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1.Värdegrunden för förskolan och den grundläggande utbildningen 

 

Värdegrunderna och läroplanen för den grundläggande utbildningen i 

Kuusankoski svenska skola bygger på nationella läroplanen (2014:96) 

och den lokala gemensamma läroplanen i Kouvola (17.2.2016) samt på 

värden för Kouvola stad. 

Skolan med föräldrar och andra samarbetspartners skapar och fungerar 

tillsammans förutsättningar för eleven att växa, utvecklas och finna 

glädjen att lära sig.  Tillsammans bereds vägen från förskolan till 

grundskolan och till andra stadiet med eleven i centret. 

Den regelbundna informationen mellan hem och skola bygger på 

samarbetet och ger föräldrar möjlighet att stötta sitt barn i 

skolarbetet och uppväxt. Skolan har initiativtagarrollen.  Med elever 

förs regelbundna diskussioner om lärande och inlärningsstrategier. Ett 

hållbart perspektiv styr målen för undervisningen elevens ålder i 

beaktande. Lärarens roll är att tillsammans med eleven finna lämpliga 

inlärningsstrategier och arbetssätt samt att läraren utvecklar sin 

profession att motsvara dessa.  

Vi arbetar för: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta innebär att alla har samma rättigheter och skyldigheter. En 

trivsam, trygg och positiv miljö med elevens bästa i centret styr 

verksamheten. 

I Kuusankoski svenska skola anses begreppet elev betyda barn i 

förskoleundervisning och barn i grundskoleundervisning på årskurserna 

1-6 och begreppet lärare används i betydelsen barnträdgårdslärare, 

klasslärare, ämneslärare och studiehandledare. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter ger juridisk grund för den 

grundläggande utbildningen. Enligt konventionen är alla som arbetar 
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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. 
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2.Synen på lärande i den grundläggande utbildningen 

 

 

Synen på lärandet tillsammans med värdegrunden diskuteras 

kontinuerligt i skolan och då skapas en gemensam syn på dessa som 

tillämpas i vardagen och i praktiken. 

Genom handledning, positivitet och elevens tro på sig själv och 

lärarens lyhördhet att finna pedagogiska modeller kan bägge 

tillsammans finna elevens eget sätt att lära sig. Vi satsar på 

kreativitet, glädjen att lyckas och på glädjen att lära sig i en 

positiv tillvaro se lärandet som en process genom livscirkeln.  

 

Vårt arbete bygger på en hållbar utveckling och vi betonar att 

framtiden berör oss alla och naturen med dess resurser ska värnas om. 

 

Vi värdesätter olika kulturer och accepterar olikheter. Eleverna ska 

vägledas in i förståelse och acceptans. 

  

Vårt uppdrag är att främja och värna tvåspråkigheten som kompletterar 

uppdraget av den grundläggande utbildningen i Kouvola.  

Tvåspråkigheten främjar elevernas språkliga kompetens och den bidrar 

till kulturell mångfald.  
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3.Lokal timfördelning 

 

 

 

 

  

Läroämne     1 2 3 4 5 6 

Modersmål och litteratur 7 7 5 5 4 4 

A1- språk, modersmålsinriktad finska  1 2 2 2 2 

Matematik 3 3 4 4 4 3 

Omgivningslära 2 2 2 2 3 3 

Religion och livsåskådningskunskap 1 1 1 2 1 1 

Historia     1 2 

Samhällslära    1 1  

Musik 1 1 1 1 1 1 

Bildkonst 1 1 2 2 1 3 

Slöjd 2 2 2 2 2 2 

Gymnastik 2 2 3 2 2 2 

A2- språk, engelska obligatorisk    2 2 2 

Vafria ämnen 1   1 1 1 

Totalt antal timmar 20 20 22 25 26 26 

Frivilligt A2- språk    2 2 2 

Totalt antal timmar    27 28 28 
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4.Språkprogram 

 

 

I timfördelningen i svenska skolan har beaktats kraven för studier i 

det andra inhemska språket. 

 

I Kuusankoski svenska skola studerar eleven finska som A1- språk från 

årskurs 2 och engelska som ett obligatoriskt A2- språk som börjas på 

årskurs 4. Som valfritt ämne kan eleven välja ett tredje språk inom 

ramen av Kouvola stads utbud på språk med start på årskurs 4. 

 

 

Språkprogrammet stödjer tvåspråkigheten då eleverna får lära sig det 

andra inhemska språket från och med årskurs 2. Klubb- och 

eftermiddagsverksamheter med betoning på modersmålet inom den 

grundläggande utbildningen erbjuds i den mån det är möjligt. 
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5.Eventuell intensifierad undervisning 

 

 

Vi följer den gemensamma kommunala läroplanen (17.2.2016).  
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6.Enhetligheten i den grundläggande utbildningen och samarbetet i 

övergångsskedena 

 

 

Till personalen i skolan hör till att en enhetlig fostringsgemenskap 

skapas där var och ens kunnande och erfarenhet förs samman för att kunna 

främja elevens utveckling och läroprocess. 

 

Skolans verksamhet och verksamhetskultur utvärderas och utvecklas 

gemensamt.  Det är naturligt för personalen att delta i skolans 

pedagogiska diskussioner och läroplansarbete. Skolan samarbetar med andra 

skolor och förskolan så att en naturlig kontinuitet uppnås från förskola 

till andra stadiet.  När en elev kommer till skolan från förskolan hålls 

ett gemensamt möte med vårdnadshavarna, skolans och förskolans personal. 

Vårdnadshavarna får bekanta sig med skolan innan studier inleds och 

vårdnadshavarna får tillgång till information om skolan, mål för 

undervisningen, arbetsmetoderna även om stöd för undervisningen i skolan. 

 

Samarbete vid övergångar t.ex. när eleven byter skola sker i samråd med 

vårdnadshavarna. De stöd eleven fått tidigare försäkras fortsätta på ett 

ändamålsenligt sätt. Uppgifter kan överlåtas i första hand i samråd med 

vårdnadshavarna men också utan vårdnadshavarens tillstånd för att 

försäkra anordnandet av den fortsatta skolgången. Fortsatta studier i 

Kotka, högstadiet för Kuusankoski svenska skola, inleds på våren med en 

gemensam dag i Kotka svenska samskola på inbjudan av KSS.  Vid 

överenskommelse kan personal från KSS besöka Kuusankoski svenska skola 

och informera vårdnadshavarna om övergången och de fortsatta studierna 

samt skolskjuts. Om inte ett sådant besök anordnas är det personalen i 

Kuusankoski svenska skola som agerar som ombudsman mellan vårdnadshavaren 

och skolan. 

 

Samarbete med andra aktörer finns antecknade i beskrivningen av de olika 

läroämnen. 
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7.Planer och program som kompletterar läroplanen 

7.1.Språkstrategi för regionens svenska skola 

Språkstrategi inom Nätverket Vi10 för den svenska småbarnsfostran och 

den grundläggande utbildningen i kommunen. 

Kommunen erbjuder småbarnsfostran och grundläggande utbildning på 

svenska för barn och unga i åldern 0-15 år, antingen i den egna 

kommunen eller som köpavtal med andra kommuner eller tredje sektorn. 

Språkstrategin har utarbetats för att stärka det svenska språket och 

ingår i enheternas läroplaner och verksamhetsplaner. 

För att utveckla barns och ungas svenska skapar vi lärmiljöer som är 

språkstödjande i fråga om arbetsmetoder och -material. Vi strävar 

efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina sociala och 

kommunikativa färdigheter. Den pedagogiska verksamheten stöder språket 

kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande. 

Vi utnyttjar det svenska kulturutbud som erbjuds och bekantar oss med 

finlandssvensk kultur utanför skolan. Det är också viktigt att elever 

på språköarna har möjlighet att ta sig till och vistas i 

svenskspråkiga miljöer där de kan verka på svenska. Vi samarbetar med 

daghemmen, förskolorna och skolorna inom Nätverket Vi10 för att stärka 

och stödja den svenska och tvåspråkiga identiteten. Samarbetet inom 

Nätverket Vi10 ger eleverna möjlighet att kommunicera med jämnåriga på 

svenska. Eleverna deltar i samarbete med kommunens finskspråkiga 

skolor, så att bägge språken och kulturerna möts. 

Vi ser det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i 

alla sammanhang kan använda språket på modersmålsnivå. Barn och unga 

med annan språkbakgrund än en enspråkigt svensk ges möjlighet att 

utveckla undervisningsspråket och samtliga barn och unga uppmuntras 

att utveckla alla sina språk. Pedagogerna och personalen fungerar 

tillsammans med vårdnadshavarna som språkliga förebilder. 

Vårdnadshavarna uppmuntras att stöda utvecklingen av 

undervisningsspråket. Skolarbetet och undervisningsspråket berikas av 

samarbete med vårdnadshavarna och aktörer utanför skolan. 

7.2.Den finlandssvenska kulturstigen 

 

Den finlandssvenska kulturstigen för Nätverket Vi10 

Nätverket Vi10s kulturstig kan till en viss del antingen ersätta eller 

komplettera den lokala läroplanens kulturfostran. 

Inom Nätverket Vi10 poängteras den finlandssvenska aspekten, eleverna 

deltar också i den egna kommunens kulturutbud. Inom Vi10 har vi för 

avsikt att arrangera gemensamma svenska kultursatsningar t.ex. 

teaterbesök och konserter. 

Den finlandssvenska kulturstigen är en mycket viktig del av läroplanen 

för att stärka och främja den finlandssvenska identiteten och språket. 

I alla elevers hem är den finlandssvenska kulturen inte en 

självklarhet vilket medför att kulturstigen också har ett mervärde för 

dem. 

Teater och drama 

Eleverna borde årligen få uppleva svenskspråkig teater, antingen så 

att teatern besöker skolan eller att skolan besöker en teater. 

De sju kompetenserna kan inkluderas i för- och efterarbetet samt via 

teaterns publikarbete. Man kan t.ex. diskutera pjäsen inför besöket. 

Eleverna kan t.ex. skriva en teaterrecension. Frågeställningar, öva 

sig på att ställa frågor och ge svar på frågor. Man kan sambinda 

teaterupplevelsen med en presentation av författaren. 
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Drama 

Eleverna skall arbeta med drama i skolan. Via ”kultur i skolan” 

(www.kulturfonden.fi) kan man anlita en dramapedagog. Via projektet 

det mångkulturella feståret (http://www.festar-juhlavuosi.info/) får 

man också in mycket drama. Bl.a Svenska skolan i Hyvinge har drama som 

valfritt ämne åk 4- 6. 

