnen. I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.  

 

Handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i 

samband med musicerande.  

• Eleven handleds att förstå notationstecken i samband med musicerandet.   

 

Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är 

trygg.  

• Eleven övar trygga musikaliska arbetssätt och att bli medvetna om den optimala egna och 

gemensamma ljudmiljön. Eleven bekantar sig med musikutrustningen i skolan.  

 

Handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål 

och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.  

• Läraren stärker elevens studiefärdighet och initiativförmåga. Eleven ska erbjudas möjlighet att 

påverka repertoar, grupparbeten, arbetssätt och användning av läromedel.  

  

12.10.2 Mål och innehåll i åk 4 

Uppmuntra eleven att delta i gemensamt musicerande och att medverka till att skapa en positiv 

sammanhållning i sin grupp.  

• Eleven sjunger, spelar, lyssnar, rör sig till, improviserar och komponerar musik tillsammans med 

andra.  

 

Handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång samt att utveckla sina färdigheter att spela i grupp 

genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och/eller ackordinstrument.  

• Eleven handleds i sångteknik och röstanvändning. Eleven övar lätt stämsång. Eleven övar 

grundläggande teknik i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument.  

 

Uppmuntra eleven att kroppsligt uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor genom rörelse.  

• Eleven rör sig till musik. Eleven tolkar berättelser, bilder och känslor genom rörelse.  

 

Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera 

och berätta om vad hen hört.  
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• Eleven ges möjlighet att lyssna på och får en upplevelse av musik från olika genrer; bl.a. barnmusik, 

musik från olika kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. I repertoaren ska ingå produkter 

och kompositioner som eleverna själva skapat.   

 

Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga 

helheter på olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg.  

• Eleven ges möjlighet att använda digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. Eleven skapar 

genom improvisation och planering mindre kompositioner.   

 

Handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska 

mångfald. Genom musikundervisningen skapa öppenhet kulturer emellan.  

• I undervisningen skapas personliga kopplingar till det egna kulturarvet och behandlar musik från 

olika tider, länder och kulturer. Musikundervisningen anknyter till årskursinnehållet i de andra ämnen. I 

undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.  

 

Handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i 

samband med musicerande.  

• Eleven handleds att förstå notationstecken i samband med musicerandet.   

 

Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är 

trygg.  

• Eleven övar trygga musikaliska arbetssätt och att bli medvetna om den optimala egna och 

gemensamma ljudmiljön. Eleven bekantar sig med musikutrustningen i skolan.   

 

Handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål 

och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.  

• Läraren stärker elevens studiefärdighet och initiativförmåga. Eleven ska erbjudas möjlighet att 

påverka repertoar, grupparbeten, arbetssätt och användning av läromedel.   

   

12.10.3 Mål och innehåll i åk 5 

Uppmuntra eleven att delta i gemensamt musicerande och att medverka till att skapa en positiv 

sammanhållning i sin grupp.  

• Eleven sjunger, spelar, lyssnar, rör sig till, improviserar och komponerar musik tillsammans med 

andra.   

 

Handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång samt att utveckla sina färdigheter att spela i grupp 

genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument.  

• Eleven övar sångteknik och röstanvändning. Eleven övar lätt stämsång. Eleven övar grundläggande 

teknik i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument.  

 

Uppmuntra eleven att kroppsligt uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor genom rörelse.  
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• Eleven rör sig till musik. Eleven tolkar berättelser, bilder och känslor genom rörelse.   

 

Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera 

och berätta om vad hen hört.  

• Eleven lyssnar och får en upplevelse av musik från olika genrer; bl.a. barnmusik, musik från olika 

kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. I repertoaren ska ingå produkter och kompositioner 

som eleverna själva skapat.   

 

Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga 

helheter på olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg .  

• Eleven ska ges möjlighet att använda digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. Eleven 

skapar genom improvisation och planering mindre kompositioner.  

 

Handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska 

mångfald. Genom musikundervisningen skapa öppenhet kulturer emellan.   

• I undervisningen skapar eleven personliga kopplingar till det egna kulturarvet och behandlar musik 

från olika tider, länder och kulturer. Musikundervisningen anknyter till årskursinnehållet i andra ämnen. 

I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.  

 

Handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i 

samband med musicerande.  

• Eleven handleds att förstå notationstecken i samband med musicerandet.   

 

Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är 

trygg.  

• Eleven övar trygga musikaliska arbetssätt och att bli medveten om den optimala egna och 

gemensamma ljudmiljön. Eleven bekantar sig med musikutrustningen i skolan.  

 

Handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål 

och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.  

• Läraren stärker elevens studiefärdighet och initiativförmåga. Eleven ska erbjudas möjlighet att 

påverka repertoar, grupparbeten, arbetssätt och användning av läromedel.   

  

12.10.4 Mål och innehåll i åk 6 

Uppmuntra eleven att delta i gemensamt musicerande och att medverka till att skapa en positiv 

sammanhållning i sin grupp.  

• Eleven sjunger, spelar, lyssnar, rör sig till, improviserar och komponerar musik tillsammans med 

andra.  

 

Handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång samt att utveckla sina färdigheter mångsidigt. 

Spela i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodi och ackordinstrument.   
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• Eleven övar sångteknik och röstanvändning. Eleven övar lätt stämsång. Eleven övar grundläggande 

teknik i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument. Eleven övar musikens 

beståndsdelar; rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik.  

 

Uppmuntra eleven att kroppsligt uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor genom rörelse.  

• Eleven rör sig till musik. Eleven tolkar berättelser, bilder och känslor genom rörelse.   

 

Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik. Hjälpa eleven att analysera och 

berätta om vad hen hört.  

• Eleven lyssnar och får en upplevelse av musik från olika genrer; bl.a. barnmusik, musik från olika 

kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. I repertoaren ska ingå produkter och kompositioner 

som eleverna själva skapat.  

 

Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga 

helheter på olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg.  

• Eleven ska ges möjlighet att använda digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. Eleven 

skapar genom improvisation och planering mindre kompositioner.   

 

Handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska 

mångfald. Genom musikundervisningen skapa öppenhet kulturer emellan.   

• I undervisningen skapar eleven personliga kopplingar till det egna kulturarvet och behandlar musik 

från olika tider, länder och kulturer. Musikundervisningen anknyter till årskursinnehållet i de andra 

ämnen. I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder.  

 

Handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i 

samband med musicerande.  

• Eleven handleds att förstå notationstecken i samband med musicerandet.  

 

Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är 

trygg.  

• Eleven övar trygga musikaliska arbetssätt och att bli medveten om den optimala egna och 

gemensamma ljudmiljön. Eleven bekantar sig med musikutrustningen i skolan.   

 

Handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål 

och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.  

• Läraren stärker elevens studiefärdighet och initiativförmåga. Eleverna ska erbjudas möjlighet att 

påverka repertoar, grupparbeten, arbetssätt och användning av läromedel.   

 

12.11 Bildkonst 

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 
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sina visuella färdigheter. I undervisningen granskas hur konst och annan visuell kultur påverkar åsikter, 

attityder och förfaringssätt i elevernas egen livsmiljö och i samhället. Eleverna handleds att utforska vilka 

mål och roller konstnärer och andra som skapar visuell kultur har haft under olika tider och i olika kulturella 

sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar och möjligheter att arbeta tillsammans. 

Förmågan att tolka och skapa bilder fördjupas genom ansvarsfull användning av digitala verktyg och 

webbmiljöer. 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för bildkonst i årskurs 3–6: 

1 Egna bildkulturer 

2 Bildkulturer i omgivningen 

3 Konstens olika världar 

 

 

12.11.1 Mål och innehåll i åk 3 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att 

använda olika bilder 

• Iaktta former och färger samt naturen och byggnaderna i omgivningen 

• Iaktta omgivningen under olika årstider 

• Egna bilder såsom serier, illustrationer, reklam och video 

 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och att öva sig att motivera sina åsikter. 

• Diskutera kring iakttagelser i närmiljön. Använda olika begrepp. Utveckla fantasin. 

 

Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt 

• Skissa och teckna efter modell 

• Med olika uttryckssätt bearbeta sina iakttagelser på ett personligt och kreativt sätt 

 

Handleda eleven att mångsidigt använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga 

att skapa bilder 

• Teckna, måla, arbeta med lera, tredimensionellt 

• Skapande, trycktekniker 

• Arbeta med digitala bilder, collage 

• Grunderna i färglära 

• Skapa djup i bilden 

 

Uppmuntra eleven till långsiktigt bildskapande arbete och till att utveckla sinavisuella färdigheter 

självständigt och tillsammans med andra 

• Planera arbetet och se skapandet som en process. 

• Arbeta i grupp kring större projekt 

• Se samband mellan bildkonsten och andra ämnen. 
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Handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella 

uttryckssätt för att påverka i sina bilder 

• Illustration, tecknade serier, reklam, foto, film, animation, bilden i media 

• Bekanta sig med data-och kommunikationsteknik 

• Med sitt skapande vara synlig i skolmiljön och även påverka visuellt i det egna klassrummet 

 

Vägleda eleven att iaktta bilder ur olika perspektiv och i olika sammanhang och att fundera över 

förhållandet mellan fakta och fiktion 

• Tolka olika bildtyper; reflektera kring bildens uppbyggnad, funktion och ursprung 

• Bilden i media, dataspel, sociala medier 

 

Handledaeleven att tolka konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens 

perspektiv och att reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påverkar bilder 

• Diskutera konst ur olika perspektiv och reflektera kring hur olika faktorer påverkar bildens 

uppbyggnad i t.ex. konstbild, gatureklam, dataspel 

 

Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från olika tider och kulturer i sina bilder 

• Bekanta sig med lokala museer 

• Bekanta sig med och låta sig inspireras av några kända finländska konstnärer. 

• Ursprungskulturernas bilder 

• Vardagliga föremål 

 

Vägleda eleven att diskutera värden som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen 

• Diskussioner kring värden inom konst, miljön och annan visuell kultur, t.ex. bilder på internet 

• Diskussioner kring vad som är sunt och vad som kan vara till skada 

• En trivsam, välplanerad och hållbar omgivning 

 

Handleda eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid val arbetssätt 

• Gå igenom materialvård och återvinning. 

• Naturmaterial, restmaterial 

• Mångkulturalismen och det gemensamma ansvaret för hållbar utveckling 

 

12.11.2 Mål och innehåll i åk 4 

Att iaktta och tänka visuellt 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att 

använda olika bilder 

• T.ex. Iaktta former och färger samt naturen och byggnaderna i omgivningen, iaktta förändringar i 

närmiljön, iaktta konst och bruksföremål, egna bilder såsom serier, illustrationer, reklam och video 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och att öva sig att motivera sina åsikter 

• Diskutera kring iakttagelser i närmiljön 

• Använda olika begrepp 
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• Utveckla fantasin 

Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt 

• Skissa och teckna efter modell 

• Med olika uttryckssätt bearbeta sina iakttagelser 

 

Att skapa bilder 

Handleda eleven att mångsidigt använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga 

att skapa bilder 

• T.ex. teckna, måla, arbeta med lera, tredimensionellt skapande, trycktekniker, arbeta med digitala 

bilder, collage 

• Grunderna i färglära 

• Skapa djup i bilden med olika metoder, t.ex. med hjälp av färger, former och rytmer 

• Bildberättande, bildstorlekar och bildvinklar 

Handleda eleven att målinriktat utveckla sina visuella färdigheter självständigt och tillsammans med andra 

• Planera arbetet och se skapandet som en process från skiss till färdigt arbete 

• Arbeta enskilt och i grupp kring större projekt 

• Se samband mellan bildkonsten och andra ämnen. 

Handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella 

uttryckssätt för att påverka i sina bilder 

• T.ex. Illustration, tecknade serier, reklam, foto, film, animation, bilden i media 

• Bekanta sig med data-och kommunikationsteknik 

• Med sitt skapande vara synlig i skolmiljön och även påverka visuellt i det egna klassrummet. 

 

Att tolka visuell kultur 

Vägleda eleven att iaktta bilder ur olika perspektiv och i olika sammanhang och att fundera över 

förhållandet mellan fakta och fiktion 

• Tolka olika bildtyper; reflektera kring bildens uppbyggnad, symbolik, funktion och ursprung 

• Bilden i media, t.ex. nyhetsbilden dataspel, sociala medier 

• Egna åsikter och kritiskt tänkande 

Handleda eleven att tolka konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens 

perspektiv och att reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påverkar bilder 

• Diskutera konst ur olika perspektiv 

Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från olika tider och kulturer i sina bilder 

• Bekanta sig med olika uttryckssätt från olika tider och kulturer, t.ex. nordisk, fornnordisk konst, 

vikingakonst, Samekonst, förhistorisk konst 

• Utforska olika bruksföremåls material, form och användbarhet 

• Museibesök 

 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

Vägleda eleven att diskutera värden som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen 

• T.ex. Diskutera bilden i sociala medier, vilka etiska och estetiska värden har den? Diskussioner kring 

vad som är sunt och vad som kan vara till skada. 



151 

 

 

Handleda eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid val av arbetssätt 

• T.ex. Materialvård och återvinning, naturkonst och skräpkonst, formgivning, det gemensamma 

ansvaret för hållbar utveckling 

 

 

12.11.3 Mål och innehåll i åk 5 

Att iaktta och tänka visuellt 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att 

använda olika bilder 

• T.ex. Iaktta, teckna efter modell och skissa, egna bilder, omgivningens bilder och konsten i världen, 

byggnadstraditioner i den egna hembygden, museibesök 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och att öva sig att motivera sina åsikter 

• Diskussion kring olika bilder och miljöer 

• Gemensam feedback 

Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt 

• Kreativitet 

• Jobba experimentellt och fördomsfritt 

 

Att skapa bilder 

Handleda eleven att mångsidigt använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga 

att skapa bilder 

• T.ex. Teckning, målning, grafik, keramik, tredimensionellt skapande, digitalt bildarbete, foto, film 

animation 

• Bildberättande, bildstorlekar och bildvinklar 

• Teckna djup och perspektiv 

• Rena och brutna färger 

• Ljus och skugga 

Handleda eleven att målinriktat utveckla sina visuella färdigheter självständigt och tillsammans med andra 

• Planera arbetet och se skapandet som en process från skiss till färdigt arbete 

• Par och grupparbeten 

• Se sambandet mellan bildkonst och andra ämnen 

• Större projekt 

Handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella 

uttryckssätt för att påverka i sina bilder 

• T.ex. Skapa bildberättelser och reklam, reflektera över bilden i media, använda sig av data- och 

kommunikationsteknik, kodning 

• Med sitt skapande vara synlig i skolmiljön och även påverka visuellt i det egna klassrummet 

 

Att tolka visuell kultur 

Vägleda eleven att iaktta bilder ur olika perspektiv och i olika sammanhang och att fundera över 

förhållandet mellan fakta och fiktion 
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• Tolka olika bildtyper; reflektera kring bildens uppbyggnad, funktion och ursprung 

• Bilden i media, dataspel, sociala medier 

• Egna åsikter och kritiskt tänkande 

• Dokumentär och fiktiv film 

Handleda eleven att tolka konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens 

perspektiv och att reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påverkar bilder 

• Diskutera konst ur olika perspektiv och reflektera kring hur olika faktorer påverkar bildens 

uppbyggnad 

• Föreställande och abstrakt konst 

• Verklighetstrogen bild och fantasibild 

Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från olika tider och kulturer i sina bilder 

• Bekanta sig med olika uttryckssätt från olika tider och kulturer, t.ex. Västerländsk konsthistoria, 

Europeiska konstnärer 

• Samarbete med historieundervisningen 

 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

Vägleda eleven att diskutera värden som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen 

• T.ex. bilden i sociala medier och dess etiska och estetiska värden 

• Diskussioner kring vad som är sunt och vad som kan vara till skada 

• Skönhetsuppfattningen under olika tider 

• Människobilden i media 

Handleda eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid val av arbetssätt 

• Vård av material och redskap 

• Återanvända material 

 

12.11.4 Mål och innehåll i åk 6 

Att iaktta och tänka visuellt 

Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att 

använda olika bilder 

• Iaktta, teckna efter modell och skissa 

• Egna bilder, omgivningens bilder och konsten i världen 

• Museibesök 

Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och att öva sig att motivera sina åsikter 

• Uttrycka tankar och iakttagelser verbalt 

• Diskussioner och gemensam feedback 

Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt 

• Kreativitet 

• Jobba experimentellt 

 

Att skapa bilder 
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Handleda eleven att mångsidigt använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga 

att skapa bilder 

• T.ex. teckning, målning, grafik, keramik, tredimensionellt skapande, digitalt bildarbete, foto, film, 

animation 

• Skapa djup och perspektiv med olika metoder 

Handleda eleven att målinriktat utveckla sina visuella färdigheter självständigt och tillsammans med andra 

• Planera arbete och se skapandet som en process från skiss till färdigt arbete 

• Par och grupparbeten, större projekt 

• Se samband mellan bildkonst och andra ämnen 

• Självutvärdering 

Handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella 

uttryckssätt för att påverka i sina bilder 

• T.ex. Bilden i media, bildberättande och reklam, data- och kommunikationsteknik, kodning, 

synlighet i skolmiljön, sociala medier 

 

Att tolka visuell kultur 

Vägleda eleven att iaktta bilder ur olika perspektiv och i olika sammanhang och att fundera över 

förhållandet mellan fakta och fiktion 

• Tolka olika bildtyper; reflektera kring bildens uppbyggnad, funktion och ursprung 

• Bilden i media, dataspel, sociala medier 

• Egna åsikter och kritiskt tänkande 

• Nyhetsbild, bildmanipulation 

• Dokumentär och fiktiv film, filmanalys 

Handleda eleven att tolka konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens 

perspektiv och att reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påverkar bilder 

• Diskutera konst ur olika perspektiv och reflektera kring hur olika faktorer påverkar bildens 

uppbyggnad 

• Samma tema i äldre konst och nutidskonst 

• Arkitektur och stadsbild förr och nu 

Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från olika tider och kulturer i sina bilder 

• T.ex. västerländsk konsthistoria, Europeiska konstnärer 

• Samarbete med historieundervisningen 

 

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden 

Vägleda eleven att diskutera värden som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen 

• Bilden i sociala medier och dess etiska och estetiska värden 

• Diskussioner kring vad som är sunt och vad som kan vara till skada 

• Människobilden i media 

• Porträtt, självporträtt, selfie 

Handleda eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid val av arbetssätt 

• Vård av material och redskap 

• Återanvända material 
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12.12 Slöjd åk 3-6  

I årskurserna 3–6 är slöjdens uppdrag att stödja elevernas förmåga att behärska en slöjdprocess i sin 

helhet. Undervisningen ska stödja eleverna att lära sig och tillämpa begrepp, ord och termer som anknyter 

till slöjd. Eleverna bekantar sig med olika materiella egenskaper och blir bekant med hur egenskaperna kan 

utnyttjas och vilka lösningar de möjliggör. Eleverna ska vägledas i att kunna välja mellan olika 

arbetsmetoder, arbetsredskap, maskiner och anordningar samt att arbeta med hjälp av dem. Slöjdens 

fostrande uppdrag är att lära eleven att kritiskt granska människans konsumtions- och produktionssätt ur 

ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv och ur ett etiskt perspektiv.  

  

Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 3–6  

Innehållet i de olika delområdena används för att utforma större helheter med aktuella och mångsidiga 

pedagogiska 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.  

1. Innovation   

2. Planering   

3. Prövning   

4. Tillverkning   

5. Tillämpning   

6. Dokumentering och bedömning  

  

12.12.1 Mål och innehåll i åk 3 

Handleda eleven att bli bekant med olika termer, använda många olika material samt kunna bearbeta 

material på ett ändamålsenligt sätt   

• Läraren använder och diskuterar centrala slöjdbegrepp med eleven.   

• Eleven erhåller kunskaper om olika material och handleds i hur dessa används inom 

olika slöjdtekniker.   

• Eleven experimenterar och prövar sig fram genom att bearbeta olika material och tekniker i sina 

produkter och alster.  

Uppmuntra eleven att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt lära 

eleven att använda ändamålsenliga redskap   

• Elevens förhållningssätt till ämnet och hens initiativförmåga diskuteras i undervisningen.   

• Ordningsregler och arbetssäkerhet diskuteras och tydliggörs för eleverna.   

• Eleven handleds i hur olika redskap och maskiner fungerar och hur de kan tillämpas tryggast.   
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12.12.2 Mål och innehåll i åk 4 

Stärka elevens intresse för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt 

och lokalt förankrat slöjdarbete   

• Läraren presenterar och låter eleverna experimentera och pröva på olika material och tekniker.   

• Undervisningen och alstren förankras i elevens vardag.   

  

 Handleda eleven att lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i sin helhet  

•  Eleven genomgår och dokumenterar sin slöjdprocess på olika sätt med hjälp av handledning av 

lärare.   

  

Handleda eleven att bli bekant med olika termer, använda många olika material samt kunna bearbeta 

material på ett ändamålsenligt sätt   

• Läraren använder och diskuterar centrala slöjdbegrepp med eleven.   

• Eleven erhåller kunskaper om olika material och handleds i hur dessa används inom 

olika slöjdtekniker.   

• Eleven experimenterar och prövar sig fram genom att bearbeta olika material och tekniker i sina 

produkter och alster.  

  

Uppmuntra eleven att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt lära 

eleven att använda ändamålsenliga redskap   

• Elevens förhållningssätt till ämnet och hens initiativförmåga diskuteras i undervisningen.   

•  Ordningsregler och arbetssäkerhet diskuteras och tydliggörs för eleverna.   

• Eleven handleds i hur olika redskap och maskiner fungerar och hur de kan tillämpas tryggast.   

  

Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik till att dokumentera delar ur 

slöjdprocessen  

• Läraren handleder eleven i att dokumentera delar ur sin slöjdprocess.  

  

Handleda eleven att utvärdera, uppskatta och granska både sin egen och de andras slöjdprocess på ett 

interaktivt sätt   

• Eleven skapar sig en realistisk bild av sin egen och andras slöjdprocess.   

• Eleven lär sig att värdesätta sitt eget och andras arbete.   

• Olika utvärderingsmetoder s.s diskussion, samtal, skriftlig utvärdering samt utställning av 

slöjdalster används som underlag för sammanställning och dokumentation av slöjdprocessen   

  

  

12.12.3 Mål och innehåll i åk 5 

Stärka elevens intresse för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt 

och lokalt förankrat slöjdarbete  

• Läraren presenterar och låter eleverna experimentera och bekanta sig med olika material och 

tekniker.   
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• Undervisningen och alstren förankras i elevens vardag.   

• Eleverna ges möjlighet att pröva på programmering.   

• Ämnesintegration är en naturlig del av undervisningen  

  

 Handleda eleven att lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i sin helhet  

• Eleven genomgår och dokumenterar sin slöjdprocess på olika sätt med handledning av lärare.   

  

Handleda eleven att på egen hand eller tillsammans med andra planera och framställa en slöjdprodukt eller 

ett alster genom att lita på sina egna estetiska och tekniska lösningar   

•  Eleven lär sig att hämta inspiration från sin egen miljö och lär sig att visualisera, gestalta och 

formge ett slöjdalster i mjuka och hårda material.   

•  I undervisningen diskuteras olika grundläggande tekniker för bearbetning av mjuka och hårda 

material samt kombinationer av dessa.   

• Eleven erhåller kunskaper och färdigheter om redskap och material samt handleds i hur dessa kan 

användas.  

• Eleven genomgår en slöjdprocess med varierande fokus på elevens självständiga arbetsförmåga och 

elevens förmåga att arbeta i par/grupp.   

• Estetik diskuteras och eleven uppmuntras till att våga fatta egna beslut och värdesätta sitt eget 

arbete.  

  

Handleda eleven att bli bekant med olika termer, använda många olika material samt kunna bearbeta 

material på ett ändamålsenligt sätt  

• Läraren använder och diskuterar centrala slöjdbegrepp med eleven.   

• Eleven erhåller kunskaper om olika material och handleds i hur dessa används inom 

olika slöjdtekniker.   

• Eleven experimenterar och prövar sig fram genom att bearbeta olika material och tekniker i sina 

produkter och alster  

  

Uppmuntra eleven att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt lära 

eleven att använda ändamålsenliga redskap  

• Elevens förhållningssätt till ämnet och hens initiativförmåga diskuteras i undervisningen.   

• Ordningsregler och arbetssäkerhet diskuteras och tydliggörs för eleverna.   

• Eleven handleds i hur olika redskap och maskiner fungerar och hur de kan användas tryggast.  

• Eleven undersöker hur konstruktioner skapas och hur energi kan utnyttjas.  

  

Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik till att dokumentera delar ur 

slöjdprocessen.  

• Läraren handleder eleven i att dokumentera delar ur sin slöjdprocess.   

  

Handleda eleven att utvärdera, uppskatta och granska både sin egen och de andras slöjdprocess på ett 

interaktivt sätt   

• Eleven skapar sig en realistisk bild av sin egen och andras slöjdprocess.   

• Eleven lär sig att värdesätta sitt eget och andras arbete.   
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• Olika utvärderingsmetoder s.s diskussion, samtal, skriftlig utvärdering samt utställning av 

slöjdalster används som underlag för sammanställning och dokumentation av slöjdprocessen  

  

  

12.12.4 Mål och innehåll i åk 6 

Stärka elevens intresse för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt 

och lokalt förankrat slöjdarbete  

•  Läraren presenterar och låter eleverna experimentera och bekanta sig med olika material och 

tekniker.   

• Undervisningen och alstren förankras i elevens vardag.   

• Eleverna ges möjlighet att pröva på programmering.   

• Ämnesintegration är en naturlig del av undervisningen.  

  

 Handleda eleven att lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i sin helhet   

• Eleven genomgår och dokumenterar sin slöjdprocess på olika sätt med handledning av lärare.  

  

Handleda eleven att på egen hand eller tillsammans med andra planera och framställa en slöjdprodukt eller 

ett alster genom att lita på sina egna estetiska och tekniska lösningar   

• Eleven lär sig att hämta inspiration från sin egen miljö och lär sig att visualisera, gestalta och formge 

ett slöjdalster i mjuka och hårda material.    