Konserter 

Eleverna skall under åk 0 - 6 besöka en konsert. Före besöken kan man 

presentera instrumenten på svenska. Man kan också bjuda in kommunens 

musikinstitut för att förevisa instrumenten och locka elever att pröva 

på dem. Skolorna kan också anlita t.ex. Konsertcentralen rf som har 

som mål att främja musikverksamhet i fostrande och undervisande syfte 

i skolor och daghem. http:// www.konserttikeskus.fi/p-svenska/ 

Konst, bildkonstundervisning 

Skolan bjuder in konstnärer och besöker museer. 

Ateneum besöks minst en gång under åk 0 – 6. Eleverna får stifta 

bekantskap med de stora finländska konstnärerna från guldåldern. 

Skolbesöken kan kombineras med arbete med Ateneums kulturpedagog, men 

då är det viktigt att boka tillfället i god tid före besöket. 

Eleverna bekantar sig med den finlandssvenska bildkonsten, t.ex. via 

samarbete med Stiftelsen Pro Artibus. www.proartibus.fi. Stiftelsen 

kan besöka skolorna och presentera finlandssvenska konstnärer och 

konstverk. Pro Artibus kan också låna ut konst till skolorna och 

offentliga 

byggnader. http://proartibus.fi/sv/samlingen/#Deponeringsverksamhet 

Den finlandssvenska litteraturen och författarna 

Eleverna bekantar sig med finlandssvensk litteratur och författare. 

Eleverna möter finlandssvenska författare t.ex. via författarbesök. 

Bokmässan kan vara ett besöksmål. Via Lisi Wahls stiftelse kan skolans 

Hem och skola förening ansöka om litteraturpaket. E-skolan är ett bra 

verktyg för att möta den finlandssvenska litteraturen. Skolorna kan 

också boka författare, hitta läsprojekt, som den årliga Läsveckan i 

april, via Läscentrum www.lukukeskus.fi. 

Historia 

För att få kontakt till det specifikt svenska i Finland kan eleverna 

besöka Borgå. Borgå är en medeltida stad, där finns också det svenska 

stiftet med domkyrka samt Runebergs hemmuseum. Tavastehus slott lyfter 

fram Finlands och Sveriges gemensamma historia under medeltiden. 

Eleverna bekantar sig med Sveaborg som beskriver Finland på 1700-

talet. Under ett besök i Nationalmuseet bekantar man sig med Finlands 

förhistoria och de delar som hör till åk 4 – 6 läroplan. 

Massmedia 

Eleverna får kontakt med det finlandssvenska medieutbudet genom att 

arbeta med de finlandssvenska dagstidningarna och andra medier. Det 

främjar den språkliga och kulturella identiteten, stärker läsförmågan, 

stimulerar till debatt och tränar den muntliga framställningsförmågan 

samt övar bildanalys. Eleverna arbetar också med en mediekritisk och 

analytisk läs- och diskussionskultur – en kultur som på många olika 

sätt stöder och strävar till ett aktivt medborgarskap. 

Skolorna kan besöka HBL och YLE och bekanta sig med mediearbetet. På 

www.tidningeniskolan.fi finna material som stöder arbetet i klassen. 

Man kan också beställa blancotidningar från tidningshusen. Man kan 

också bjuda en journalist till skolan. Tidningen i skolan firas i 

början av februari. 

Skolorna inom Vi10 producerar egna nyhetsprogram TioNytt, som 

publiceras på nätet. Detta samarbete fortsätter skolorna med. 

http://www.konserttikeskus.fi/p-svenska/
http://www.konserttikeskus.fi/p-svenska/
http://www.lukukeskus.fi/
http://www.tidningeniskolan.fi/
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Sport 

Stafettkarnevalen, är en finlandssvensk manifestation som vi 

uppmuntrar skolorna att delta i. Skolorna uppmanas till att delta i 

även i andra finlandssvenska idrottsevenemang såsom Finlandssvenska 

mästerskapen i slalom. 

För att introducera finlandssvensk dans och ringdanser kan man anlita 

Brage http://www.brage.fi. Organisationerna såsom Finlands svenska 

idrott FSI, Folkhälsan, Naturskolan kan bidra med idrottslekar och 

upplevelser i naturen. 

Nätverket samarbetar med gemensamma idrottsevenemang. 

Kom ihåg att fira och uppmärksamma finlandssvenska traditioner och 

dagar: 

Svenska dagen, Lucia, Topeliusdagen, Runebergsdagen, 

Självständighetsdagen 

Svenskspråkigt arbete på språköarna i finska stift 

På webbsidan ”Svenskspråkigt arbete på språköarna” 

(http://bit.ly/1Z7sHXr) hittar du samlad information och användbart 

material för dem som har svenska som modersmål, vill delta i svensk 

verksamhet eller arbetar med svenska församlingsmedlemmar bosatta 

utanför Borgå stift. Man kan också kontakta branschsekr Maria Sten för 

mer information. 

Gemensamt för Vi10 

Styrgruppen för Vi10 tar årligen ställning till vilket kulturutbud som 

eleverna besöker tillsammans. 

• Svenska teatern, Ateneum, Nationalmuseet, HBL/ YLE 

• Borgå, domkyrkan, Runeberg 

• Stafettkarnevalen 

• Ett besök på Sveaborg 

• Åbo, domkyrkan, slottet alt Tavastehus slott 

• Unga teatern, Taimine och/eller andra teatrar Besöken kan 

delas upp årskursvis t.ex  

åk 0 – 2, 3 – 4, 5 – 6.  

http://www.brage.fi/


1
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8.Handlingsplan för elevhandledningen 

 

Klassläraren ansvarar för elevhandledningen i sin klass. Handledningen 

sker i samband med undervisningen och den ska uppmuntra, sporra, 

vägleda och ge eleven kännedom om de utsatta målen för läroämnet. 

Elevhandledningen ger både vårdnadshavare och elev kunskap om innehåll 

i de olika skolämnena och innebörden av val som görs i studier. 

Elevhandledningen innehåller kännedom om olika yrken och skolformer 

samt ger eleven och vårdnadshavaren handledning i skolgång. Olika 

studiebesök och exkursioner i närbygden ger bredare kännedom om olika 

yrken.  
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9.Samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheter 

 

 

 

Samarbetet är beskrivet i den kommunala gemensamma 

läroplanen (17.2.2016).  



1

3

 

10. Uppföljning, utvärdering och utveckling av läroplanen 

 

Läroplanen följs upp och utvärderas i enhet med kommunens  

gemensamma läroplan (17.2.2016). 

 

Uppföljning av läroplanen 

Uppföljning, regelbunden utvärdering och utveckling av den lokala 

läroplanen och läsårsplanen är en del av denna utväreringsskyldighet. 

I skolans interna utvärdering kan resultaten från nationella 

utvärderingar och utvecklingsprojekt och de nationella 

kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen användas. 

Samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och andra aktörer främjar 

öppen och konstruktiv självvädering. 

  

Utvärdering och utveckling av läroplanen 

Ändringar i läroplansgrunderna förutsätter att motsvarande ändringar 

görs i den lokala läroplanen och omsätts i praktiken. 

Utbildningsanordnaren kan granska sin läroplan och förbättra dess 

kvalitet och ändamålsenlighet utifrån lokala behov och genom att 

utnyttja resultaten från utvecklingsarbete. 

 

Grunderna för multikultur i Kuusankoski svenska skola 

 

Finlands grundlag 6§ 

Alla är lika inför lagen. 

Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, 

övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes 

person. 

Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå 

i frågor som gäller dem själva. 

 

Diskrimineringslag 8§ 

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, 

politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är 

förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv 

eller någon annan. 

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, 

vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 
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11. Den grundläggande utbildningens uppdrag 

 

Den grundläggande utbildningen är stommen i utbildningssystemet och 

samtidigt en del av den kontinuerliga utbildningsprocess som börjar i 

förskolan. Den grundläggande utbildningen ska ge eleverna möjlighet 

att lägga grunden för en bred allmänbildning och att fullgöra sin 

läroplikt. Den ska också ge eleverna förutsättningar och behörighet 

för studier på andra stadiet. Den ska hjälpa eleverna att hitta sina 

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

Den grundläggande utbildningen har förutom uppdraget att undervisa och 

fostra ett samhälleligt uppdrag, ett kulturellt uppdrag och ett 

framtidsuppdrag. Den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt 

principen om inkludering. Vi ska se till att utbildningen är 

tillgänglig och fri från hinder. 

Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att 

undervisa och fostra. Detta innebär att varje elevs lärande, 

utveckling och välbefinnande ska stödjas i samarbete med hemmen. Den 

grundläggande utbildningen ska erbjuda eleverna möjlighet att på ett 

mångsidigt sätt utveckla sin kompetens. Den ska ge eleverna en positiv 

identitet som människor, lärande individer och samhällsmedlemmar. 

Undervisningen ska främja delaktighet och en hållbar livsstil samt 

stödja elevernas utveckling till medlemmar i ett demokratiskt 

samhälle. Den grundläggande utbildningen ska fostra eleverna till 

kännedom om de mänskliga rättigheterna och till att de högaktar och 

försvarar dem. 

Den grundläggande utbildningens samhälleliga uppdrag är att främja 

jämlikhet, likabehandling och rättvisa. Den grundläggande utbildningen 

ökar humankapitalet och det sociala kapitalet. Humankapitalet består 

av kompetens och det sociala kapitalet av kontakter, kommunikation och 

förtroende mellan människorna. Tillsammans främjar de individens och 

samhällets välbefinnande och utveckling. Den grundläggande 

utbildningens uppdrag är att för sin del förebygga ojämlikhet och 

utslagning och att främja jämställdhet mellan könen. Den grundläggande 

utbildningen ska på ett jämlikt sätt uppmuntra flickor och pojkar i 

studierna i olika läroämnen och öka kunskapen och insikten om könets 

mångfald. Varje elev ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter 

och skapa sin lärstig utan könsbundna rollmodeller. 

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja 

mångsidig kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt 

att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna 

kulturella kapital. Undervisningen ska öka förståelsen för kulturell 

mångfald och hjälpa eleverna att se kulturer som en obruten följd av 

det förflutna, nutiden och framtiden, där var och en aktivt kan 

medverka. 
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12. Mångsidig kompetens i den lokala läroplanen 

 

Mångvetenskapliga läroområden knyts samman med helhetsskapande 

undervisning. Den ska stödja och utveckla den mångsidiga kompetensen. 

Mångvetenskapliga läroområdet förutsätter samarbete med mellan de olika 

läroämnena. 

 

Läroämnena ska reflektera värdegrunden och synen på lärande och målen med  

innehåll. De mångvetenskapliga läroområdena preciseras i skolans årsplan. 

Eleverna är delaktiga i planeringen. Bedömningen beaktas i olika 

läroämnen. 