• I undervisningen diskuteras olika grundläggande tekniker för bearbetning av mjuka och hårda 

material samt kombinationer av dessa.   

• Eleven erhåller kunskaper och färdigheter om redskap och material samt handleds i hur dessa kan 

användas.   

• Eleven genomgår en slöjdprocess med varierande fokus på elevens självständiga arbetsförmåga och 

elevens förmåga att arbeta i par/grupp.   

• Estetik diskuteras och eleven uppmuntras till att våga fatta egna beslut och värdesätta sitt eget 

arbete.   

  

Handleda eleven att bli bekant med olika termer, använda många olika material samt kunna bearbeta 

material på ett ändamålsenligt sätt  

• Läraren använder och diskuterar centrala slöjdbegrepp med eleven.    

• Eleven erhåller kunskaper om olika material och handleds i hur dessa används inom 

olika slöjdtekniker.    

• Eleven experimenterar och prövar sig fram genom att bearbeta olika material och tekniker i sina 

produkter och alster.  

  

Uppmuntra eleven att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att 

lära eleven att välja och använda ändamålsenliga redskap   

• Eleven handleds i hur olika redskap och maskiner fungerar och hur de används tryggast.   

• Eleven undersöker hur konstruktioner skapas och hur energi kan utnyttjas.  
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Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att planera och tillverka 

slöjdprodukter samt för att dokumentera slöjdprocessen   

• Läraren handleder eleven i att själv söka och kritiskt granska information med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik samt att tillämpa den i sitt eget arbete.   

• Eleven handleds i hur presentationsprogram kan användas under slöjdprocessens olika skeden.  

  

Handleda eleven att utvärdera, uppskatta och granska både sin egen och de andras slöjdprocess på ett 

interaktivt sätt   

• Eleven skapar sig en realistisk bild av sin egen och andras slöjdprocess.   

• Eleven lär sig att värdesätta sitt eget och andras arbete.   

• Olika utvärderingsmetoder ss. diskussion, samtal, skriftlig utvärdering samt utställning av 

slöjdalster används som underlag för sammanställning och dokumentation av slöjdprocessen  

  

 Uppmana eleven att börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt  

•  Etik, hållbar utveckling samt konsumtionsvanor diskuteras och eleven handleds i att ta dessa i 

beaktande i slöjdprocessen och i sin vardag.   

• Eleven lär sig att reparera och återanvända.   

 

12.13 Gymnastik och idrott åk 3-6 

I årskurserna 3–6 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att befästa och bredda de grundläggande 

motoriska färdigheterna samt stärka de sociala färdigheterna. En mångsidig undervisning som präglas av 

samspel och kommunikation stödjer lärandet, elevernas välbefinnande, deras utveckling mot 

självständighet och delaktighet samt ger beredskap för en aktiv livsstil. Eleverna deltar enligt sin 

utvecklingsnivå i att planera och genomföra aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Centralt innehåll: 

1. Fysisk funktionsförmåga 

2. Social funktionsförmåga 

3. Psykisk funktionsförmåga 

 

12.13.1 Mål och innehåll i åk 3 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap) 

 

Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom tafattlekar, gymnastik, musikgymnastik, 

skidning, bollspel och -lekar. 
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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 

• Eleven tränar sin balans och rörelseförmåga genom redskapsbanor, grundidrott (kasta, hoppa, 

springa), skridskoåkning, skidning, orientering, samt musik-och dansgymnastik 

 

Handleda eleven att både stärka och anpassa sin förmåga att hanteraredskap på ett mångsidigt sätt genom 

att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer 

• Eleven tränar sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom att studsa, dribbla med 

händer och fötter, kasta och fånga, slå och skott mot mål. 

 

Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet och styrka. Eleven utvecklar sin  

• uthållighet genom bollspel, simning och genom att röra sig i terrängen under olika årstider. 

• styrka genom hopp, kast och backlöpning. 

• snabbhet genom löpruscher, hopp, kast, språng och tävlingar 

• rörlighet genom gymnastik och tänjning 

 

Lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i vattnet 

 

Handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i 

gymnastiksituationer med hänsyn till andra 

• Parvisa och gruppövningar i form av t.ex. lek, bollspel och teamworks uppgifter med paret eller i 

den grupp man är med 

 

Handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt principen om rent spel och bära ansvar för gemensamma 

aktiviteter 

• Spel och lekar med varierande regler och principen om rent spel 

 

Uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständig 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får handledning i att välja egen nivå, delvis innehåll 

och utförande och utvärdera sitt eget arbete 

 

Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen 

• Övningar på elevens egen prestationsnivå så att eleven får en positivbild självbild och estetiska 

upplevelser. 

 

12.13.2 Mål och innehåll i åk 4 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap) 
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Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom tafattlekar, gymnastik, musikgymnastik, 

skidning, bollspel och -lekar. 

 

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 

• Eleven tränar och stärker sin balans- och rörelseförmåga genom redskapsbanor, grundidrott 

(kasta,hoppa,springa) skridskoåkning, skidning, orientering samt musik- och dansgymnastik 

 

Handleda eleven att både stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom 

att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer 

• Eleven tränar och stärker sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom att studsa, 

dribbla med händer och fötter, kasta och fånga, slå och skott mot mål. 

 

Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet och styrka 

• Eleven utvecklar sin uthållighet; genom bollspel, simning och genom att röra sig i terrängen under 

olika årstider. styrka; genom hopp, kast och backlöpning. snabbhet; genom löpruscher, hopp, kast, 

språng och tävlingar rörlighet; genom gymnastik och tänjning Eleven utvärderar sina fysiska 

egenskaper t.ex. genomgång av Move!-resultat 

 

Lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet 

 

Handleda eleven att agera tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna 

• Tydliga regler och förhållningssätt under undervisningen, så att undervisningen sker i en trygg miljö. 

 

Handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i 

gymnastiksituationer med hänsyn till andra 

• Parvisa och gruppövningar i form av t.ex. lek, bollspel och teamworks uppgifter med paret eller i 

den grupp man är med. 

 

Handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt principen om rent spel och bära ansvar för gemensamma 

aktiviteter 

• Spel och lekar med varierande regler och principen om rent spel 

 

Uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständigt 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får välja egen nivå, delvis innehåll och utförande och 

utvärdera sitt eget arbete. 

 

Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen 



161 

 

 

• Övningar på elevens egen prestationsnivå så att eleven får en positivbild självbild och estetiska 

upplevelser. 

 

12.13.3 Mål och innehåll i åk 5 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga. 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap). 

 

Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer. 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom tafattlekar, gymnastik, musikgymnastik, 

skidning, bollspel och -lekar. 

 

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. 

• Eleven stärker och anpassar sin balans- och rörelseförmåga genom redskapsbanor, grundidrott 

(kasta, hoppa, springa) skridskoåkning, skidning, orientering, lekfull brottning samt musik- och 

dansgymnastik. 

 

Handleda eleven att både stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom 

att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer. 

• Eleven stärker och anpassar sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom att 

studsa, dribbla med händer och fötter, kasta och fånga, slå och skott mot mål. 

 

Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet och styrka. 

 

Eleven utvecklar sin 

• uthållighet genom bollspel, simning och genom att röra sig i terrängen under olika årstider. 

• styrka genom cirkelövningar, hopp, kast, lekfull brottning och genom backlöpning. 

• snabbhet genom löpruscher, hopp, kast, språng och tävlingar 

• rörlighet genom gymnastik och tänjning 

 

Eleven utvärderar sina fysiska egenskaper t.ex. genomgång av Move!-resultat. 

 

Lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet M7 handleda eleven att agera 

tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna. 

• Tydliga regler och förhållningssätt under undervisningen, så att undervisningen sker i en trygg miljö. 

 

Handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i 

gymnastiksituationer med hänsyn till andra. 
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• Parvisa och gruppövningar i form av t.ex. lek, bollspel och teamworks uppgifter med paret eller i 

den grupp man är med. 

 

Handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt principen om rent spel och bära ansvar för gemensamma 

aktiviteter. 

• Spel och lekar med varierande regler och principen om rent spel. 

 

Uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständigt. 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får välja egen nivå, delvis innehåll och utförande och 

utvärdera sitt eget arbete. 

 

Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen. 

• Övningar på elevens egen prestationsnivå så att eleven får en positivbild självbild och estetiska 

upplevelser. 

 

12.13.4 Mål och innehåll i åk 6 

M1 uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa 

förmåga 

• Varierande aktiviteter (lekar, bollspel, gymnastik och övningar med och utan redskap) 

 

M2 handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer 

• Elever tränar sina sensomotoriska färdigheter genom tafattlekar, gymnastik, musikgymnastik, 

skidning, bollspel och -lekar. 

 

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 

• Eleven stärker och anpassar sin balans- och rörelseförmåga genom redskapsbanor, grundidrott 

(kasta,hoppa,springa) skridskoåkning, skidning, orientering, lekfull brottning samt musik- och 

dansgymnastik 

 

M4 handleda eleven att både stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt 

genom att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika årstider 

• Eleven stärker och anpassar sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom att 

studsa, dribbla med händer och fötter, kasta och fånga, slå och skott mot mål. 

 

M5 uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: 

snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka 

• Eleven utvecklar sin uthållighet; genom bollspel, simning och genom att röra sig i terrängen under 

olika årstider. styrka; genom cirkelövningar, hopp, kast, lekfull brottning och genom backlöpning. 
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snabbhet; genom löpruscher, hopp, kast, språng och tävlingar rörlighet; genom gymnastik och 

tänjning Eleven utvärderar sina fysiska egenskaper t.ex. genomgång av Move!-resultat 

 

M6 lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet 

 

M7 handleda eleven att agera tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna 

• Tydliga regler och förhållningssätt under undervisningen, så att undervisningen sker i en trygg miljö. 

 

M8 handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i 

gymnastiksituationer med hänsyn till andra 

• Parvisa och gruppövningar i form av t.ex. lek, bollspel och teamworks uppgifter med paret eller i 

den grupp man är med. 

 

M9 handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt principen om rent spel och bära ansvar för gemensamma 

aktiviteter 

• Spel och lekar med varierande regler och principen om rent spel 

 

M10 uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständigt 

• Övningar där eleven jobbar mera självständigt, får välja egen nivå, delvis innehåll och utförande och 

utvärdera sitt eget arbete 

 

M11 se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara 

en del av gemenskapen 

• Övningar på elevens egen prestationsnivå så att eleven får en positivbild självbild och estetiska 

upplevelser. 
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13 Åk 7–9 

13.1 Modersmål och litteratur 

 

Våra elever har olika språkliga bakgrunder och stöds i sin individuella språkliga utveckling.  Heterogeniteten 

i grupperna ses som en kulturell rikedom och ökar elevernas kulturkännedom. Våra elever representerar 

den finlandssvenska, svenska och finska kulturen.  Våra elever ska lära sig att reflektera kring sitt lärande 

och sin språkutveckling. Motivation att utveckla det svenska språket, använda det svenska språket och 

nyfikenhet på det svenska språket är nycklarna till inlärning och eleverna är aktiva aktörer i planeringen av 

undervisningen. Undervisningen utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter. 

 

13.1.1 Mål och innehåll i åk 7 

Centralt innehåll: 

• Kommunikationsprocessen 

• Skrivprocessen 

• Lässtrategier 

• Sagor och ungdomslitteratur 

• Informationssökning och källkritik 

• Ordklasser 

• Ordkunskap  

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M10 och M11 

Kompetensområden: K1- K6 

13.1.2 Mål och innehåll i åk 8 

Centralt innehåll: 

• Debatt, diskussion och anföranden 

• Textkompetens 

• Novellen, lyrik och ungdomslitteratur 

• Medietexter, filmen och nätetiketten 

• Satsdelar och ordföljden 

• Ordkunskap 

  

Mål för undervisningen: M1-M10 

Kompetensområden: K1-K6 

13.1.3 Mål och innehåll i åk 9 

Centralt innehåll: 

• Litteraturhistoria och klassiker 
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• Norden 

• Svenska språkets ursprung och dialekter 

• Språkriktighet och finlandismer 

• Ordkunskap 

 

Mål för undervisningen: M1-M11 

Kompetensområden: K1-K6 

13.2 Andra inhemska språket (finska) 

 

Vid SPSU är eleverna med få undantag tvåspråkiga och på åk 4–9 deltar eleverna i lärokursen i 

modersmålsinriktad finska. Om eleven inte är tvåspråkig så kan undervisning i finska som A-språk ordnas så 

länge som läraren anser det vara nödvändigt. Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att 

ge de tvåspråkiga eleverna möjlighet att förbättra och fördjupa de praktiska språkkunskaper som de fått 

hemma eller i sin närmiljö samt göra dem medvetna om sitt språk, sitt kulturarv och sin språkidentitet. 