Varje läroämne anknyts till det verkliga livet i samråd med de sju 

kompetensområdena i grunderna för läroplanen. 

 

Förmåga att tänka och lära sig (K1) 

 

Vi anser att undervisningen ska ge tid för tänkandet och funderandet 

så att eleverna inlärs bli aktiva informationssökare.  Inlärningen 

borde ge positiva inlevelser och förstärka självkänslan. Målen för 

undervisningen är att vara flexibla, mångsidiga och med i tiden. 

Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 

 

Vi uppmuntrar eleverna att ta ansvar för våra gemensamma ärenden och 

vår gemensamma skola för att bilda en god atmosfär var alla känner sig 

hemma och trygga. Alla skall lära sig häsynstagande, acceptans, 

ansvarstagande oberoedne ålder, kön eller kulturell bakgrund. 

 

Vi medverkar i KiVa- skola- programmet mot mobbning i skolan. 

 

Vardagskompetens (K3) 

 

Skolans uppdrag är att stödja elever i deras vardag i samråd med 

vårdnadshavarna och andra aktörer i skolan; skolsköterska, psykolog, 

kurator, ”psyykkari”. 

 

Vi har gemensamma regler som vi tillsammans uppdaterar. Vi tar på oss 

cykelhjälmen när vi tar cykeln till skolan och vi har gemensamma 

regler för beteende i matsalen och utanför på rasterna och efter 

skolan på hemvägen. Reglerna tryggar och ger trygghetskänslan.  

 

Skolan är mån om elevernas fysiska ork. Vi vill se att de sunda 

levnadsvanorna blir till vardag i våra liv genom aktiviteter på 

rasterna och efter skolan i olika klubbar. 

 

Multilitteracitet (K4) 

 

Eleverna uppmuntras till att finna läsglädjen. En mångsidig läsprocess 

innebär också läsiver, textproduktion, tolkning och gissning men även 

också kritiskt tänk samt en djupförståelse utav texter. Vi vill stödja 

eleven att finna en mångsidig läskompetens i samråd med lärprocessen. 

Lärprocessen kan innehålla: 

 

- inlärning av olika lässtrategier 

- olika typer av texter 

- biblioteksbesök 

- böcker ur skolbiblioteket 

- eböcker 
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- tidningar i olika genrer 

 

Digital kompetens (K5) 

 

Vi följer den gemensamma läroplanen inom kommunen i IKT- strategi.  

 

Eleverna ges grunder i IKT enligt följande: 

 

- allmän kunskap om datorer 

- skrivprocess 

- faktasökning 

- grunder för programmering 

 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) 

 

Eleverna lär sig ansvarstagandet och vilken betydelse det har att 

förbinda sig till skolan. Vi strävar till att eleven ser sina styrkor 

och möjlighter och hur dessa kan utnyttjas i skolan och utanför. 

 

Entrepenörskap i skolan kan vara elevkårsverksamhet, Gröna flaggan- 

för ekologiskt tänk och deltagande i företagarbyn 

Ung företagsamhet. 

 

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

 

Undervisningen stöder aktivt deltagande i att inverka på skolåret. 

Eleverna uppmuntras till deltagande på skolans gemensamma evenemang 

som Lucia, Svenska dagen och jul- samt vårfester. Genom deltagande lär 

eleven ansvarstagande över sig och andra. Vi vill lära eleverna se hur 

det egna initiativet och beteendet inverkar på studier och 

studieresultat.  

 

Eleverna får lära sig om en hållbar framtid genom Gröna flagg- 

programmet och i vardagssituationer i skolsalen genom b.la. sortering 

av skräp. 

 

De årsvisa tygndpunkterna och teman specifiseras årligen i skolans 

årsplan.  

 

I årskursplaneringen är mer detaljerad information om de sju 

kompetensområden. 
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13. Verksamhetskulturen i en enhetlig grundläggande utbildning 

 

Utgångspunkten är en skola för alla och en skola var alla mår bra. 

Jämställdhet, respekt samt förståelse för varandra och andra invånare 

utgör grunderna för en dialog mellan lärare, elever, vårdnadshavare 

och andra samarbetspartners och är en grund för verksamhetskulturen i 

Kuusankoski svenska skola. 

 

Samarbete, delaktighet, ansvarstagande mellan hem och skola bidrar till 

en för alla aktörer gemensam verksamhetskultur med elevens bästa i fokus. 

Detta innebär att skolans personal uppmuntrar eleven att söka olika 

metoder och lösningar i sitt lärande. Verksamhetskulturen ska uppmuntra 

eleven att arbeta i en skola var kreativitet, lek och glädje ses som en 

naturlig del av vardagen. 

 

Vi bär alla tillsammans ansvar för elevens inlärning. Lärare, elever och 

vårdnadshavare tillsammans är i en öppen dialog. Den öppna dialogen ger 

möjlighet att snabbt kunna åtgärda inlärningssvårigheter i 

klassundervisning.  

 

en kulturella mångfalden har sina grunder i den finska grundlagen 6§ och 

jämställdhetslagen 8§ och i läroplanen.  

Trakasseri och mobbning är strängt förbjudet. Personalen förbinder sig i 

att genast åtgärda ärendet om sådant påträffas. 

 

Utvecklande av verksamhetskulturen  

 

Globalisering och världen i en kontinuerlig förändring kräver också att 

undervisningen följer tiden. Från förskolan till skolan bildas ett 

kontinuum var samarbetet betonas genom olika aktiviteter aktörer emellan. 

Samarbetet omfattar förskolan, andra skolor i bygden och Keskustan koulu 

var våra lokaler finns. Elever uppmuntras till ett växande och ständigt 

samarbete också utanför skolan. Vi betonar genomskinlighet i verksamheten 

både internt och externt. Verksamheten ska bygga på växelverkan och 

beaktandet av olika språkliga bakgrunder familjerna har. I Kuusankoski 

svenska skola vill vi arbeta för en skola var personal vill utveckla sin 

ITK- kunskap och finna pedagogiska lösningar i anknytning till ITK- 

tekniken.  

I den årliga årsplanen specificeras målen för utvecklandet av 

verksamhetskulturen och utvärderingssättet på den.  
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14. Lärmiljöer 

 

Med fysiska läsmiljöer avses lokaler, läromedel, redskap, tjänster och 

platser där utbildning sker. Lärmiljöerna ska tillsammans bilda en 

mångsidig pedagogisk helhet där kunskapsbyggande sker på ett mångsidigt 

vis. Lärmiljöerna ska utvecklas i samråd med eleverna så att de bildar en 

helhet utifrån den enskilda elevens behov. 

 

Alla medlemmar i skolgemenskapen påverkar lärmiljöerna genom sitt 

agerande. Välfungerande lärmiljöer främjar kommunikation, delaktighet 

och kollaborativt kunskapsbyggande. De ger också möjlighet till aktivt 

samarbete med utomstående aktörer eller sakkunniga. 

Målet med utveckling av lärmiljöerna är att de bildar en mångsidig och 

flexibel pedagogisk helhet. När vi utvecklar lärmiljöerna beaktar vi 

olika läroämnes specialbehov. Lärmiljöerna ger möjlighet till kreativa 

lösningar samt till att analysera och undersöka företeelser ur olika 

perspektiv. Dessutom beaktar vi när vi utvecklar och väljer lärmiljöer 

att eleverna tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter också utanför 

skolan. 

Utrymmena utvecklas, planeras, utformas och används så att de är 

ergonomiska, ekologiska, estetiska och tillgängliga, ljusa, trivsamma, 

välordnade och rena. De akustiska förhållandena är goda och vi följer upp 

att inomhusluften är av god kvalitet. Skolans utrymmen, inklusive möbler, 

utrustning och redskap stöder den pedagogiska utvecklingen av 

undervisningen och elevernas aktiva deltagande. Målet är att eleverna har 

tillgång till utrymmen, redskap, material och bibliotekstjänster så att 

de också har möjlighet att studera självständigt. 

 

Inom skolans närområde uttnyttjas de fysiska lokalerna genom skolåret. 

Närområdet bjuder på naturupplevelser, mångsidig gymnastikhall i 

bombskyddet, is- och simhall och stadens bibliotek samt hembygdsmuseér. 
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15. Arbetssätt 

 

Val av arbetssätt styrs av målen för undervisningen och den enskilda 

elevens behov, förutsättningar och intressen.  Vid valet av arbetssätt 

ska också beaktas de olika mångsidiga kompetenserna samt de olika 

läroämnena och de olika åldrarna eleverna har. 

 

Mångsidiga arbetssätt tillsammans med mångsidig bedömning ger en 

helhetsbild utav elevens kunnande och eleven har möjlighet att uppvisa 

sina kunskaper på ett mångsidigt sätt.  Arbete som befrämjar upplösning 

och förändring av könsbundna arbetssätt att sträva till. 

 

Läraren ska sträva till att eleven arbetar målinriktat och självständigt 

genom val av olika arbetssätt. De olika arbetssätten planeras i samråd 

med eleven och de strävar till att eleven får och känner lyckan och 

glädjen genom sitt arbete. Digitala hjälpmedel används som en naturlig 

del av undervisningen. 

 

En betoning läggs på differentiering av undervisningen. Den ska basera 

sig på olika pedagogiska lösningar som genomsyrar all undervisning och 

den baserar sig på kännedom om eleverna och deras intressen. Till 

differentieringen tillhör studierytm i egen takt. 

 

Eleverna ska känna till målen för undervisningen och läraren medvetande 

gör eleverna om dessa kontinuerligt.  Läraren handleder eleverna och 

sporrar dem till att tillsammans finna lösningar på arbetssätt som lämpar 

sig för eleven i fråga. Läraren ger regelbunden, uppmuntrande, och 

sporrande respons på elevens studier. Responsen ska bygga upp elevens 

styrkor och utvecklingsområden. Kamratbedömning och själutvärdering 

tillhör arbetssätten. 
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16. Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden 

16.1. Mångvetenskapliga lärområden 

 

Helhetsskapande undervisning förutsätter att elevens tidigare kunskaper 

utgör fundamentet för ny kunskap där läraren planerar en meningsfull 

helhet. Planen omfattar målet, innehållet och de olika arbetssätten som 

tillsammans bildar ny kunskap. Eleven har möjlighet att uppleva 

läroprocessen på ett meningsfullt sätt och upplever innehållet som 

kompletterar det tidigare kunnandet. 

 

Helhetsskapande undervisning för ihop företeelser i livet och 

undervisningen i skolan så att samband med vardagsliv och 

skolundervisning kan ses. 
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17. Gemensamt ansvar för skoldagen 

 

Skoldagen skapar en trygg, meningsfull och enhetlig helhet. Ansvaret 

för skoldagen tillhör alla som är involverade i den; personal, 

föräldrar, vårdnadshavare och samarbetspartners.  Gemensamt ansvar 

innebär att stödja elevens skolgång så att målen för undervisningen 

uppnås och att eleven kan känna välbefinnande under sin uppväxt. 

 

 

17.1. Elevernas delaktighet 

 

Enligt demokratiska principer ska eleverna uppmuntras till att uttrycka 

egna tankar och åsikter. Detta innebär hänsynstagande, lyssnande och 

kompromissande. 

  

I Kuusankoski svenska skola är eleverna delaktiga och de blir hörda i 

skolarbetet. Läraren ser till att eleverna får erfarenheter av 

samarbete och demokratisk verksamhet i sin egen undervisningsgrupp, i 

skolan och närmiljön och i olika nätverk. 

Delaktigheten stärks på ett naturligt sätt när eleverna deltar i 

planeringen av sitt skolarbete och arbetet i den egna gruppen. Elevernas 

insats är viktig vid planeringen av de mångvetenskapliga lärområdena. 

Eleverna uppmuntras också att påverka planeringen och utvecklandet av 

skolans gemensamma verksamhet och lärmiljöer. Eleverna ska ges möjlighet 

att delta i beredningen av läroplanen, planerna som anknyter till 

läroplanen och skolans ordningsregler. Eleverna ska också vara med och 

utvärdera och utveckla skolans samarbete  
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17.2. Samarbete mellan hem och skola 

 

 

Ett effektivt och konstruktivt stöd för elevens lärande är ett gott 

samarbete mellan hem och skola. Vårdnadshavaren och skolan bildar ett 

gemensamt team var skolan ansvarar för undervisningen och vårdnadshavaren 

ansvarar för fostran. Det betyder att stötta eleven, leda eleven genom 

skolgången på ett uppmuntrande sätt och skolan stöder hemmen i 

fostringsarbetet.  

 

Samarbetet ska bygga på ett förtroende mellan hem och skola. Förtroendet 

skapas på gemensam respekt för varandra. Skolan kan förse vårdnadshavaren 

om olika arbetsformer och metoder.  

 

Skolan arbetar med hemmen genom att ge kontinuerlig information om 

skolarbetet och målen för undervisningen. Det ordnas föräldrakvällar 

också tillsammans med skolans föräldraförening. Andra gemensamma 

aktiviteter är de finlandssvenska traditionerna Lucia och de vackraste 

julsångerna.   

 

På klass- och individnivå kan samarbetet innehålla bekantskap om olika 

kulturella särdrag, olika yrken och om livet genom olika tidsepoker i 

Finland och andra länder. 
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18.3. Skolans interna samarbete och samarbete med andra parter 

 

Undervisningsväsendet och skolan ska bedriva mångsidigt samarbete för 

att garantera enhetlighet och kvalitet i den grundläggande 

utbildningen, öka öppenheten i verksamheten och stödja elevernas 

lärande och växande. Samarbete behövs även för att garantera 

mångsidiga lärmiljöer, trygghet, säkerhet och välbefinnande i skolan. 

Samarbetet ska vara systematiskt och utvärderas i samråd med skolans 

samarbetsparter. 

 

Kuusankoski svenska skola samarbetar med finsk- och svenskspråkiga 

skolor på olika stadier, socialväsendet, räddningsväsendet, 

hälsovården, polisen, hem och skola, Kouvola stad,  lokala museer,  

församlingen och andra religiösa samfund. 

   

Personalens delaktighet 

Ett gott samarbete inom personalen bidrar till att målen för 

undervisning och fostran uppnås. Skolarbetet ordnas på ett 

ändamålsenligt och flexibelt sätt genom samarbete och 

arbetsfördelning. Samarbete mellan vuxna, såsom kompanjonlärarskap, 

ger också eleverna en bild av skolan som en lärande organisation. 

Samarbete behövs i synnerhet vid planering och genomförande av de 

mångvetenskapliga lärområdena, vid bedömning och stöd för lärande samt 

inom elevvården. 

Kuusankoski svenska skola samarbetar också med andra skolor. Målet är 

att främja att undervisningen är enhetlig och utvecklas samt att 

stärka personalens kompetens. Samarbete behövs vid övergångarna i den 

grundläggande utbildningen och när eleverna flyttar från en skola till 

en annan. Ofta förutsätter även undervisningen för olika språk- och 

kulturgrupper, stöd för lärandet och smidig elevvård ett gott 

samarbete mellan skolorna. Medverkan i lokala, nationella och 

internationella nätverk stöder den pedagogiska utvecklingen. 
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19. Fostrande samtal och disciplinära åtgärder 

 

 

De som deltar i undervisningen har rätt till ostörd och trygg 

arbetsmiljö. I Kuusankoski svenska skola ska den som bryter mot andras 

rätt till ostörd och trygg arbetsmiljö ta del i fostrande samtal. 

Samtalen kan ske individuellt, par- grupp- eller klassvis. Samtalen kan 

innehålla pedagogiska inslag som TV- spel och teater var eleven fungerar 

som aktör.  

 

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 s amtal 

och disciplinära åtgärder regleras i lagen om grundläggande 

utbildning. 

Fostrande samtal används som första åtgärd för att ta itu med en elevs 

olämpliga uppförande. Syftet med samtalet är att tillsammans med 

eleven specificera den gärning eller försummelse som föranlett 

åtgärden, höra eleven, utreda orsakerna till och konsekvenserna av 

uppförandet i mera omfattande utsträckning samt fundera över hur 

situationen kan förbättras. Avsikten med åtgärden är att komma fram 

till hur elevens uppförande i skolan och elevens välbefinnande kan 

förbättras. Skolans ordningsregler finns som bilaga till läroplanen. 

Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning 

kvarsittning, skriftlig varning och avstängning för viss tid. En elev 

som stör undervisningen kan uppmanas att lämna klassrummet eller det 

rum där undervisningen ges, eller en skoltillställning. En elev kan 

dessutom förvägras rätt att delta i undervisningen för högst den 

återstående arbetsdagen, om eleven uppför sig våldsamt eller hotfullt 

och hotar säkerheten för en annan elev eller person eller om 

undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt 

mycket på grund av elevens störande beteende. 

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.  

 

Kuusankoski svenska skola noterar endast disciplinära åtgärder som 

nämns i lagen får användas och att vi vid användningen av disciplinära 

åtgärder iakttar 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. 

I Kuusankoski svenska skola deltar lärarna och eleverna utarbetandet 

och beredningen av planen för användningen av fostrande samtal och 

disciplinära åtgärder och förfaringssätt. Samarbete med 

vårdnadshavarna och företrädare för bland annat social- och 

hälsovården stöder genomförandet av planen. Personalen och eleverna 

hörs innan planen godkänns eller uppdateras. 
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20.Fjärruppkoppling i undervisningen 

 

Undervisning med hjälp av fjärruppkoppling kan ges endast av en 

utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande 

utbildning. Vid val av pedagogik ska man i synnerhet beakta elevernas 

ålder och förutsättningar. 

 

Kuusankoski svenska skola följer strategin i kommunen. 
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21.Årskursintegrerade studier 

 

 

 

Vid behov kan ett beslut om studier enligt ett eget studieprogram 

också fattas för en enskild elev genom ett förvaltningsbeslut med stöd 

av 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Ett dylikt 

förvaltningsbeslut är möjligt även då den lokala läroplanen inte är 

uppgjord enligt årskursintegrerade studier.  

 

Kuusankoski svenska skola följer i regel årskursvis undervisning. 

Individuell studietakt beaktas. 
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22.Undervisning i sammansatt klass 

 

 

 

Kuusankoski svenska skola har två klasslärartjänster. Till den andra 

klasslärartjänsten hör skolföreståndar-uppgifterna. Elevantalet i 

skolan och de olika årskurserna avgör uppdelningen av de sammansatta 

klasserna. Med en sammansatt klass avses en undervisningsgrupp som 

består av elever från olika årskurser. En sammansatt klass kan bildas 

på grund av lågt elevantal eller av pedagogiska skäl.  

Undervisningen anordnas med växelkurser i läsämnen.  
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23. Flexibel grundläggande utbildning 

 

Kuusankoski svenska skola ger grundskoleutbildning för årskurserna 1-

6.  
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24. Undervisning i särskilda situationer 

 

 

 

Vi följer den kommunala gemensamma läroplanen (17.2.2016) 
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25.Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran 

 

För eleverna kan i samband med den grundläggande utbildningen ordnas 

biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära 

anknyter till utbildningen. Utbildningsanordnaren beslutar om 

ordnandet och omfattningen av verksamheten. Också skolmåltider, 

rastaktiviteter, morgonsamlingar, fester, utfärder, studiebesök och 

lägerskolor samt i mån av möjlighet skolresor ska ordnas så att de 

stödjer de mål som ställts upp för elevernas lärande, mångsidiga 

utveckling och välbefinnande. De förstärker också för sin del 

upplevelsen av en bra och trygg skoldag och möjliggör utgående från 

elevernas perspektiv en enhetlig, uppiggande och omväxlande dag. I den 

lokala läroplanen fastställs målen för verksamheten och principerna 

för att ordna verksamheten. Om de skolvisa arrangemangen bestäms i 

läsårsplanen. 

 

För att stödja skolans undervisning och fostrande arbete ordnar skolan 

skolbiblioteksverksamhet och förverkligar den i samarbete med 

närbibliotek och andra bibliotek. Biblioteksverksamheten bidrar till 

att stärka elevernas allmänbildning och till att bredda och vidga 

deras världsbild. Mångsidig skolbiblioteksverksamhet stöder 

förverkligandet av synen på lärande i verkliga lärsituationer och ger 

eleverna möjligheter att sköta olika ansvarsuppdrag. Skolbiblioteket 

och andra bibliotek erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer 

och mångsidiga arbetssätt. Biblioteksverksamheten uppmuntrar eleverna 

att självmant läsa och välja böcker, tillgodoser deras kunskapsbehov, 

uppmuntrar dem att söka information i olika källor och granska 

informationskällorna. Verksamheten ökar möjligheterna att 

differentiera undervisningen, att arbeta utgående från elevernas 

personliga intressen samt att samarbeta med hemmen. Tillsammans 

handleder skolan och biblioteket eleverna till livslångt lärande och 

aktivt medborgarskap. 

I skolan finns ett skolbibliotek.  

 

Skolmåltiden 

 

Syftet med skolmåltiden är att stöda elevernas sunda växande och 

utveckling samt deras studieförmåga och måltidskunskap. Den som deltar 

i undervisningen får varje skoldag avgiftsfritt  en fullvärdig måltid. 