13.2.1 Modersmålsinriktad finska 

13.2.1.1 Mål och innehåll i åk 7 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Min språkmiljö i vardagen, skillnader mellan tal- och skriftspråk 

• Finländsk kultur 

• Litteratur (barn- och ungdomslitteratur) 

• Media 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Ordklasser 

• Verb (tempus- och personböjning)  

• Substantivens kasus 

• Huvud- och bisatser 

• Allmän språkvård 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K7 

 

13.2.1.2 Mål och innehåll i åk 8 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Ekologi, hållbar livstil 

• Kultur och traditioner 

• Litteraturkännedom (olika genrer) 

• Mediekunskap och källkritik  
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Vi betonar följande strukturer: 

• Satsdelar 

• Modus 

• Passiv 

• Allmän språkvård 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

13.2.1.3 Mål och innehåll i åk 9 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Finsk kultur och folktraditioner (Kalevala) 

• Språkhistoria, finska språkets särdrag 

• Finska dialekter, speciellt Uleåborgs dialekt 

• Inhemsk litteratur 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Satsmotsvarigheter och nominalformer 

• Allmän språkvård och språkriktighet 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

  

13.2.2 A-finska 

13.2.2.1 Mål och innehåll i åk 7 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Jag och min språkmiljö 

• Min närmiljö, min vardag 

• Kultur och traditioner i Finland 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Stadieväxling 

• Possessivsuffix 

• Singular- och pluralböjningen av nomina 

• Verbböjningen i tempus 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K7 
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13.2.2.2 Mål och innehåll i åk 8 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Resande, mitt Finland 

• Hälsa och välmående 

• Massmedia och kommunikation 

• Naturen i Finland 

 

Vi betonar följande strukturer: 

• Satsdelar, betoning på objektet 

• Pronomen 

• Infinitiv I och III 

• Presens och perfekt konditionalis 

• Imperativ 

• Adjektivens och adverbens komparation 

• Räkneordens böjning och användning 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

 

13.2.2.3 Mål och innehåll i åk 9 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Hållbar livsstil 

• Finnarnas släktfolk 

• Inhemsk litteratur 

• Finsk kultur 

• Studier, yrken och framtidsplaner 

Vi betonar följande strukturer: 

• Passiv 

• Participen 

• Pronomen, pre- och postpositioner 

• Satsmotsvarigheter 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 

Kompetens som målet anknyter till: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 
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13.3 Främmande språk 

13.3.1 Engelska 

I vår skola har A-engelska påbörjats i årskurs 3. Under de tre sista åren i grundskolan ges undervisning i 

engelska enligt följande: 2 timmar i veckan i årskurs 7 och 3 timmar i veckan både i årskurserna 8 och 9. 

 

Eleverna använder engelska på sin fritid mer eller mindre. Denna kunskap som eleverna inhämtat beaktas 

allt mer både i planeringen av undervisningen och i valet av innehåll. Innehållet kan ändå variera beroende 

på läromaterialet. Internationaliseringen på hemmaplan ger möjligheter för eleverna att bekanta sig med 

flerspråkigheten och den kulturella mångfalden. Engelska används i undervisningen i så stor utsträckning 

som möjligt och eleverna uppmuntras att också i andra läroämnen söka information på engelska. 

 

MÅLEN 

Språkfärdigheter 

• Att använda så korrekt, naturligt och relevant språk som möjligt 

• Att tolka och producera både muntliga och skriftliga texter för olika ändamål 

 

Kulturfärdigheter 

• Att förstå den kulturella mångfalden i engelskspråkiga länder och också i det omgivande samhället 

• Att känna igen kulturella drag i kommunikationen 

Inlärningsfärdigheter 

• Att lära sig att sätta mål och utvärdera sitt kunnande 

• Att hämta stöd från andra språk 

• Att känna till regelbundenheter i engelska 

• Att behärska de centralaste språkvetenskapliga begreppen 

 

13.3.1.1 Mål och innehåll i åk 7 

TEMAOMRÅDEN 

• Familj och boende 

• Fritid, mat och klädsel 

• Skola 

• Finland 

• Resande 

• Engelskspråkiga länder, så som USA, Storbritannien och Australien 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN: M1-M10 

KOMPETENS SOM MÅLEN ANKNYTER SIG TILL: K1-K6 
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13.3.1.2 Mål och innehåll i åk 8 

TEMAOMRÅDEN 

• Vänner 

• Arbete 

• Idrott 

• Berättelser 

• Uppfinningar 

• Engelskspråkiga länder så som Nya Zeeland och Kanada 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN: M1-M10 

KOMPETENS SOM MÅLEN ANKNYTER SIG TILL: K1-K6 

 

13.3.1.3 Mål och innehåll i åk 9  

TEMAOMRÅDEN 

• Framgångar och motgångar i livet 

• Kärlek 

• Media 

• Spänning 

• Företeelser i naturen 

• Engelskan som världsspråk 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN: M1-M10 

KOMPETENS SOM MÅLEN ANKNYTER SIG TILL: K1-K6 

 

13.3.2 Tyska och franska 

I vår skola bjuds tyska och franska som valfritt B2-språk. Undervisningen ordnas i årskurs 8-9, 2 

timmar per årskurs. Innehållet kan variera beroende på läromaterialet.  

 

Målen: 

Språkfärdigheter 

• Att klara sig i allra vanligaste kommunikationssituationer 

• Att förstå och producera text och tal som handlar om vardagliga och rutinmässiga 

situationer  

• Att känna till målspråkets uttal och principerna för rättskrivning 

Kulturfärdigheter 

• Att lära känna språkområdets kultur och sätt att kommunicera 

• Att förhålla sig öppet och positivt till målspråkets representanter och vara medveten om 

rådande stereotypier   

Inlärningsfärdigheter 
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• Att våga uttrycka sig på målspråket 

• Att hämta stöd från andra språk 

• Att lära sig sätta mål och utvärdera sitt kunnande 

 

13.3.2.1 Mål och innehåll i åk 8 

Temaområden: 

• Jag och familjen 

• Enkla servicesituationer, t.ex. på caféet, prisförfrågan och restaurangbesök 

• Åsikter 

• Stämma träff 

• Skola 

• Hobbyer och fritid 

 

Centrala strukturer: 

• Presensböjningen  

• Artiklarna 

• Personliga pronomen i nominativ 

• Possessiva pronomen 

• Huvudsatser 

• Adjektivets böjning (franska) 

• Artiga frågor (tyska) / skriftspråkliga frågor (franska) 

• Ackusativ (tyska) 

• Partitiv (franska) 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN: M1-M7 

KOMPETENS SOM MÅLEN ANKNYTER SIG TILL: K1-K5 

 

13.3.2.2 Mål och innehåll i åk 9 

Temaområden: 

• Språk (franska/tyska) och kultur i Europa 

• Resande 

• Film och musik 

• Fester 

• Miljö 

• Servicesituationer, t.ex. i klädbutiken 

• Landet (Frankrike/Tyskland) och kulturen 

• Resande 

• Känslor  

• Boende 
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Centrala strukturer: 

• Haben och sein i imperfekt (tyska) 

• Ordföljden i bisats (tyska) 

• Objektspronomen (franska) 

• Perfekt av regelbundna verb (tyska) 

• Förfluten tid, passé composé, av regelbundna verb (franska) 

• Perfekt av oregelbundna verb (tyska) 

• Förfluten tid, passé composé, av oregelbundna verb (franska) 

• Hjälpverben i perfekt (tyska) / i passé composé (franska) 

• Prepositionsuttryck 

• Dativ (tyska) 

• Olika nekningsord (franska) 

• Adjektivets komparation (franska) 

 

MÅL FÖR UNDERVISNINGEN: M1-M7  

KOMPETENS SOM MÅLEN ANKNYTER SIG TILL: K1-K7 

13.4 Matematik 

13.4.1 Mål och innehåll i åk 7 

• Motsatt tal, absolutbelopp och inverterat tal 

• Klockslag och tidsintervall 

• Faktorisera tal i primfaktorer 

• Decimalform / bråkform 

• Fyra  räknesätten med bråk 

• Avrundning 

• Potensberäkningar där exponenten är ett helt tal 

• Punkter i koordinatsystemet 

• Måttenheterna,  längd, area och volym 

• Tabeller och diagram 

• Medelvärde, typvärde och median 

 

13.4.2 Mål och innehåll i åk 8 

• Procent i praktiska situationer 

• Kvadratrot 

• enkla polynom, potensuttryck  

• Värdet av ett uttryck 

• Förstagradsekvationer  

• Potenser 
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• Polynom 

• Analogier och proportionalitet 

• Symmetri, likformighet och kongruens 

• Mäta och rita vinklar 

• Vinkelsumman, omkrets och area i en triangel och en fyrhörning 

• Omkrets och area av en cirkel  

 

13.4.3 Mål och innehåll i åk 9 

• Procent 

• Proportionalitet 

• Rita en linje  

• Riktningskoefficienten och konstanten 

• Nollstället, största och minsta värdet för linjära funktioner 

• Skärningspunkten för två linjer 

• Rita funktioner av andra graden 

• Andragradsekvationer 

• Olikheter 

• Lösa ekvationssystem grafiskt 

• Rymdgeometriska kropparna, volym  

• Pythagoras sats  

• Trigonometriska funktioner 

• Olika tabeller och diagram 

• Sannolikhet , spridning, frekvenser, medelvärde, typvärde och median 

 

 

13.5 Biologi 

Biologi är ett ämne där naturen studeras. Viktigt är att eleverna får en förståelse för hur ekosystemen 

fungerar, hur organismerna samverkar och hur naturen kan studeras. En viktig del av ämnet biologi är även 

att förstå hur människans verksamhet på olika plan påverkar naturen och ekosystemen. Centralt inom 

biologin är även att förstå hur människan och övriga organismer är uppbyggda samt hur de fungerar. 

Centralt innehåll & mål 

 

13.5.1 Mål och innehåll i åk 7 

Innehållet fokuserar på Östersjöns, sjöarnas och i någon mån världshavens vatten- och landekosystem. 

Ekosystemen studeras med fokus på dess grundstruktur, funktion och artsammansättning. Nyckelarter och 

dess betydelse för ekosystemen är av central betydelse. Exkursioner genomförs i naturen och närmiljön där 

eleverna får bekanta sig med och identifiera olika vattenekosystem och arter. Undersökningar utförs i 

skolan eller i fält där organismsamhället, artsammansättning, arternas uppbyggnad eller arternas funktion 

studeras. Undersökningarna kan genomföras exempelvis genom att samla in biologiskt material samt 
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namnge och strukturera materialet på ett biologiskt ändamålsenligt sätt. Människans inverkan på miljön 

granskas med tanke på ekosystemens biodiversitet och funktion. Olika miljöproblem som människan 

förorsakat granskas liksom försök och metoder att lösa eller minska problemen. Ett hållbart utnyttjande av 

Östersjön, sjöarna och dess ekosystemtjänster samt betydelsen för bioekonomi behandlas. 

 

Tyngdpunktsområde: Ansvar för miljön och en hållbar framtid 

 

Mål 

Eleverna skall efter avslutad årskurs: 

• Ha en grundläggande kännedom om Östersjöns och sjöarnas ekosystem samt hur ekosystemen är 

uppbyggda och fungerar 

• Kunna genomföra enklare undersökningar och samla in biologiskt material 

• Kunna identifiera och namnge vanliga arter 

• Kunna röra sig i naturen på ett respektfullt sätt 

• Förstå betydelsen av en hållbar användning av ekosystemen och naturen 

• Känna till hur människans verksamhet, ex utsläpp av näringsämnen påverkar ekosystemen och 

biodiversiten 

 

13.5.2 Mål och innehåll i åk 8 

Innehållet fokuserar på skogarnas ekosystem. Ekosystemens grundläggande funktioner och struktur 

fördjupas. Naturen studeras med fokus på skillnader och likheter mellan olika ekosystem beträffande 

artsammansättning, biodiversitet och produktivitet. Man studerar även vilka abiotiska faktorer som styr 

uppkomsten av olika ekosystem. Biologins grundfenomen studeras mer ingående. 

Insamling, namngivning och dokumentering av växter är en viktig del av kursen. Exkursioner genomförs där 

ekosystemen och organismsamhällena studeras. Undersökningar görs som fokuserar på växternas 

uppbyggnad eller funktion samt cellers grundläggande struktur. Skogsekosystemens betydelse för 

människan och hållbart skogsbruk behandlas. Den globala uppvärmningens inverkan på de naturliga 

ekosystemen i Finland och världen tas upp som ett centralt innehåll. 

 

Tyngdpunktsområde: Lika behandling och jämlikhet 

 

Mål 

Eleverna skall efter avslutad årskurs: 

• Ha en fördjupad kunskap om ekosystemens struktur och funktion 

• Ha god kännedom om Finlands olika skogsekosystem 

• Känna till vanliga arter 

• Kunna samla in växter, namnge och dokumentera samlingen på ett systematiskt sätt, antingen 

digitalt eller traditionellt 

• Känna till betydelsen av skogens ekosystemtjänster -Känna till hur människans verksamhet 

påverkar de naturliga landekosystemen 
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13.5.3 Mål och innehåll i åk 9 

Innehållet fokuserar på människans anatomi och fysiologi. Fokus ligger på att undersöka och fördjupa 

insikterna i människans uppbyggnad, livsfunktioner och regleringssystem. En viktig del av undervisningen är 

att studera olika djurorgan. Cellens uppbyggnad och grundläggande funktioner studeras mer ingående än 

under tidigare årskurser. Människans födelse, tillväxt förökning och åldrande behandlas. Ärftlighet och 

genetik studeras främst ur människans synvinkel. Även betydelsen av människans kostval liksom livsstilen 

över lag behandlas i förhållande till hälsan. 

 

Tyngdpunktsområde: Delaktighet och demokrati 

 

Mål 

Eleverna skall efter avslutad årskurs: 

• Förstå människokroppens grundläggande funktioner - Känna till och kunna namnge kroppens organ 

och organsystem 

• Kunna hantera, studera och dokumentera organ 

• Kunna studera människan ur ett naturvetenskapligt perspektiv 

• Kunna grunderna för människans genetik och ärftlighet 

• Kunna använda ett ljusmikroskop 

• Kunna identifiera grundläggande strukturer i vävnadspreparat 

• Kunna använda kunskap om människans uppbyggnad och funktion i sitt eget liv och i samhället 

 

 

13.6 Geografi 

Geografi är ett tvärvetenskapligt läroämne, där man undersöker jordklotet och dess områden, naturen, 

mänsklig verksamhet och olika kulturer. Eleverna skall i geografi- undervisningen stödjas i att skapa sig en 

världsbild. Ämnet behandlar samspelet mellan naturen och människan, samt hur detta samspel påverkar 

miljöns tillstånd. Undervisningen skall beakta den värld som eleverna lever i och erbjuda konkreta 

upplevelser i olika lärmiljöer där eleverna gör observationer och undersöker. Grundläggande kartbegrepp 

samt olika terräng- och temakartor fördjupas. Informations- och kommunikationsteknik bör mångsidigt 

användas i undervisningen. Undervisningen skall fungera som en bro mellan det naturvetenskapliga och det 

samhällsvetenskapliga tänkandet. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i 

världen samt få hjälp med att placera nyheter om världshändelser inom de regionala ramar som de tillägnat 

sig genom geografi undervisningen. 

 

13.6.1 Mål och innehåll i åk 7 

Eleverna skall undersöka naturgeografiska fenomen samt att jämföra naturlandskap i Finland, Europa och i 

andra världsdelar. Innehållet skall stödja målen och beakta de lokala möjligheterna och väljas så att 

elevernas förståelse för grundläggande kartbegrepp samt olika terräng- och temakartor fördjupas. 
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Tyngdpunkten ska även ligga på att eleverna tillägnar sig Finlands centrala ortnamn, dess geografi samt lära 

känna övriga Norden. Även miljöns tillstånd och möjligheterna att samarbeta inom Östersjöområdet 

utforskas. Tyngdpunktsområde Ansvar för miljön och en hållbar framtid. 

 

Mål 

• Eleven skall lära sig att använda mångsidiga lärmiljöer både i och utanför skolan genom fältarbete, 

exkursioner i naturen och den byggda miljön samt använda digitala inlärningsmiljöer. 

• Eleven skall tillägna sig en strukturerad kartbild av jordklotet, att lära sig läsa och tolka kartor, samt 

kunna reflektera över samspelet mellan människan och naturen och förstå betydelsen av en hållbar 

användning av naturresurser. 

 

13.6.2 Mål och innehåll i åk 8 

Eleverna skall kunna beskriva naturförhållanden och den mänskliga verksamheten i olika områden i Europa 

och förstå Europas natur- och kulturrikedom. Fokus bör därför ligga på att eleverna tillägnar sig de centrala 

ortnamnen och länderna i Europa, samt Europas geografi. Eleverna skall även kunna uppfatta Finlands plats 

inom den Europeiska Unionen och jämföra Europa med övriga världsdelar och på så sätt förstå Europas 

samverkan med andra områden i världen. 

 

Tyngdpunktsområde: Lika behandling och jämlikhet 

 

Mål 

• Elevens skall utveckla sin förmåga att studera både naturmiljön, kulturmiljön, den sociala miljön 

och växelverkan mellan människan och miljön från lokal till global nivå. 

• Eleven skall lära sig att följa aktuella händelser i världen och bedöma deras inverkan på naturen och 

den mänskliga verksamheten. 

 

13.6.3 Mål och innehåll i åk 9 

I undervisningen följer man med aktuella händelser och fenomen i närmiljön och på andra håll i världen där 

fokus skall ligga på att eleverna lär sig uppfatta den aktuella situationen i hela världen. Arbetssätten ska 

väljas med hänsyn till elevernas närmiljö och i samarbete med aktörer utanför skolan och den globala 

internationalismen. Eleverna skall ges tid för eftertanke, kreativitet och aktivitet. Fokus bör ligga på att 

eleverna tillägnar sig de olika världsdelarnas länder, centrala ortnamn samt de olika världsdelarnas 

geografi. 

 

Tyngdpunktsområde: Delaktighet och demokrati 

 

Mål 

• Eleven skall öka sin kulturkännedom och utveckla sin förmåga att förstå livsmiljöerna samt att 

förstå att människors sätt att leva är olika på olika håll i världen. 
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• Eleven skall lära sig att tänka igenom och fördjupa sig i de naturvetenskapliga, kulturella, sociala 

och ekonomiska fenomenens orsaker och inverkan, så att eleven växer upp till en aktiv medborgare 

som förbundit sig till en hållbar livsstil. 

 

13.7 Fysik 

Fysiken är en av de vetenskaper som ligger till grund för människans förståelse av hur naturen och 

universum fungerar. 

 

Tyngdpunkten för fysikundervisningen i grundskolan ligger på de fenomen som vi stöter på i det vardagliga 

livet, t.ex. mekanik och energiproduktion. Undersökningar, observationer och den teknologiska miljön 

ligger som utgångspunkt för att vidga elevens perspektiv och insikt om att fysiken är en central del av det 

vardagliga livet. I undervisningen granskas även aktuella händelser som anknyter till fysiken. Industrin och 

närheten till havet är också viktiga inom undervisningen i fysik. I undervisningen betonas också elevens 

förmåga att ställa upp mål och utvärdera sitt inlärningsarbete. 

 

13.7.1 Mål och innehåll i åk 7 

Den naturvetenskapliga modellen som arbetssätt i fysiken. Eleverna arbetar med storheter och enheter 

samt granskar och undersöker vågrörelsers egenskaper, betydelse och lagar som anknyter till dem. 

Storleksförhållandena i naturen, såsom universums och solsystemets uppbyggnad. 

 

Tyngdpunktsområde: Ansvar för miljön och en hållbar framtid 

 

Mål 

• Eleven lär sig utföra arbeten enligt instruktioner på ett säkert sätt både självständigt och i grupp. 

• Eleven kan utföra mätningar och förstår skillnaden mellan begreppen storhet och enhet. 

• Eleven lär sig ställa upp hypoteser, samt presentera, jämföra och tolka resultat kring fenomen som 

studeras. 

• Eleven känner till olika yrken där man behöver fysik samt kan nämna några vardagliga situationer 

där fysik behövs. 

• Eleven kan redogöra för olika vågrörelsers egenskaper samt deras betydelse för tekniken, 

människan, miljön och samhället. 

• Eleven lär sig använda ändamålsenliga begrepp och får insikt om olika informationskällor och deras 

pålitlighet. 

 

13.7.2 Mål och innehåll i åk 8 

Eleverna fördjupar sin kunskap i att arbeta enligt den vetenskapliga modellen. Eleverna fördjupar sig i olika 

värmefenomen och lär sig se betydelsen av fenomenen ur en vardaglig och samhällelig synpunkt. Modeller 

för likformig rörelse och acceleration studeras såväl kvalitativt som kvantitativt. Därtill får eleverna kunskap 

om växelverkan mellan kroppar och krafters inverkan på en kropps rörelsetillstånd, samt om fenomen som 
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härrör sig till arbete och energi. Det vardagliga livet och tekniska tillämpningar förknippas med mekanikens 

världsbild. 

 

Mål 

• Efter årskurs 8 ska eleven kunna redogöra för några värmefenomen och deras betydelse för miljön 

samt tekniska tillämpningar som härrör sig till dessa. 

• Eleven ska ha insikt om värmefenomenens betydelse för människan, naturen och samhället. 

• Eleven kan planera och genomföra enkla undersökningar i grupp och individuellt, samt ställa upp 

hypoteser, presentera och tolka resultat och dra slutsatser av sina observationer. 

• Eleven ska ha uppnått tillräckliga teoretiska kunskaper för fortsatta studier inom växelverkan och 

rörelse. 

• Eleven ska inse mekanikens betydelse för tekniska tillämpningar och samhället. 

• Eleven lär sig att kritiskt granska och använda olika informationskällor och teknik i samband med 

undersökningar och praktiskt arbete. 

 

13.7.3 Mål och innehåll i åk 9 

Innehållet i undervisningen i årskurs 9 omfattar elektricitet och hållbar energiproduktion. Eleven lär sig 

granska och undersöka elektriska kretsar utgående från sambandet mellan spänning och ström, både 

kvalitativt och kvantitativt. För att inse den vardagliga och samhälleliga nyttan av ellära studeras också 

elsäkerhet, elanvändning samt en hållbar energiproduktion och användning av energiresurser. Vidare får 

eleven insikt i den joniserande strålningens egenskaper och inverkan på människan och samhället. 

 

Mål 

• Efter årskurs 9 ska eleven besitta tillräckliga kunskaper i elektricitet för fortsatta studier och förstå 

nyttan med ellära i det vardagliga livet. 

• Eleven kan genomföra och planera undersökningar i grupp och individuellt, ställa upp hypoteser, 

presentera och tolka egna och andras resultat och dra slutsatser av andras observationer och 

resultat kring de fenomen som undersöks. 

• Eleven inser den praktiska och samhälleliga nyttan av kunskaperna i elektricitet och en hållbar 

användning av energiresurser samt förstå vikten av en hållbar energiproduktion med tanke på 

miljön. 

• Eleven kan redogöra för den joniserande strålningen och dess inverkan på den levande miljön. 

• Eleven kan använda informations- och kommunikationsteknik i samband med undersökningarna. 

• Eleven kan kritiskt granska och använda olika informationskällor, och kan argumentera och 

framföra sina åsikter på ett för fysiken typiskt sätt. 

• Eleven kan utvärdera sina resultat och sitt arbete. 
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13.8 Kemi 

Kemi är en undersökande vetenskap. Undervisningen i kemi är undersökande till sin natur och anknyter till 

fenomen i det egna livet, närmiljön och teknologin. Kunskaperna i kemi ger goda grunder för byggandet av 

en hållbar framtid och för att trygga miljöns och människans välbefinnande. Undervisningen sporrar eleven 

till studier i kemi, och den experimentella delen utvecklar elevens förmåga att visualisera 

naturvetenskapernas karaktär. Ytterligare utvecklar experimenten elevens förmåga att lära sig 

naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller, praktiska förmågor samt förmågan att samarbeta med 

andra. 

 

13.8.1 Mål och innehåll i åk 7 

I undervisningen betonas säker användning av kemikalier och arbetsredskap. Grundläggande kunskaper om 

atomens, grundämnens och föreningars uppbyggnad och egenskaper ligger som grund för fortsatta studier 

i kemi. Kemiska reaktioner studeras och eleven lär sig skilja på grundämnen, föreningar, rena ämnen och 

blandningar samt att använda separationsmetoder. Användning av det kemiska symbolspråket för att 

beskriva kemiska reaktioner. Betydelsen av kemin stärks av studier i atmosfärens sammansättning och dess 

betydelse för människan och naturen. Förbränningsreaktioner och förbränningsprodukternas inverkan på 

miljön. Vattnets egenskaper och betydelsen av rent vatten anknyts också till studierna i biologi. 

 

Tyngdpunktsområde: Ansvar för miljön och en hållbar framtid 

 

Mål 

• Eleven kan utföra arbeten enligt instruktioner på ett säkert sätt både självständigt och i grupp. 

• Eleven lär sig arbeta enligt den naturvetenskapliga metoden kring de fenomen som undersöks med 

verktyg som är typiska för kemin. 

• Säker hantering av kemikalier i skolan och hemmet 

• Förstår skillnaden mellan grundämnen och föreningar, samt rena ämnen och blandningar. Kan 

separera ämnen från varandra. 

• Eleven känner till olika vardagssituationer och yrken där kunskaper i kemi är av betydelse för 

miljön, hälsan och samhället. 

• Kan beskriva atomen och ämnen med enkla modeller 

• Kan redogöra för vattnets egenskaper och vattenrening 

• Förstår kemins betydelse för naturen, människan och byggandet av en hållbar framtid 

• Eleven lär sig använda ändamålsenliga begrepp och det kemiska symbolspråket i olika sammanhang 

och får insikt om olika informationskällor och deras pålitlighet. 

 

13.8.2 Mål och innehåll i åk 8 

Grundämnenas periodiska system som kemistens verktyg och fördjupad kunskap om atomens uppbyggnad. 

Jon- och molekylföreningars egenskaper samt kemiska bindningar. Kolets kemi, organiska föreningar och 

deras betydelse för människan, naturen och samhället. Eleverna fördjupar sin kunskap om biologiska 

molekyler som t.ex. proteiner, fetter och kolhydrater och deras betydelse för hälsan. Eleverna stärker sin 
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kunskap om att arbeta enligt den vetenskapliga modellen genom experiment och laborationer som 

anknyter till innehållet. 