Måltiden är ändamålsenligt ordnad och övervakad. Skolmåltiden ordnas 

med hänsyn till måltidens hälsomässiga, sociala och kulturella 

betydelse. Skolmåltiderna har en viktig avkopplande och social 

funktion. Med skolmåltiden kan man främja målen för en hållbar 

livsstil, kulturell kompetens och närings- och umgängesfostran. När 

måltiden och eventuella mellanmål intas vid rätt tidpunkt i lugn och 

ro försäkrar vi oss om att eleverna orkar under skoldagen. En trivsam 

skolmåltid ökar välbefinnandet i hela skolan. 

Skolmåltiden är för eleverna en viktig del av skoldagen. Eleverna 

uppmuntras att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av 

skolmåltiden och i synnerhet av måltidssituationerna. Lärarna, 

tillsammans med andra vuxna i skolan, bär ansvar för att ge 

handledning i samband med måltiden och för att målen för fostran nås. 

Målen för skolmåltiderna och hur de organiseras diskuteras med hemmen 

och tillsammans stödjer vi elevernas utveckling.  

 

Raster, morgonsamlingar och andra gemensamma evenemang samt 

studiebesök och lägerskolor  

Vid övergångsskedet på årskurs 6 erbjuds eleverna lägerskola 

tillsammans med eleverna i Pyttis för att de nya eleverna frånska bli 

bekanta med varandra och KSS-elever. KSS anordnar lägerskolan. Om 

platsen för lägerskolan besluter vi tillsammans med vårdnadshavarna.  
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Enligt förordningen om grundläggande utbildning ska minst 45 minuter 

per timme användas för undervisning och den tid som används för 

undervisning ska indelas i ändamålsenliga undervisningsavsnitt. En del 

av arbetstiden kan användas för arbetslivsorientering, avslutningar 

och andra gemensamma evenemang. Förordningen gör det möjligt att på 

olika sätt strukturera skoldagen och att ordna rasterna på sätt som 

främjar elevernas välbefinnande. Gemensamma evenemang kan vara bl.a. 

skolans fester, temadagar och utfärder. Studiebesök och lägerskolor 

kan omfatta hela skolan eller endast några eller någon 

undervisningsgrupp. Även då utnyttjas möjligheten att ordna 

skolarbetet på ett flexibelt sätt i enlighet med förordningen om 

grundläggande utbildning. Dagens arbete ska inledas med en kort 

morgonsamling.  

Rasterna, morgonsamlingarna och olika gemensamma evenemang är viktiga 

för gemenskapen i skolan, för elevernas sunda utveckling och sociala 

relationer samt för att eleverna ska orka i studierna. De kan också 

ingå som en del i de mångvetenskapliga lärområdena. De stärker 

elevernas mångsidiga kompetens och synliggör skolans kulturella och 

språkliga mångfald. Studiebesök och lägerskolor ger för sin del 

möjligheter att vidga lärmiljön och att lära sig i autentiska 

situationer samt att samarbeta med olika aktörer. 

Skolväg och skoltransporter 

Eleverna uppmuntras att ta sig till och från skolan på ett sätt som 

främjar hälsan och konditionen. Både när de rör sig självständigt och 

när de får skoltransport får de lära sig att värna om sin egen och 

andras säkerhet och att uppföra sig väl under skolvägen. 

Kuusankoski svenska skola kommer överens om tillvägagångssätt och 

ansvarspersoner gällande övervakning och handledd verksamhet för dem 

som väntar på skoltransport samt gällande säkerheten under resan. I 

Kuusankoski svenska skola ordnar vi rastövervakning tillsammans med 

Keskustan koulu där vår skola befinner sig före skoldagen för elever i 

åk 1-6 . Eleverna och vårdnadshavarna informeras om 

tillvägagångssätten och transportarrangemangen inför det kommande 

läsåret. Vårdnadshavarna ansöker om skoltransport av barnets hemkommun 

som avgör om eleven får avgiftsfri buss- eller taxitransport.  Om det 

kommit till skolans kännedom att det förekommit trakasseri, mobbning 

eller våld under skolvägen, är skolan skyldig att informera 

vårdnadshavarna till de skyldiga och de som utsatts och vid behov 

stöda vårdnadshavarna i att reda ut det skedda. 

 

 

Klubbverksamhet anordas inom ramen för kommunens gemensamma 

lokala läroplan (17.2.2016) med elevernas ålder och 

intresse i beaktande. Eleverna har möjlighet att inverka på 

valet av innehåll i klubbverksamheten. 

 

Lägerskolor, studiebesök och andra liknande evenemang beskrivs i den 

årliga läroplanen.   
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26.Bedömningskulturens lokala betoningar 

 

Mångsidig bedömning och handledande respons är lärarens centrala 

pedagogiska verktyg för att stödja elevens helhetsmässiga utveckling 

och lärande. I skolorna ska man utveckla en bedömningskultur som 

kännetecknas av 

 en uppmuntrande atmosfär som sporrar eleverna 

 arbetssätt som främjar kommunikation, interaktion och elevernas 

delaktighet 

 arbetssätt som hjälper eleven att förstå sin egen lärprocess och 

synliggör elevens framsteg under hela lärprocessen 

 rättvis och etisk bedömning 

 mångsidig bedömning 

 användning av bedömningsinformation vid planering av 

undervisningen och det övriga skolarbetet. 

 

Bedömningen är till stor del växelverkan mellan lärarna och eleverna. 

Lärarna ska se till att eleverna redan från början får respons som 

handleder och uppmuntrar dem i lärandet samt information om sina 

framsteg och sina kunskaper och färdigheter. Upplevelser av att lyckas 

sporrar eleverna att lära sig mera, men också misslyckanden eller 

felaktiga lösningar är en del av lärprocessen och de ska utnyttjas på 

ett hänsynsfullt sätt i undervisningen för att främja lärandet. 

Eleverna ska också uppmuntras att utvärdera det egna arbetet och 

arbete som gjorts tillsammans med andra och att ge konstruktiv respons 

till varandra och lärarna. Detta ger eleverna förutsättningar att 

under den grundläggande utbildningen utveckla sina färdigheter i 

självbedömning och kamratbedömning. 

 

Samarbetet med hemmen är en del av en god bedömningskultur. Med 

vårdnadshavarna diskuteras målen för skolarbetet och skolans 

bedömningspraxis. I Kuusankoski svenska skola vill vi understryka det 

eleven kan framom det hen inte kan och ge en kontinuerlig respons i 

det dagliga skolarbetet. Feedback i form av betyg i pappersform ges i 

åk 1-6 två gånger per läsår, i åk 7-9 efter period 3 och 5. I åk 3-6 

tilldelas eleverna en blankett som betygsbilaga där elevens uppförande 

bedöms såväl av eleven själv som av elevens lärare.  Gemensamma samtal 

mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ökar det ömsesidiga 

förtroendet och förmedlar information om elevens situation. 

Kuusankoski svenska skola ordnar årligen minst ett tillfälle för 

samtal med elever och vårdnadshavare. Särskilt viktigt är samarbetet 

med vårdnadshavare till elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

Bedömningen är också ett verktyg som läraren ska använda för 

självbedömning och för att reflektera över sitt arbete. Den 

information som fås i samband med bedömningen hjälper lärarna att 

anpassa sin undervisning till elevernas behov. Bedömningen utgör 

grunden för differentiering av undervisningen och bidrar till att 

identifiera elevernas eventuella behov av stöd. Lärarkollegiet 

kalibrerar årligen sina bedömningsprinciper på sina möten.  
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27.Bedömningen under studierna 

 

Bedömningen ska fokusera på elevens lärande, arbete och uppförande. 

Tillförlitlig bedömning förutsätter att de olika delområdena 

mångsidigt observeras och dokumenteras. 

Lärandet som föremål för bedömning  

Bedömningen av lärande omfattar såväl bedömning av studieframsteg som 

bedömning av kunskapsnivån och respons om dem. Framstegen granskas i 

relation till tidigare kunskaper och till de uppställda målen. En 

noggrann uppföljning är nödvändig under hela den grundläggande 

utbildningen för att man med hjälp av undervisning, handledning och 

stöd ska kunna sörja för att eleven har förutsättningar att göra 

framsteg i studierna. 

Med kunskapsnivå avses den kunskap som eleven på olika sätt visar i 

relation till de uppställda målen och som bedöms på basis av elevens 

prestationer. För att bedöma kunskapsnivån analyseras elevens 

arbetsresultat eller prestationer så mångsidigt som möjligt. Vid 

bedömningen av den teoretiska och praktiska kunskapsnivån ska de 

nationella bedömningskriterierna användas. Kunskapsutvecklingen ska 

ses som en kumulativ process som stärks under hela den grundläggande 

utbildningen. 

Eleverna handleds att både individuellt och i grupp observera sina 

framsteg och arbetsresultat i relation till målen och de kriterier som 

man gemensamt kommit överens om vid arbetets början. 

Arbetet som föremål för bedömning  

Att utveckla elevernas sätt att arbeta är en central målsättning i den 

grundläggande utbildningen. I undervisningen ska såväl förmågan att 

arbeta självständigt som i grupp stödjas. Förmågan att arbeta omfattar 

förmåga att planera, reglera och utvärdera sitt arbete, förmåga att 

handla ansvarsfullt och göra sitt bästa samt förmåga att kommunicera 

konstruktivt. 

Förmågan att arbeta tränas i olika läroämnen, i de mångvetenskapliga 

lärområdena och i skolans övriga verksamhet. Läraren stöder eleverna 

både som individer och som grupp att planera sitt arbete och tillämpa 

arbetssätt som främjar lärandet. Eleverna handleds att också analysera 

hur planerna har förverkligats och utvärdera hur arbetet lyckades och 

vilka faktorer som påverkat resultatet. 

Bedömning av arbetet ingår som en del av bedömningen i läroämnena och 

beaktas när vitsord bildas. Det innebär att bedömningen baserar sig på 

de mål för arbetet som ingår i målen för läroämnena och de 

mångvetenskapliga lärområdena. Mångsidig respons angående arbetet i 

alla studiesituationer främjar elevernas möjligheter att granska sitt 

sätt att arbeta och utveckla sin förmåga att arbeta. 

Uppförandet som föremål för bedömning  

I skolans fostrande uppdrag ingår att ge eleverna handledning och 

kunskaper och färdigheter i anknytning till uppförande. Eleverna lär 

sig att ta hänsyn till andra människor och omgivningen och att följa 

gemensamt överenskomna handlingssätt och regler. I olika 

kommunikationssituationer i skolan lär de sig att uppföra sig sakligt 

och väl på det sätt som situationen kräver. 