 

Mål 

• Fördjupning av kunskaperna från årskurs 7 

• Eleven kan använda det periodiska systemet som ett verktyg i kemin för att bland annat dra 

slutsatser om grundämnenas egenskaper 

• Eleven kan planera och genomföra enkla undersökningar i grupp och individuellt, samt ställa upp 

hypoteser, presentera resultat och dra slutsatser av sina observationer kring de fenomen som 

undersöks. 

• Eleven lär sig att kritiskt granska och använda olika informationskällor och teknik i samband med 

undersökningar och praktiskt arbete. 

• Eleven kan använda ändamålsenliga begrepp och det kemiska symbolspråket för de fenomen som 

behandlas och undersöks 

• Eleven lär sig balansera enkla reaktionslikheter 

• Eleven inser betydelsen av kolets kemi för livet, hälsan, miljön, samhället och en hållbar framtid 

 

13.8.3 Mål och innehåll i åk 9 

Eleven stärker och fördjupar sin kunskap om kemin från de tidigare årskurserna. Eleven lär sig om 

klimatförändringen och dess betydelse för människan, miljön och samhället. Syrors och bases egenskaper 

och betydelse som råvaror för industrin och miljön. Metaller och elektrokemiska fenomen studeras med 

tyngdpunkten på deras betydelse för miljön och teknologin. Oljans och oljeindustrins betydelse och 

framtid. Undersökning av olika material såsom plaster, läkemedel och kosmetika samt deras egenskaper. 

Eleverna bekantar sig med nya material. Produkternas livscykel och en hållbar framtid. Förståelsen av 

innehållet stärks av experiment och laborationer som anknyter till innehållet. 

 

Mål 

• Förstärkning och fördjupning av färdigheter och kunskap från tidigare årskurser 

• Eleven kan arbeta enligt den naturvetenskapliga modellen med verktyg som är typiska för kemin 

och rapportera sina resultat på ett för kemin ändamålsenligt sätt via öppna och styrda 

undersökningar 

• Eleven kommunicerar sina resultat och sin kunskap genom att använda korrekta begrepp och 

kemins symbolsspråk kring de fenomen som undersöks 

• Eleven kan utvärdera sitt arbete och kunskap utgående från självbedömning, kamrat- och 

lärarrespons och ställa upp mål för sin inlärning 

• Eleven kan beskriva sina val med tanke på en hållbar utveckling och produkters livscykel 

• Eleven förstår betydelsen av de undersökta fenomenen för människan, samhället, miljön och för en 

hållbar framtid 
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13.9 Hälsokunskap 

13.9.1 Mål och innehåll i åk 7 

• Att vägleda eleven att förstå bredden av begreppet hälsa och att främja hälsan samt människans 

levnadslopp, växande och utveckling ur ett resursperspektiv  

• Att handleda eleven att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter samt sin förmåga att 

hantera olika konflikter  

• Att handleda eleven att utveckla sin självkännedom och att ge akt på sina värderingar och attityder 

som stöder det egna beteendet, lärandet och studierna  

• Att vägleda eleven att känna igen och utvärdera sina egna vanor, val och motiv som berör hälsa och 

säkerhet samt uppmuntra eleven att reflektera över resurser som är relevant för den egna hälsan - 

att vägleda eleven att förstå samhällets, omgivningens, kulturens och den digitala utvecklingens 

betydelse för hälsa och välfärd.  

• Att vägleda eleven att förstå och bedöma uppfattningar om hälsa i den egna familjen och den 

närmaste omgivningen, samt att hjälpa eleven att skapa sig en bild av på vilket sätt hen lär sig bäst 

 

Centralt innehåll: 

Innehållet i undervisningen bygger på att eleven ska inse betydelsen av fysisk, psykisk och social hälsa som 

helhet. I undervisningen betonas människans levnadslopp, växande och utveckling.  

 

Frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende, självkännedom samt känslor diskuteras. 

Även frågor om hur mobbning kan förebyggas liksom frågor kring pubertet och sexuell utveckling 

behandlas. I undervisningen diskuteras även betydelsen av familj, kamratskap och omsorg.  

 

Tyngdpunkten i undervisningen läggs på vardagsrytm, sömn, kost och kostvanor, motion samt hygien. 

Eleven inhämtar kunskap genom värderingsövningar, reflektioner, diskussioner och genom att kritiskt 

granska olika källor. 

 

13.9.2 Mål och innehåll i åk 8 

• Att vägleda eleven att känna igen och utvärdera sina egna vanor, val och motiv som berör hälsa och 

säkerhet samt att uppmuntra eleven att reflektera över resurser som är relevanta för den egna 

hälsan  

• Att lära eleven att identifiera och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom 

samt till värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma tillförlitligheten och 

relevansen i tillgänglig information  

• Att vägleda eleven att förstå samhällets, omgivningens, kulturens och den digitala utvecklingens 

betydelse för hälsa och välfärd  

• Att stödja elevens förmåga att kritiskt bedöma information som berör hälsa och sjukdom samt att 

beskriva individens rättigheter, ansvar och möjligheter att påverka i frågor som gäller hälsa och 

trygghet i den egna lärmiljön och den närmaste omgivningen 
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Centralt innehåll: 

Innehållet i undervisningen bygger på att eleven ska inse sitt eget ansvar och sin egen makt över den egna 

hälsan. Tanken är att eleven ska uppmuntras till att göra ändamålsenliga beslut i förhållande till sin egen 

hälsa.  

 

Eleven lär sig om närings- och sömnproblem och dess inverkan på hälsan genom att reflektera, diskutera 

och kritiskt granska fakta. I undervisningen behandlas temaområdet rusmedel och beroendeframkallande 

medel och deras inverkan på kroppen.  

 

Huvuddelen av sexualkunskapen gås igenom i årskurs 8. Eleven diskuterar och reflekterar även kring 

motion och de hälsoeffekter motionen medför och inser förhoppningsvis vilka hälsoeffektiva risker en 

stillasittande och passiv livsstil medför. 

 

13.9.3 Mål och innehåll i åk 9 

• Att handleda eleven att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter samt sin förmåga att 

hantera olika konflikt- och krissituationer  

• Att vägleda eleven att fördjupa sin förståelse av fysisk, psykisk och social hälsa, faktorer och 

mekanismer som stärker och hotar hälsan samt att stödja elevens förmåga att använda relaterade 

begrepp på ett korrekt sätt  

• Att vägleda eleven att identifiera och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och 

sjukdom samt värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma 

tillförlitligheten och relevansen i information  

• Att vägleda eleven att förstå samhällets, omgivningens, kulturens och den digitala utvecklingens 

betydelse för hälsa och välfärd  

• Att vägleda eleven att lägga grunden för den egna studie-, funktions- och arbetsförmågan och att 

upprätthålla den samt att beskriva hur man använder hälsotjänster på ett ändamålsenligt sätt  

• Att stödja elevens förmåga att kritiskt bedöma information som berör hälsa och sjukdom samt att 

beskriva individens rättigheter, ansvar och möjligheter att påverka i frågor som gäller hälsa och 

trygghet i den egna lärmiljön och den närmaste omgivningen 

 

Central innehåll: 

Innehållet i undervisningen fokuserar på säkerhetskunskap och kommunikativa färdigheter. Eleven 

presenteras konstruktiva konfliktlösnings- och stresshanteringsmetoder i olika problem- och krissituationer. 

Undervisningen tar fasta på hur man bygger upp den psykiska hälsan.  

 

Undervisningen lägger tyngdpunkt på första hjälp och hur man tillkallar hjälp i nödsituationer. Eleven ska 

stärka det källkritiska tänkandet vid utnyttjande av olika slags information och göras uppmärksam på olika 

marknadsförings och påverkningsmetoders tillförlitlighet.  

 

I undervisningen fördjupar sig eleven i folksjuk-domar. Meningen är att eleven genom diskussion och 

reflektion ska kunna inse möjligheten att göra egna val som främjar den egna hälsan. I årkurs 9 behandlas 
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den sexuella hälsan och frågor kring sexualundervisning repeteras från årskurs 8. Undervisningen lägger 

tyngdpunkt på hållbar livsstil och ansvarsfull konsumtion. 

13.10 Religion (Evangelisk-luthersk) 

 

Att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleverna 

förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Läroämnet ska främja förståelse för 

förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. 

Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att förstå diskussioner som 

gäller religion och ge eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika 

religioner och livsåskådningar. Ämnet religion kan i mån och möjlighet integreras med andra ämnen som 

t.ex. bildkonst, historia, geografi, huslig ekonomi, språk. 

 

I mån och möjlighet kan studiebesök göra eller gästföreläsare tillkallas. 

 

13.10.1 Mål och innehåll i åk 7 

Centralt innehåll: Förhållandet till den egna religionen 

• Religiositeten i Finland under olika tidsepoker, följande helheter kan ingå i åk  

• Fornfinsk, fornnordisk och samisk religion  

• Den tidiga kristendomen i Finland  

• Reformationen, ortodoxin och upplysningen i Finland  

• Väckelserörelser och olika kristna riktningar i Finland - Religionsfrihet och religionerna i Finland i 

dag 

 

Centrala mål 

Eleverna skall få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och förstå förhållandet mellan 

religion och kultur. Eleven har kunskaper att förstå diskussioner om religion och förstår de stora religiösa 

traditionerna i världen och irreligiositet. Eleven känner till religionernas samhälleliga och politiska 

inflytande och kan analysera religiösa teman i vetenskap, medier, konst och populärkultur. 

 

13.10.2 Mål och innehåll i åk 8 

Centralt innehåll: Religionernas värld 

• De stora världsreligionerna och olika livsåskådningar, följande helheter kan ingå i åk 8  

• Naturreligioner, skriftlösa religioner i dag på olika kontinenter  

• Religioner i Indien, Kina, Japan och Främre Orienten och deras inflytande på västvärlden och 

Finland  

• Religionsforskning och religionernas betydelse för kulturen och inflytandet på samhället och 

populärkulturen.  

• Irreligiositet och ideologier. 
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Centrala mål: 

Eleverna ska kunna tänka kritiskt och studera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Eleven 

förstår förhållandet mellan religion och kunskap, samt språk, symbolik och begrepp kännetecknande för 

religioner. Eleven har en bred allmänbildning i olika religioner och har förståelse mellan kultur och religion. 

Eleven kan tänka kritiskt och studera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv och att se skillnaden 

i förhållandet mellan religion och kunskap. Eleven har också förståelse att religioner studeras som ett 

kulturellt och samhälleligt fenomen 

 

13.10.3 Mål och innehåll i åk 9 

Centralt innehåll: Ett gott liv Moral och etik i världen och i Finland, följande helheter kan ingå i åk9 –  

• Definition på etiska begrepp  

• Etik i olika religioner och livsåskådningar  

• FN, mänskliga rättigheter, hur religioner kan skapa fred i världen  

• Etiska problem i världen och Finland  

• Världsbild, självbild och att växa som människa  

• Aktuella händelser i världen behandlas 

 

Centrala mål: 

Efter avslutad lärokurs kan eleven visa uppskattning och respekt för religioner och livsåskådningar och att 

respektera livet, människovärdet och det som är heligt för en själv och andra. Eleven ska ha insikt i etiskt 

tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar och kunna själv 

fundera över etiska frågor. Elevens självkännedom, självaktning och livskompetens har utvecklats. Elev en 

kan själv bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Eleven känner sig som en 

ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och har möjligheter att bli en ansvarsfull 

världsmedborgare. 

13.11 Livskåskådningskunskap 

Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det 

goda livet. Människorna ses som aktörer som förnyar och skapar sin kultur och som upplever och skapar 

mening tillsammans och i samverkan med omvärlden. I undervisningen utvecklas elevernas förmåga att 

växa till självständiga, toleranta, ansvarfulla och omdömesgilla medlemmar i samhället. 

Ämnet livsåskådning kan i mån och möjlighet integreras med andra ämnen och likaså kan studiebesök och 

gästföreläsare tillkallas. 

 

1. Centralt innehåll: Åskådning och kultur. Världsåskådningar, livsåskådningar och världsbilden, samt de 

kultur-och naturarv de kvarlämnat och som skyddas av Unesco, följande helheter kan ingå i denna kurs:  

• Kulturinverkan av fornfinsk, fornnordisk religion och samisk religion,  

• Världsreligioners historia och trosuppfattningar  

• Humanismens, ateismens och åskådningsfrihetens historia och utveckling  

• Hur de olika kulturerna tar sig uttryck i bl.a. medier och konst  

• Jämlikhet i olika samhällen. 
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Centrala mål 

Ett mål är att skapa en trygg och öppen lär- och samtalsmiljö, där eleven upplever att hen blir hörd och 

respekterad. Målet är att mångsidigt utveckla och öka den åskådningsmässiga och kulturella 

allmänbildningen, att lära sig kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens och förmågan att 

delta, påverka och ta ansvar. 

 

2. Centralt innehåll: Etikens grunder 

Utgångspunkterna för ett gott liv och allmänmänskliga värden, 

följande helheter kan ingå i denna kurs: 

• Etiska begrepp, handling, avsikt, syfte och konsekvens  

• Aktuella frågor i mass- och sociala medier  

• Kulturell mångfald som en rikedom  

• Aktuella frågor i världshändelser 

 

Centrala mål 

Ett av målen är att utveckla förmågan att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, 

vardagskompetens och förmågan att delta, påverka och ta ansvar. Eleverna skall kunna växa till 

självständiga, toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar av samhället. Eleverna har förmågan 

att sträva efter det goda livet och att aktivt påverka sina egna tankar och handlingar. Eleven har förmågan 

att tänka, att handla etiskt och kritiskt och att lära sig. 

 

3. Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna och en hållbar framtid 

I undervisningen behandlas människovärdet, de mänskliga rättigheterna och jämlikhet mellan människor, 

följande helheter kan ingå denna kurs:  

• FN och mänskliga rättigheter  

• Miljöetik  

• Humanistiska, utilitaristiska, mystiska och naturcentrerade uppfattningar.  

• Hållbar framtid och framtidsforskning  

• Elevens framtid och att handla för framtidens bästa 

 

Centrala mål 

Ett av målen är att öka elevernas förmåga att gestalta och planera sin framtid och att bygga sin identitet 

och livsåskådning. De allmänbildande kunskaperna breddas och elevernas personliga val efter den 

grundläggande utbildningen beaktas. Efter utbildningen kan eleven handla etiskt, se sammanhang, ha en 

känsla för situationer och att kunna ändra sitt förhållningssätt. Hit hör också en öppen och reflekterande 

attityd. 
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13.12 Historia 

 

Historia behandlar människans villkor och samhällets förändring över tid. Uppdraget med med skolämnet 

historia är sålunda att ge förutsättningar för eleven att förstå omvärlden, förstå olika människors, kulturers 

och samhällens utvecklingar samt dess förutsättningar. Det handlar med andra ord om att försöka förstå 

varför världen ser ut som den gör idag och att försöka förstå människor i andra tider och kulturer. Det här i 

sin tur kan ge eleven möjlighet till en större förståelse för både sin egen tid och egen identitet som för 

andras. 

 

Mål och syfte är att  

• utveckla elevens historiemedvetande och kulturkunskap  

• med hjälp av historisk kunskap lära sig förstå utvecklingen som format nutiden  

• se människans betydelse som historiska aktörer  

• uppfatta mänskliga motiv och bakomliggande strukturer  

• utgående från att förstå människor i andra tider och kulturer också ha förståelse för mångfalden 

idag  

• stödja eleven i hens egen utveckling och identitet till aktiv samhällsmedlem  

• sporra eleven till att utvecklas till en ansvarsfull och demokratisk medborgare  

• lägga en grund för att kunna koppla historia till samhällslära 

 

Centralt innehåll 

Det centrala innehållet för historia i åk 7 och 8 berör 1800- och 1900-talets historia fram till nutid. 

Tyngdpunkten läggs vid historiska händelser och brytningstider som hjälper eleven att förstå omvärlden 

och Finland av idag samt bygga en uppfattning om framtidens utveckling. Utgående från ett allt mer ökat 

kulturellt mångfald i dagens samhälle, är det av betydelse att beakta variationen av olika kulturer och 

därigenom olika kulturarv genom att granska bakgrunden. Innehållet för lärandet väljs så att målen för 

läroämnet uppnås. I det centrala innehållet är det dessutom av betydelse att fästa uppmärksamhet vid 

sådana företeelser som kan relateras till den egna familjens, ortens och traktens historia. 

 

1. Förstå – sätta sig in i tänkandet, förhållandena, se orsak och verkan 

2. Jämföra – se likheter och skillnader 

3. Värdera – se fördelar och nackdelar, fundera över aktörers motiv och konsekvenser av deras handlingar. 

 

13.12.1 Mål och innehåll i åk 7 

• Industrisamhällets uppkomst och utveckling: Man bekantar sig med ett fenomen som har 

förändrat människans liv, förhållandet mellan människan och naturen samt världen. Naturliga 

delar är att betrakta industrialiseringen i Finland och Hangö. Kommunikationernas utveckling. 

Emigrationen.  

• Människor förändrar världen: Man bekantar sig med samhällsidéer, deras betydelse och följder 

samt med hur människor har kunnat påverka sin egen tid. Imperialismen.  
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• Finland skapas, byggs upp och försvaras: Lära eleven om kulturens betydelse när identiteten 

byggdes upp under autonomin och i början av Finlands självständighet. Livet på landsbygden och i 

städerna. Hangös historia och grundande 

 

13.12.2 Mål och innehåll i åk 8 

• Depressionens och totalitarismens tid - bakgrunden till de stora krigen. Här studeras begrepp som 

världsekonomins och diktaturers inverkan på världen innan världskrigen.  

• De stora krigen: Göra eleven förtrogen med världskrigen och kalla kriget, i synnerhet ur vanliga 

människors och människorättsfrågornas synvinkel.  

• Välfärdssamhällets uppbyggnad: Man granskar vardagslivets historia och ursprung. Förutom det 

utvecklingen har inneburit för individen lär eleverna sig om hur näringsstrukturen har förändrats 

och om hur serviceyrkena blivit allmännare samt om urbaniseringen.  

• Ursprunget till dagens världspolitik: Lära eleven om bakgrunden till konflikterna mellan 

industriländerna och utvecklingsländerna och uppkomsten av nya politiska spänningar samt om 

lösningar. 

 

Lärmiljöer och arbetssätt 

Inom ämnet historia prioriteras interaktiva och undersökande arbetssätt. För att stödja den enskilda eleven 

är variation av mångsidiga arbetssätt att föredra. Med tanke på möjligheter till den omfattande mängd av 

information och material som finns tillhanda för ämnet, bör man i lärandet utveckla arbetssätt som stärker 

ett kritiskt tänkande kring för åldern lämpliga källor. Dessa arbetssätt är förmåga att söka, granska, tolka 

och värdera källor utifrån källkritiska metoder samt presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

Därav bör man i elevens lärande försöka stödja och förstärka elevens språkliga utveckling, digitala 

kompetens samt kommunikationsfärdigheter. För att ytterligare knyta an till elevens ökade förståelse för 

tidens utveckling, är det av betydelse att utnyttja lämpliga lokala möjligheter för att stödja detta. 

Undervisningen och lärandet av historia kan förstärkas genom samarbete med och integrering i bildkonst 

och modersmål. 

 

Bedömning 

Utöver skriftliga uppgifter ska också elevernas sätt att arbeta tas i betraktande. I bedömningen ska man 

fokusera på om eleverna kan tillämpa kunskap och behärskar historiskt tänkande. I bedömningsprocessen 

tas också elevens självreflektering av sitt lärande ingå. 

13.13 Samhällslära 

Uppdraget i samhällslära för åk 9 är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och 

företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att i akta demokratiska värden och principer i ett 

pluralistiskt samhälle som har förståelse för olikhet och respekterar jämlikhet och mänskliga rättigheter. 

Läroämnets uppdrag är att ge teoretisk kunskap om hur samhället fungerar och hur en medborgare kan 

påverka samt uppmuntra eleverna att utvecklas till handlingskraftiga och initiativrika samhälleliga och 

ekonomiska aktörer. 
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Centralt innehåll 

1.Vardagskompetens 

• Individens ansvar, medborgarskap för med sig skyldigheter och rättigheter - det finländska 

rättssystemets struktur och verksamhet 

• Grundläggande juridiska begrepp, samt en fördjupning i familje- och arvsrätt 

• Främja sitt eget välbefinnande och säkerheten i familjen och omgivningen 

 

2. Ett demokratiskt samhälle 

• Demokratiska och rättsliga principer samt förfaringssätt 

• Mänskliga rättigheter, internationella avtal och maktutövning 

• Hur kommunen, riksdagen och regeringen fungerar, samt presidentens uppgifter. 

• Hur olika åsikter kanaliseras via media och den offentliga makten; både i Finland och 

internationellt. 

• Kritiskt granska källor 

 

3. Ekonomisk verksamhet  

• Grundläggande ekonomiska begrepp och fenomen  

• Kontroll över den egna ekonomin  

• Hållbar konsumtion  

• Förhållandet mellan ekonomi och välbefinnande genom arbete och entreprenörskap 

• Verksamhetskultur: Delaktighet och demokrati 

 

Mål 

Målet med undervisningen i samhällslära är att eleverna ska bli aktiva medborgare och att de skall ha 

verktyg för att följa med, analysera och diskutera aktuella frågor och händelser. Eleverna skall kunna söka, 

förstå och tillämpa information om samhället och ekonomin. De skall kunna motivera sina egna åsikter och 

kritiskt följa med mediernas rapportering. 

 

Eleverna skall fördjupa sig i ämnet genom projekt som rör internationella, nationella och regionala aktuella 

händelser. Mångsidig kommunikation, delaktighet och samverkan stöds genom praktiska övningar och 

besök. I mån av möjlighet träffar eleverna beslutsfattare och andra samhällsaktörer. Undervisningen i 

samhällslära går bra att integrera i bland annat bildkonst och modersmål. 

 

13.14 Musik 

I årskurserna 7-9 ska undervisningen i musik ge eleverna möjlighet att bredda sina musikaliska kunskaper 

och vidga sin världsbild. Samtidigt ska undervisningen handleda dem att tolka musikens betydelse och att 

analysera känslor och upplevelser i samband med musik. Undervisningens uppdrag är också att utveckla 

elevernas förmåga att kritiskt granska olika musikkulturer genom att handleda dem att analysera och 

bedöma hur man kan kommunicera och påverka med hjälp av musik. Elevernas agerande och tänkande 

stärks genom att man repeterar och fördjupar de musikaliska färdigheter som de har sedan tidigare. 

Eleverna ska också ges möjlighet att själva planera och utvärdera sitt lärande. Eleverna ska få uttrycka sig 



188 

 

 

musikaliskt på ett mångsidigt och kreativt sätt och skapa musik självständigt och tillsammans med andra. 

Detta stöds genom att musik kombineras med andra uttrycksformer. När eleverna använder digitala 

verktyg stiftar de bekantskap med upphovsrätt och möjligheter att använda musik och digitala medier och 

vilka eventuella etiska problem som kan uppstå. 

 

Musik är obligatoriskt på åk 7 och valfri på åk 8-9. 

 

13.14.1 Mål och innehåll i åk 7 

Uppmuntra eleven att medverka konstruktivt i en musicerande grupp och i musikaliska sammanhang. 

• Eleven sjunger, spelar, lyssnar, rör sig till musik, improviserar och komponerar tillsammans med 

andra. 

 

Hjälpa eleven att upprätthålla förmågan att använda sin röst och sjunga och att vidareutveckla den i en 

musicerande grupp. 

• Eleven utvecklar sin sångförmåga genom en- och flerstämmig allsång eller solosång, olika 

röstövningar och genom att experimentera med rösten. 

 

Uppmuntra eleven att vidareutveckla sina färdigheter att spela och musicera i grupp genom att använda 

kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument. 

• Genom gemensamt musicerande fördjupar eleven sin förmåga att spela genom att använda 

kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument. 

 

Uppmuntra eleven att pröva på mångsidiga sätt att uttrycka sig och röra sig till musik. 

• Eleven deltar i övningar att uttrycka sig och röra sig musikaliskt. 

 

Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och handleda eleven att 

diskutera det hen hört. 

• Eleven lyssnar och upplever musik från olika genrer; bl.a. musik från olika kulturer, konstmusik, 

populärmusik och folkmusik. Repertoaren ska vara inspirerande och även innehålla musik och 

ljudmiljöer som eleverna själva skapat. 

 

Uppmuntra eleven att bygga upp ett kreativt förhållande till musik och handleda eleven att improvisera, 

arrangera och komponera samt arbeta tvärkonstnärligt. 

• Elevens kreativitet och positiva förhållande till musiken ska stärkas genom improvisation, 

arrangering, komponering och tvärkonstnärliga arbeten. Eleven arbetar självständigt och/eller i 

grupp. 

 

Handleda eleven att spela in musik och att använda musikteknologi på ett kreativt sätt både för att skapa 

musik och som en del av ämnesövergripande helheter. 
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• Eleven erbjuds möjligheten att använda digitala verktyg i musikskapandet och bekanta sig med 

inspelningsteknik. Musik kombineras med andra uttrycksformer. Eleven diskuterar kring 

upphovsrätt, musikanvändning, digitala medier och etiska problem inom området. 

 

Vägleda eleven att granska musiken som konstart och att förstå hur musik används för att kommunicera 

och påverka i olika kulturer. Genom musikundervisningen skapa öppenhet kulturer emellan. 

• Eleven handleds i kritiskt tänkande. Eleven vägleds att analysera musiken; dess betydelse och 

koppling till olika samhällsföreteelser och kulturer. 

• Musikundervisningen anknyter till årskursinnehållet i de övriga ämnenas läroplaner. 

• Genom val av repertoar och musikaliska teman får eleven en positiv och nyfiken inställning till 

musik och kulturell mångfald. 

• I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst och kulturinstitutioner och andra 

samarbetspartner erbjuder. 

 

Uppmuntra och handleda eleven att diskutera musik med hjälp av musikbegrepp och notationssätt. 

• I samband med musicerandet repeteras och används musikbegrepp och grundläggande 

notationssätt. I takt med att elevens färdigheter utvecklas ska förmågan att använda begrepp 

fördjupas och tillämpas genom musicerande. 