Elevernas uppförande bedöms och eleverna ges handledande respons om 

sitt uppförande i relation till de mål som ställts upp för uppförande 

som finns i en skild bilaga och i studieguiderna. Målen för uppförande 

grundar sig på skolans mål för fostran, riktlinjerna för skolans 

verksamhetskultur och ordningsreglerna. Eleverna och vårdnadshavarna 

har möjlighet att delta i diskussionen om hurdana mål skolan ställer 

upp för fostran och uppförande och i definitionen av mål. 

Vid bedömning av uppförande är det särskilt viktigt att elevens 

person, temperament eller andra personliga egenskaper inte ska påverka 
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bedömningen. Uppförandet bedöms i betyget som en egen helhet och får 

inte påverka vitsordet eller det verbala omdömet i läroämnet. 

Bedömning av uppförande antecknas inte i avgångs- och skiljebetyget. 

 

Självvärdering 

Grunden för en mångsidig kompetens läggs under småbarnsperioden, i 

förskoleundervisningen och i den grundläggande utbildningen. Målet är 

att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra 

förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv, forma 

sin identitet och utveckla en hållbar livsstil.  En hållbar livsstil 

lärs främst genom att föregå med gott exempel. 

Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och 

färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också 

förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt som 

situationen kräver. Målet är att utifrån elevens tidigare erfarenheter 

och kunskaper förankra kompetenserna i relevanta vardagssituationer. 

Genom dessa självvärderingsblanketter och efterföljande samtal stärks 

elevens delaktighet och medvetenhet. Blanketterna ger vårdnadshavare 

viktig information hur eleven upplever sig själv och sitt arbete i 

skolan. 

Självvärdering modersmål 

I Kuusankoski svenska skola får eleverna besvara olika formulär som kan 

vara till hjälp för studier. Formulären innehåller delar som du kan 

reflektera över dina språkkunskaper i modersmålet och i vilka områden du 

kanske behöver stöd. Formulären finns för alla årskurserna och innehållet 

baserar sig på de olika kompetensområdena i läroplanen.  

 

Självvärdering arbetssätt och inlärning 

Eleven och läraren tillsammans med föräldrar diskuterar olika 

arbetssätt skolan erbjuder. Tillsammans försöker parterna finna det 

bästa sättet för eleven att visa sitt kunnande. Skolans personal för 

mångsidig dokumentation på elevens presentationer.  

Olika former av självvärdering 

Eleverna lär sig att uppskatta egna och andras arbeten samt sätt och 

visa respekt för varandra genom att tillsammans i grupp ge respons åt 

varandra. Responsen ska vara en positiv och kreativ. Lärarens roll 

blir också att ta emot respons var eleven kan ge utlopp för sina egna 

tankar och funderingar samt ge förslag på fortsatta arbetssätt eller 

arbetsinnehåll inom ramen av ämnet i fråga.  

De olika dokumentationerna kan användas på olika sätt som underlag för 

diskussioner med vårdnadshavare. Dokumentationen följer eleven under 

dennes skolgång. 

I den årliga årsplanen beskrivs processerna och innehåll i 

självutvärderingen. 

 

 

BEDÖMNING UNDER LÄSÅRET  

I slutet av läsåret får eleven en bedömning på sin inlärning, sitt 

arbetssätt och sitt uppförande. Bedömningarna ges verbalt på 

årskurserna 1-4 och en sifferbedömning ges på årskurserna 5-6 förutom 

i kunskapsämnen. 

Kuusankoski svenska skola ger verbal bedömning på vårterminen för 

årskurserna 1-4 och sifferbedömning inkluderat verbal bedömning för 

årskurserna 5-6 både höst och vår. Eleverna i samtliga klasserna 1-6 

bedömer sitt lärande och sitt arbetssätt i självutvärdering. Vid 

etapperna våren årskurs 2 och hösten årskurs 3 samt på våren årskurs 6 
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tillhör bedömningen en mångsidig diskussion. 

 

Årskurs Hösttermin Vårtermin Uppförande 

1 Diskussion Verbal 

bedömning 

Verbal 

bedömning 

2 Självutvärdering/ 

diskussion 

Verbal 

bedömning 

Verbal 

bedömning 

3 Självutvärdering/ 

diskussion 

Verbal 

bedömning 

Verbal 

bedömning 

4 Självutvärdering Verbal 

bedömning 

Verbal 

bedömning 

5 Självutvärdering/ 

sifferbedömning 

Verbal + 

sifferbedömnin

g 

Sifferbedömning 

+ bilaga 

6 Självutvärdering/siffer-

bedömning/ 

diskussion 

Verbal + 

sifferbedömnin

g 

Sifferbedömning 

+ bilaga 

 

 

Vitsord, allmänna kriterier för alla ämnen (åk 5-6) 

 

 

vitsord Hemuppgifter Intresse Prov 

5-6 ofta ogjorda negativ, passiv 5-7 

7 oftast ogjorda måttlig 6-8 

8 gjorda intresserad 7-9 

9 omsorgsfullt gjorda positiv, mer 

intresserad 

8-10 

10 alltid omsorgsfullt 

gjorda 

vetgirig, nyfiken, 

positiv 

9-10 

 

 

Vitsord, modersmålet och litteratur (åk 5-6) 

 

vitsord Läsförmåga 

- teknik  

- läsförståelse 

Skriftlig färdighet 

- rättskrivning   

- fri skrivning 

Muntlig 

färdighet 

-språk 

-uttrycksförmåga 

5-6 svag, osäker -många stavfel, 

svårläslig, enkelt 

spark och innehåll 

- uttrycker sig 

sällan 

- tårftigt språk 

7 nöjaktig, ganska säker slarvig, enkelt 

spark, skriv- och 

stavfel 

något osäker,  

ibland högspråk 

8 säker, god förmåga få stavfel, bra 

språk och innehåll 

kan använda 

högspråk 

talar ledigt 

9 mycket säker och god på 

nya texter 

laser med inlevelse 

positiv, mer 

intresserad 

sällan stavfel, 

prydlig, utmärkt 

språk och innehåll 

ofta högspråk 

talar ledigt 

10 säker, läser med 

inlevelse alla texter 

skriver felfritt 

och prydligt 

nyanserat språk och 

innehåll 

använder 

högspråk 

 

Bedömning av uppförande (åk 5-6) 

Vid bedömning av uppförande beaktas inte längre flit och 
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uppmärksamhet, utan dessa beaktas I ämnesvitsordet. Bedömningen av 

uppförande inriktar sig på hur eleven tar hänsyn till andra människor 

och miljön, värdesätter arbete och följer regler. 

 

 

 

Vitsord 8 då eleven: 

• visar hänsyn 

• uppträder korrekt både på lektioner och raster 

• sätter värde på eget och andras arbete 

• förhåller sig positiv till arbets- och livsmiljö 

• utför sitt arbete noggrant och punktligt 

• beaktar säkerhetsföreskrifter 

• följer skolans ordningsregler 

• är ärliga, sanningsenliga och pålitliga 

Omständigheter som höjer vitsordet (9-10) då eleven: 

• är flexibel och kan samarbeta med sina klasskamrater 

• har en positiv inverkan på andra i klassen 

• arbetar aktivt för att utveckla skoltrivseln och -miljön 

• hjälper till och ställer upp för andra (socialt medveten) 

• uppvisar positiv initiativförmåga och företagsamhet 

Omständigheter som sänker vitsordet (7-4) då eleven: 

• mobbar 

• bryter mot skolans ordningsregler 

• är oärlig, ertappas för stöld 

• stör medvetet, är osaklig 

• är ful i mun; har ovårdat språk mot lärare, personal och kamrater 

• nedvärderar andras arbete 

• kommer med ogrundad kritik och gnäll, ”skräpprat om andra” 

• förstör utrustning och egendom 

• skräpar ned 
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28. Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen 

 

 

Eleverna från Kuusankoski svenska skola fortsätter i regel 

skolgången i Kotka svenska samskola efter årskurs 6. Vid 

övergångsskedet från årskurs 6 till årskurs 7 ges eleven 

sifferbetyg och en separat bilaga för uppförande.  
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29. Centrala riktlinjer för hur stödet för lärande och 

skolgång ordnas i praktiken 

 

29.1.Allmänt stöd 

29.2.Intensifierat stöd 

29.3.Särskilt stöd  

29.4.Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning  

29.5.Tolknings- och biträdestjänster  

30.Lokala mål och tillvägagångssätt inom elevvården  

31.Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur  

32. Undervisning på två språk 

33.Undervisning som baserar sig på en viss väldsåskådning eller 

pedagogisk princip 

  



3

9 

34. Årskurs 1-2 

34.1. Övergången mellan förskoleundervisningen och den 

grundläggande utbildningen 

Barnets övergång från förskoleundervisningen till den grundläggande 

utbildningen förutsätter systematiskt samarbete mellan personalen i 

förskolan och personalen i nybörjarundervisningen. Man behöver känna 

till varandras lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Det är 

viktigt att samarbeta med hemmen och att bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende. Varje barns situation, förutsättningar för lärande och 

behov ska beaktas. Barns eventuella behov av stöd för lärande och 

skolgång ska tryggas vid skolstarten och man ska också utreda behov 

och möjligheter för barnen att delta i morgon- och 

eftermiddagsverksamhet och klubbverksamhet. Barnen ska uppmuntras att 

vara stolta över de färdigheter de fått under tiden i förskolan. De 

ska sporras att ansluta sig till den nya gruppen och att samverka med 

de vuxna som de möter i den nya miljön. 

34.2. Att utvecklas till skolelev 

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den 

grundläggande utbildningen sitt särskilda uppdrag. Uppdraget 

förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att 

undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt. 

Undervisningen i årskurserna 1–2 ska ta hänsyn till de färdigheter som 

eleverna tillägnat sig i förskoleundervisningen och tidigare inom 

småbarnspedagogiken. Det särskilda uppdraget i årskurserna 1–2 är att 

ge eleverna förutsättningar att utveckla en positiv bild av sig själva 

som lärande individer och skolelever samt färdigheter för fortsatt 

arbete och lärande. I början av den grundläggande utbildningen är det 

särskilt viktigt att man följer med varje elevs lärande så att man kan 

garantera att eleven har förutsättningar att göra framsteg i sina 

studier. Det är viktigt att varje elev får uppmuntrande respons och 

möjlighet att känna glädje över att lära sig och av att lyckas. 

Eleverna ska uppmuntras att föra fram sina intressen och att bli 

intresserade av nya fenomen. Undervisningen ska vara tillräckligt 

utmanande med tanke på varje elevs behov. Mobbning och diskriminerande 

beteende ska inte tillåtas i skolan. Eleverna ska uppmuntras att 

arbeta tillsammans, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sina 

skoluppgifter. Särskild vikt ska fästas vid att utveckla elevernas 

språkliga, sociala och motoriska färdigheter och varje elevs 

individuella utveckling och minnesförmåga. Målet är att upptäcka 

svårigheter gällande utvecklingen och lärandet i ett tidigt skede och 

att ge stöd i rätt tid. Arbetssätten ska vara åskådliga och konkreta 

och präglas av lek och spel, fantasi och berättelser. Tillsammans med 

hemmen ska man stödja eleverna vid skolstarten och i att utvecklas 

till skolelever. 