 

Hjälpa eleven att upptäcka hur musiken påverkar känslorna och välbefinnande. 

• Eleven handleds att analysera och diskutera känslor och upplevelser i samband musik och tolka 

musikens betydelse. 

 

Handleda eleven att värna om sin hörsel och att se till att musik- och ljudmiljön är trygg. 

• Eleven strävar till att använda trygga musikaliska arbetssätt och vara medveten och arbeta för den 

optimala egna och gemensamma ljudmiljön. Eleven bekantar sig med musikutrustningen i skolan. 

 

Handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att ställa upp mål för sitt 

musikaliska lärande och att bedöma sina framsteg i förhållande till målen. 

• Eleven gör själv upp sina mål för musicerande, rörelse till musik, kompositioner och annat kreativt 

skapande under handledning, samt bedömer själv sina framsteg i förhållande till målet. 

 

13.14.2 Mål och innehåll i åk 8 

Fördjupa kunskaperna som eleven har inhämtat sig på åk 7. 

 

13.14.3 Mål och innehåll i åk 9 

Fördjupa kunskaperna som eleven har inhämtat sig på åk 7 och 8. 
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13.15 Bildkonst 

Centrala mål för alla årskurser: 

• Eleven får mångsidigt använda olika material och tekniker 

• Eleven lär sig sätta sina egna mål 

• Eleven lär tolka bilder i olika sammanhang; förstår hur bilderna används för att skapa mening 

• Eleven bygger upp sin kännedom om den visuella kulturen, dess betydelse för hen själv och till 

samhället 

 

Bildkonstens alla tre innehållsområden: egna bildkulturer, bildkulturer i omgivningen, konstens olika världar 

tas upp i alla årskurser. 

 

13.15.1 Mål och innehåll i åk 7 (den obligatoriska delen) 

Grundkunskaperna förstärks: elevens kunskap om komposition och färg fördjupas och tillämpas i olika slags 

arbeten inom ritning, målning, grafik, modellering, byggande, fotografering, filmning och bildbehandling. 

 

Eleven bekantar sig men närmiljöns konstutbud. 

 

Eleven får en allmän bild om Finlands och Europas konst genom kända konstverk. 

 

13.15.2 Mål och innehåll i åk 8–9 (den valfria delen) 

Eleven jobbar vidare med de ämnesspecifika tekniska kunskaperna. 

 

Eleven funderar mer på sitt personliga förhållande till konst; vad hen vill uttrycka med sina arbeten. 

 

Eleven bekantar sig bredare med olika typ av konst. 

 

Elevens egna projekt stöds. 

 

13.16 Slöjd 

I årskurserna 7–9 är slöjdens fostrande uppdrag att stärka och fördjupa elevernas förmåga att ta fasta på 

sina egna erfarenheter för att skapa nytt och lösa problem samt stärka och fördjupa sådana kunskaper och 

färdigheter som behövs för att planera, skapa och uttrycka sig genom slöjd. Undervisningen i slöjd utgår 

från att eleverna ska få iaktta och undersöka den byggda miljön och dess olika material samt tillämpa 

kunskapen i sitt skapande. Då färdigheterna fördjupas ska eleverna också bli bekanta med olika 

tekniska funktionsprinciper och praktiska problem som kan uppstå då de tillämpas. Slöjdens ska stödja 

elevernas välbefinnande och livskompetens samt yrkesval och val som gäller arbetslivet.   

  

Centralt innehåll: 

1. Innovation   
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2. Formgivning   

3. Prövning   

4. Dokumentation och värdering   

5. Tillverkning   

6. Arbetssäkerhet   

7. Företagsamt lärande   

8. Medvetenhet och delaktighet  

 

13.16.1 Mål och innehåll i åk 7–9 

Handleda eleven att planera sitt arbete samt att utveckla idéer, undersöka och experimentera på ett 

företagsamt sätt   

• Eleven handleds i att planera sitt arbete och sin process på varierande sätt och med olika 

hjälpmedel (verbalt, visuellt, numeriskt).   

• Eleven uppmuntras till att ta initiativ och förhålla sig aktivt till sitt arbete.   

• Eleven bekantar sig med den samhälleliga, kulturella och tekniska utvecklingen ur slöjdens 

perspektiv.    

• Eleven drar nytta av lokala möjligheter och av olika kulturers traditioner, både nutida och framtida, 

i sin slöjdprocess.  

  

Vägleda eleven att ställa upp mål för sitt lärande och arbete och att utgående från målen genomföra en 

slöjdprocess i sin helhet samt utvärdera sitt lärande  

  

• Eleven handleds i att ställa upp mål, på en för eleven lämplig nivå.   

• Eleven genomgår en slöjdprocess, bekantar sig med olika metoder och tekniker att planera och 

framställa slöjdalster samt analyserar dess design och användbarhet.   

• Elevens slöjdprocess utvärderas i form av diskussion, samtal, skriftligen eller genom utställning av 

slöjdalster.   

• Under arbetets gång övar sig elev i att utvärdera både sin egen och andras slöjdprocess, eller delar 

av den.  

 

Handleda eleven att undersöka och mångsidigt använda olika redskap, material och ändamålsenliga 

metoder samt att utveckla innovationer   

• Eleven erhåller kunskaper och färdigheter om redskap och material samt prövar på att använda och 

bearbeta dessa i olika textila och tekniska tekniker.   

• Eleverna övar programmering av olika funktioner   

• Eleven uppmuntras till att kombinera olika tekniker i sitt arbete.   

• Elevens nytänkande stöds.   

  

Handleda eleven att lära sig använda slöjdrelaterade begrepp, tecken och symboler och att stärka elevens 

visuella, materiella och tekniska uttrycksförmåga  

• Eleven övar sig i att använda centrala slöjdbegrepp.   
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• Eleven handleds i att hitta (i böcker, tidningar och digitalt), förstå och att använda färdiga 

instruktioner samt att producera egna på en för eleven lämplig nivå.  

• Eleven handleds i hur slöjdprocessen kan dokumenteras på olika sätt, t ex. skisser, fotografering, 

logg, digital presentation o s v.   

• Eleven handleds i att förverkliga sina planer och i att förstärka sin skapande uttrycksförmåga i 

slöjdprocessen.   

 

Handleda eleven att uppfatta, förutse och reagera på riskfaktorer i arbetet och att arbeta på ett tryggt och 

säkert sätt under slöjdprocessen  

• Ordningsregler och arbetssäkerhet diskuteras och tydliggörs för eleverna.  

  

Handleda eleven att utnyttja informations- och kommunikationsteknikens möjligheter för planering, 

framställning och dokumentation samt för att producera och distribuera gemensam information   

• Eleven handleds i att själv söka och kritiskt granska information med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik samt att tillämpa den i sitt eget arbete.   

• Eleven handleds i hur presentationsprogram kan användas under slöjdprocessens olika skeden.    

• Eleven anammar sociala medier som ett samtida kulturellt uttryck och ta del av det.  

  

Vägleda eleven att förstå betydelsen av praktiska färdigheter, slöjd och teknik i det egna livet, samhället, i 

företagsverksamhet och i det övriga arbetslivet   

• Läraren presenterar och eleven arbetar med projekt, som eleven kan relatera till.   

• Eleven tillägnar sig kunskap för det praktiska livet genom företagsamt tänkande och genom att 

bekanta sig med företagsverksamhet samt utbud från kulturinstitutioner.   

• Eleven får lära sig att arbeta långsiktigt, vara företagsam och initiativrik och öva sitt tålamod.    

• Ämnesintegrerade projekt och studiebesök är en naturlig del av undervisningen  

 

Vägleda eleven att tänka ekonomiskt och att i anslutning till slöjdprocessen göra val som främjar en hållbar 

livsstil   

• Etik och konsumtionsvanor diskuteras och eleven handleds i att som konsument göra etiska 

beslut.   

• Eleven tar del i materialval och anskaffning av material.   

• Eleven lär sig delta, påverka och kommunicera genom slöjd.   

• Eleven reflekterar över slöjdens roll i befrämjandet av välbefinnandet i vardagen samt betydelsen 

för den hållbara utvecklingen.  

13.17 Gymnastik 

13.17.1 Mål och innehåll i åk 7 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva olika gymnastikformer och att träna enligt bästa förmåga. 

 

Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer. 
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Handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och rörelseförmåga, så att hen kan använda, kombinera 

och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika 

gymnastikformer. 

 

Handleda eleven att utveckla och träna sin förmåga att hantera redskap, så att hen kan använda, 

kombinera och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i 

olika gymnastikformer. 

 

Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet och styrka. 

 

Stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna så att eleven kan simma och både rädda sig själv och 

andra ur vattnet. 

 

Göra eleven bekant med olika motionsmöjligheter samt ge eleven kunskaper och färdigheter som hör 

samman med vanliga 

motionsformer så att hen ska kunna hitta egna lämpliga motionsformer som ger glädje och rekreation. 

 

13.17.2 Mål och innehåll i åk 8 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva olika gymnastikformer och att träna enligt bästa förmåga. 

 

Handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och rörelseförmåga, så att hen kan använda, kombinera 

och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika 

gymnastikformer. 

 

Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen. 

 

Hjälpa eleven att förstå betydelsen av tillräcklig fysisk aktivitet och en motionsinriktad livsstil för det totala 

välbefinnandet. 

 

Göra eleven bekant med olika motionsmöjligheter samt ge eleven kunskaper och färdigheter som hör 

samman med vanliga motionsformer så att hen ska kunna hitta egna lämpliga motionsformer som ger 

glädje och rekreation. 

 

13.17.3 Mål och innehåll i åk 9 

Uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva olika gymnastikformer och att träna enligt bästa förmåga. 

 

Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med 

hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer. 
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Handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och rörelseförmåga, så att hen kan använda, kombinera 

och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika 

gymnastikformer. 

 

Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, 

rörlighet, uthållighet och styrka. 

 

Stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna så att eleven kan simma och både rädda sig själv och 

andra ur vattnet. 

 

Handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i 

gymnastiksituationer med hänsyn till andra. 

 

Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en 

del av gemenskapen. 

 

Hjälpa eleven att förstå betydelsen av tillräcklig fysisk aktivitet och en motionsinriktad livsstil för det totala 

välbefinnande. 

 

Göra eleven bekant med olika motionsmöjligheter samt ge eleven kunskaper och färdigheter som hör 

samman med vanliga motionsformer så att hen ska kunna hitta egna lämpliga motionsformer som ger 

glädje och rekreation. 

 

13.18 Huslig ekonomi 

 

Huslig ekonomi är obligatorisk på Åk 7 och valfri på åk 8–9. 

 

13.18.1 Mål och innehåll i åk 7 

Centrala innehåll: 

• Hur man klarar sig i vardagen i ett hem 

• Grundläggande matlagnings- och bakningsmetoder 

• Grundläggande städnings-, tvätt- och andra hemskötselmetoder 

• Traditionellt och internationellt kök 

• Ekonomiskt tänkande 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M6, M7 

 

13.18.2 Mål och innehåll i åk 8 

Centrala innehåll: 
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• Fördjupa kunskaperna som eleven har inhämtat sig på åk 7 

• Mer utvecklade matlagnings- och bakningsmetoder 

• Ansvar för ett hushåll och miljön 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M6, M7 

 

13.18.3 Mål och innehåll i åk 9 

Centrala innehåll: 

• Fördjupa kunskaperna som eleven har inhämtat sig på åk 7 och 8 

• Bekanta sig djupare med de traditionella finska och nordiska rätter samt med olika matkulturer 

• Mer utvecklade matlagnings- och bakningsmetoder 

• Ansvar för ett hushåll och miljön 

 

Mål för undervisningen: M1, M2, M3, M4, M6, M7 

 

13.19 Elevhandledning 

Elevhandledning fungerar som en länk mellan skolan, hemmet och samhället. De kunskaper och färdigheter 

eleven får från elevhandledningen bidrar till att trygga elevens framtida planering av studier och framtida 

arbetsliv. 

 

13.19.1 Mål och innehåll i åk 7 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Skolans rutiner och den nya läromiljö det innebär att över gå till åk 7 

• ”Jag” som studerande 

• Studieteknik 

• Mina mål för framtiden samt självutvärdering 

• Tillvalsämnen för åk 8-9 

• Informationssökning gällande studier och utbildningar 

 

Mål för undervisningen: M1-7, M10 

 

13.19.2 Mål och innehåll i åk 8 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Personlig utvärdering av egna studieprestationer 

• Presentation av olika yrken 

• Företagande 

• Praktisk livsorientering, PRAO 

• Arbetslivets spelregler 



196 

 

 

• Min egna studieväg 

 

Mål för undervisningen: M1-10 

 

13.19.3 Mål och innehåll i åk 9 

Vi bekantar oss med följande temaområden: 

• Självkännedom och livslång karriärplanering 

• Fortsätta studier och ansökningar 

• Praktisk livsorientering, PRAO 

• Besöker vidare studiemöjligheter bl.a. gymnasium och yrkesutbildningar 

• Arbetsansökningar och CV 

• Fortsatta studiemöjligheter i Finland och utlandet 

• Individuell handledning för fortsatta studiemöjligheter 

 

Mål för undervisningen: M1-10 

 