I årskurserna 1-2 blir förskoleundervisningens lärområden till 

läroämnen men undervisningen kan fortsättningsvis i huvudsak vara 

helhetsskapande. Elevernas initiativförmåga, förmåga att arbeta 

tillsammans och förstå samband mellan olika företeelser stärks genom 

att man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden. Då uppstår 

också fler tillfällen till samarbete såväl med 

förskoleundervisningen som med de högre årskurserna. 
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34.3.Övergången mellan årskurs 2 och 3 

Vid övergången är det viktigt att försäkra sig om att eleven behärskar 

de grundfärdigheter som förutsätts i studierna och att stärka varje 

elevs självförtroende som skolelev. I synnerhet ska elevernas läs- och 

skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter 

stödjas. Det blir allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta 

självständigt och i grupp och att ta ansvar för sitt lärande. Skolan 

ska tillsammans med hemmen stödja eleverna att lyckas i skolarbetet. 

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om skolans språkprogram 

och om hur studierna ordnas, om de nya läroämnen som inleds i årskurs 

3 och eventuella valfria eller frivilliga studier. Tillsammans ska man 

fundera över de krav som studierna ställer och över hur det känns att 

eventuellt ansluta sig till en ny grupp. 

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i 

lagen granskas före årskurs tre. 

 

34.4.Mångsidig kompetens i årskurs 1–2 

Grunden för en mångsidig kompetens läggs under småbarnsperioden, i 

förskoleundervisningen och under de första åren i den grundläggande 

utbildningen. Målet är att eleven genom att utveckla olika kompetenser 

ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig 

själv, forma sin identitet och utveckla en hållbar livsstil. Det är 

viktigt att skolan redan från början erbjuder varje elev en interaktiv 

och uppmuntrande gemenskap, där eleven kan känna att hen blir hörd, 

sedd och uppskattad. Fostran till en hållbar livsstil sker främst 

genom att skolan föregår med gott exempel. För att främja en hållbar 

livsstil ska man speciellt bemöda sig om att elevernas sociala 

färdigheter får möjlighet att utvecklas, att eleverna får lära sig 

observera kulturell mångfald i närmiljön och att de får vara ute i 

naturen och stärka sitt förhållande till naturen. 

34.5.Mångsidiga kompetensområden  

K1 Förmåga att tänka och lära sig 

Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger grunden för utveckling 

av all övrig kompetens och livslångt lärande. Tänkandet och lärandet 

påverkas av hur eleverna uppfattar sig själva som lärande individer 

och hur de kommunicerar med sin omgivning. Viktigt är också hur de lär 

sig att göra iakttagelser och söka, bedöma, bearbeta, producera och 

dela information och idéer. Eleverna ska handledas att upptäcka att 

kunskap kan byggas på många olika sätt, till exempel genom att 

medvetet dra slutsatser eller intuitivt med hjälp av egna 

erfarenheter. Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och 

möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig främjar utvecklingen av 

tänkandet och färdigheten att lära sig. 

Det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att lita på sig själva 

och sina åsikter och att samtidigt vara öppna för nya lösningar. 

Uppmuntran behövs också för att kunna förhålla sig till otydlig och 

motstridig information. Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur 

olika perspektiv, söka ny information och utifrån den reflektera över 

sitt sätt att tänka. Eleverna ska ges utrymme att fråga och de ska 

sporras att söka svar och lyssna på andras åsikter och samtidigt 

fundera över den kunskap de själva har. De ska sporras att hitta ny 

kunskap och nya synsätt. Elevernas förmåga att agera stärks när de 

som medlemmar i skolgemenskapen får stöd och uppmuntran för sina 

idéer och initiativ. 
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Eleverna ska få lära sig att använda kunskap på egen hand och 

tillsammans med andra för att lösa problem, argumentera och dra 

slutsatser och för att göra innovationer. Eleverna ska ha möjlighet 

att kritiskt analysera det innehåll som behandlas ur olika 

perspektiv. För att hitta innovativa lösningar förutsätts att 

eleverna lär sig att fördomsfritt se alternativ och kombinera olika 

perspektiv och använda sin fantasi för att överskrida existerande 

gränser. Lek, spel, fysisk aktivitet, experiment och andra konkreta 

arbetssätt främjar glädjen i lärandet och stärker förutsättningarna 

för insikt och kreativt tänkande. Förmågan att tänka systematiskt och 

etiskt utvecklas gradvis, när eleverna lär sig att se växelverkan och 

samband mellan olika saker och att uppfatta helheter. 

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och att 

utveckla sina lärstrategier. Färdigheten att lära sig utvecklas när 

eleverna får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina 

framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på 

ett för åldern lämpligt sätt. Under den grundläggande utbildningen ska 

eleverna stödjas så att de utvecklar en god kunskaps- och 

färdighetsgrund och en bestående motivation för fortsatta studier och 

livslångt lärande. 

Arbetet ska utgå från elevernas egna erfarenheter, iakttagelser och 

frågor. Det ska finnas utrymme för att undra, komma till insikt, hitta 

och uppfinna, fantisera och känna glädje i lärandet. Eleverna ska 

uppmuntras att fråga och lyssna, göra noggranna iakttagelser, söka 

information samt att producera och utveckla idéer tillsammans med 

andra och presentera resultatet av arbetet. Med hjälp av för åldern 

lämpliga problemlösnings- och forskningsuppgifter väcks elevernas 

nyfikenhet och intresse för den omgivande världen och deras förmåga 

att strukturera, benämna och beskriva omgivningen stärks. Eleverna ska 

också uppmuntras att ifrågasätta sina iakttagelser och lägga märke 

till att information ibland kan vara motstridig och otydlig. 

Eleverna ska få öva att planera och ställa upp mål för sitt eget och 

det gemensamma arbetet och att utvärdera arbetet. Tillsammans ska man 

fundera över när man lyckats i arbetet och hur man vet när man 

lyckats. Eleverna ska handledas i att se sina framsteg, bli varse sina 

styrkor som lärande individer och att känna glädje när de lyckas. 

Läraren ska tillsammans med eleverna fundera över eventuella val i 

samband med studierna och hjälpa dem att förstå betydelsen av olika 

alternativ. Mångsidig motion och motoriska övningar bidrar till att 

utveckla tänkandet och lärandet. Utvecklingen av minnet, fantasin samt 

etiskt och estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av sagor och 

berättelser, spel, ramsor, sånger och lekar, olika konstformer och 

mångsidig kommunikation. 

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 

Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och 

språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på 

ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter 

kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter 

samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och kunna 

uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt. I den grundläggande 

utbildningen ska eleverna få hjälp med att identifiera och uppskatta 

kulturella fenomen i omgivningen och att bygga en egen kulturell 

identitet och ett positivt förhållningssätt till omgivningen. Eleverna 

ska få lära känna och uppskatta sin livsmiljö och dess kulturarv samt 
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sin egen sociala, kulturella, religiösa, åskådningsmässiga och 

språkliga bakgrund. Eleverna ska uppmuntras att fundera över 

betydelsen av sin egen bakgrund och över sin roll i generationskedjan. 

De ska lära sig att se kulturell och språklig mångfald och olika 

åskådningar som en positiv resurs. Samtidigt ska de få lära sig att 

känna till hur kulturer, religioner och åskådningar påverkar samhället 

och vardagen och hur kulturen omformas av media. De ska också få 

fundera över vilka saker man inte kan acceptera på grund av att de 

strider mot de mänskliga rättigheterna. Genom samarbete i och utanför 

skolan lär sig eleverna att lägga märke till kulturella särdrag och 

att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer. De ska fostras att 

bemöta andra människor med respekt och att iaktta goda vanor. Eleverna 

ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. De 

ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och 

traditioner och upptäcka deras betydelse för välbefinnandet. 

Skolarbetet ska erbjuda eleverna gott om tillfällen där de får öva sig 

att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla 

etiskt. Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och 

granska frågor och situationer ur olika perspektiv. Skolarbetet ska 

systematiskt främja kännedom och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter och att man handlar 

enligt dem. Respekten och förtroendet för andra människogrupper och 

folkslag ska stärkas i all verksamhet, också i det internationella 

samarbetet. 

Eleverna ska i skolan uppleva vilken betydelse kommunikation har 

också för den egna utvecklingen. De ska få träna sina sociala 

färdigheter, lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda 

i olika situationer. I undervisningen ska eleverna stödjas så att de 

utvecklas till skickliga språkbrukare som använder både sitt 

modersmål och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleverna ska 

uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig även med hjälp av ringa 

språkkunskaper. Lika viktigt är det att lära sig att använda 

matematiska symboler, bilder och andra visuella uttryck, drama, musik 

och rörelse för att kommunicera och uttrycka sig. Skolarbetet ska 

också ge eleverna mångsidiga möjligheter att arbeta med händerna. 

Eleverna ska lära sig att uppskatta och kontrollera sin kropp och att 

använda den för att uttrycka känslor och åsikter, tankar och idéer. I 

skolarbetet ska de uppmuntras att använda sin fantasi och sin 

uppfinningsrikedom. De ska lära sig att främja det estetiska och att 

njuta av dess olika uttrycksformer. 

Eleverna ska sporras och handledas till positiv växelverkan och 

samarbete. Lektioner, fester, lek, spel, måltider och samarbete i och 

utanför skolan erbjuder tillfällen där man kan öva sig att fungera 

tillsammans med många olika slags människor. Eleverna ska bemötas med 

respekt och man ska lära dem goda vanor och att visa vänlighet. 

Eleverna ska handledas att värdesätta sin familjs och släkts 

traditioner och andras vanor och traditioner. I skolarbetet ska man 

bekanta sig med den närmaste kulturmiljön och dess kulturella 

mångfald. Eleverna ska också få möjlighet att bekanta sig med 

kulturarvet och med konst och annat kulturutbud. Eleverna ska också få 

erfarenheter av internationalism. Det är viktigt att fundera över hur 

man kan påverka sin egen miljö och dess kultur. Eleverna ska få 

bekanta sig med grundprinciperna i FN:s konvention om barnets 

rättigheter och fundera över vad dessa principer betyder i deras liv 

och i deras sätt att agera. 

I skolarbetet ska eleverna ges möjlighet att ge uttryck för sådant som 

är betydelsefullt för dem själva genom att använda mångsidiga 
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framställningssätt. Eleverna ska sporras att njuta av att deras 

fingerfärdighet och andra fysiska färdigheter utvecklas och att öva 

sig i att uppträda på olika sätt. Fantasin, uppfinningsrikedomen och 

uttrycksförmågan utvecklas genom bland annat lek, äventyr, musik, 

drama, berättande, mediepresentationer och visuella uttryck samt genom 

handens arbete. 

K3 Vardagskompetens 

För att klara sig i livet och i vardagen förutsätts allt mångsidigare 

färdigheter. Det handlar om hälsa, säkerhet och människorelationer, 

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

kunna hantera sin ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en 

hållbar livsstil. I den grundläggande utbildningen ska elevernas 

framtidstro stödjas. 

Skolgemenskapen ska hjälpa eleverna att förstå att var och en med sitt 

eget agerande påverkar såväl sitt eget som andras välbefinnande och 

sin egen och andras hälsa, trygghet och säkerhet. Eleverna ska 

uppmuntras att ta hand om sig själva och andra. De ska sporras till 

att öva färdigheter som är viktiga för deras eget liv och vardag och 

till att bidra till ökat välbefinnande i sin omgivning. Eleverna ska 

under den grundläggande utbildningen lära känna och förstå vilka 

faktorer som inverkar positivt respektive negativt på välbefinnande 

och hälsa och inse betydelsen av välmående, trygghet och säkerhet samt 

lära sig att hitta information om dessa. De ska ges möjlighet att ta 

ansvar för eget och gemensamt arbete och att utveckla sin sociala 

förmåga och förmågan att hantera sina känslor. Eleverna lär sig att 

inse betydelsen av mänskliga relationer och ömsesidig omsorg. De ska 

också få lära sig att hantera tid, vilket är en viktig del av 

vardagskompetens och självreglering. Eleverna ska ges tillfälle att 

öva sig att i sitt agerande beakta sin egen och andras trygghet och 

säkerhet i olika situationer, också i trafiken. De ska få lära sig att 

förutse och klara av risksituationer på ett ändamålsenligt sätt. De 

ska också få lära sig att känna igen viktiga symboler som anknyter 

till trygghet och säkerhet och att skydda sitt privatliv och sin 

personliga integritet. 

Eleverna behöver grundläggande kunskap om teknologi och dess 

utveckling och effekter inom olika livsområden och i omgivningen. De 

behöver också handledning för att göra förnuftiga teknologiska val. 

Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär 

sig förstå principerna för hur den fungerar och vad den kostar. 

Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken 

och att reflektera över etiska frågor gällande den. Eleverna ska få 

hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina 

förutsättningar att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska 

handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kunskap om 

sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk 

användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med sig 

och vara sparsamma. Under den grundläggande utbildningen får eleverna 

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

livsstil. 

Skolstarten förutsätter en ny slags förmåga att ta hand om sig själv 

och bli mera självständig. Till skolarbetet hör att eleverna i klassen 

och i skolan ska sköta ansvarsuppgifter som lämpar sig för deras 

ålder. Betydelsen av gemensamma spelregler, goda vanor och 

uppmuntrande respons ökar. Eleverna ska lära sig att uppfatta tids- 
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och rumsbegrepp och deras betydelse i praktiken. De ska öva sig att 

identifiera och uttrycka sina känslor och att utveckla emotionell 

kompetens till exempel med hjälp av lek och drama. 

I skolan ska eleverna få lära sig grundläggande fakta om vad som 

främjar det egna och det gemensamma välbefinnandet, tryggheten och en 

god vardag. Det är viktigt att eleverna lär sig att röra sig 

självständigt och tryggt i närmiljön, att de använder säkerhets- och 

skyddsutrustning och förkovrar sina kunskaper och färdigheter som 

fotgängare och cyklister. De ska också få öva sig i hur man ska agera 

i olika riskfyllda situationer och hur man ska söka hjälp. Läraren ska 

tillsammans med eleverna undersöka teknik i vardagen och hur den 

används i olika situationer samt lära sig använda teknisk utrustning 

på ett tryggt sätt. Elevernas konsumtionsvanor ska diskuteras och de 

ska lära sig att förhålla sig kritiskt till reklam och medier. 

Eleverna ska också ges möjlighet att fundera över hur de kan påverka 

sin egen användning av pengar. Eleverna ska vägledas till kritiska 

konsumtionsvanor och till att fundera över vad sparsamhet, måttlighet 

och miljötänkande innebär för konsumentens val och vad de betyder för 

deras eget agerande. 

K4 Multilitteracitet 

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, 

producera och värdera olika slag av texter i olika medier och 

miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleverna att förstå 

många olika slag av kulturella uttryck och att forma sin egen 

identitet. Begreppet multilitteracitet har koppling till det 

vidgade text- och språkbegreppet. Med texter avses här olika slag 

av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, 

auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom 

kombinationer av dessa. Texterna kan tolkas och produceras till 

exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form. 

Eleverna behöver ha kompetens i multilitteracitet för att kunna förstå 

och tolka världen omkring sig och skapa sig en bild av den kulturella 

mångfalden. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, 

kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska 

information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika 

verktyg. Kompetensen i multilitteracitet bidrar även till att utveckla 

ett kritiskt tänkande och studiekompetens det vill säga att lära sig 

att lära. I denna kompetens ingår även etisk och estetisk 

läskunnighet. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin 

mångsidiga läskunnighet både i traditionella lärmiljöer och i 

multimediala lärmiljöer där man använder digitala verktyg på många 

olika sätt. 

Eleverna ska utveckla mångsidig läskunnighet inom alla läroämnen via 

vardagsspråket för att kunna behärska begrepp och kommunikationsformer 

inom olika fackområden. För att eleverna ska nå kompetens i 

multilitteracitet krävs en mångsidig textmiljö, en pedagogik som 

utnyttjar denna och samarbete mellan olika läroämnen och andra 

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

olika slag av texter både individuellt och tillsammans med andra. 

Olika slag av multimodala läromedel ska användas och man ska göra det 

möjligt för eleven att förstå de kulturella sambanden mellan dessa 

texter. I undervisningen ska man analysera och reflektera kring texter 

som är autentiska och meningsfulla för eleverna. På detta sätt blir 

det möjligt för eleverna att använda sina styrkor i studierna och 

utnyttja texter och innehåll som intresserar dem samt att delta aktivt 

och påverka. 
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Eleverna ska handledas att nå kompetens i multilitteracitet, det vill 

säga att kunna tolka, producera och kritiskt granska texter av många 

olika slag som är lämpliga för deras ålder. Med texter avses här olika 

slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, 

auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom 

kombinationer av dessa. Genom en multisensorisk, helhetsinriktad och 

fenomenbaserad undervisning ska elevernas kompetens i 

multilitteracitet utvecklas. Eleverna ska uppmuntras att använda och 

producera olika slag av texter och språk, dra nytta av dem och att 

uttrycka sig med hjälp av dem. Elevernas grundläggande läsoch 

skrivfärdighet ska utvecklas och bli allt mer flytande. Också förmågan 

att hantera numerisk information i texter som anknyter till vardagen 

ska utvecklas, till exempel att se skillnader mellan antal. Eleverna 

ska sporras att utveckla förmågan att läsa och tolka bilder genom att 

pröva på olika visuella uttryckssätt och genom att granska olika 

visuella sätt att påverka i närmiljön. Eleverna ska lära sig att söka 

information i olika källor och att förmedla information till andra. De 

ska handledas att fundera över skillnaden mellan den fiktiva och den 

verkliga världen och att inse att varje text har en upphovsman och ett 

syfte. På detta sätt ger undervisningen eleverna möjlighet att 

utveckla förmåga till kritiskt läsande (Critical literacy). För att 

utveckla multilitteracitet behöver eleverna såväl en rik textmiljö som 

ett tryggt stöd i användningen av medier. Texter som lämpar sig för 

åldern, exempelvis tidningar, böcker, spel, filmer och musik samt 

iakttagelser i omgivningen och texter som eleverna själva producerat 

eller valt ska användas i undervisningen. Förmågan att producera ska 

utvecklas vid sidan av förmågan att tolka och värdera. Eleverna ska 

ges gott om tillfällen att fråga, undra, berätta historier, uttrycka 

sina tankar och åsikter och dela med sig av sina erfarenheter genom 

olika uttryckssätt och med olika redskap. 

K5 Digital kompetens 

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och 

som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap 

för lärandet. I den grundläggande utbildningen ska alla elever ha 

möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Informationsoch 

kommunikationsteknik ska systematiskt användas i den grundläggande 

utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de 

mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet. 

Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden: 1) 

Eleverna får lära sig att förstå centrala begrepp och principerna för 

hur digitala verktyg används och fungerar och ges möjlighet att 

utveckla sin praktiska digitala kompetens när de utarbetar egna 

produkter. 2) Eleverna får handledning i hur man använder digitala 

verktyg på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och tryggt sätt. 3) Eleverna 

får lära sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i 

informationshantering och i undersökande och kreativt arbete. 4) 

Eleverna får erfarenheter 

och övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och 

bilda nätverk. Inom alla dessa fyra områden är det viktigt att 

eleverna är aktiva och ges möjlighet att vara kreativa och hitta 

arbetssätt och lärstigar som lämpar sig för dem. Det är också viktigt 

att de upplever glädje över att arbeta tillsammans och upptäcka 

världen tillsammans, vilket påverkar studiemotivationen. Användningen 

av digitala verktyg ger eleverna möjligheter att synliggöra sina 
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tankar och idéer på olika sätt. På så sätt utvecklas också deras 

förmåga att tänka och lära sig. 

Eleverna ska få bekanta sig med tillämpningar och användning av olika 

digitala verktyg för olika syften och lära sig se deras betydelse i 

vardagen och i kommunikationen mellan människor och som medel för att 

påverka. Man ska tillsammans fundera över varför digitala verktyg 

behövs i studierna, i arbetslivet och i samhället och hur denna 

kompetens har kommit att bli en del av de allmänna färdigheter som 

behövs i arbetslivet. Eleverna ska lära sig att bedöma informationsoch 

kommunikationsteknikens inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och att 

vara ansvarsfulla konsumenter. Eleverna ska under den grundläggande 

utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell 

kommunikation. De lär sig att uppfatta deras betydelse, möjligheter 

och risker i en global värld. 

Undervisningen ska utnyttja den digitala kompetens som eleverna 

inhämtat i förskoleundervisningen. Ett lekinriktat arbetssätt är 

fortfarande centralt. Eleverna ska få öva grundläggande färdigheter i 

informations- och kommunikationsteknik och lära sig att använda den 

som verktyg i studierna. Samtidigt ska eleverna få lära sig 

grundläggande terminologi inom informations- och 

kommunikationstekniken. Eleverna ska också få reflektera över 

användningen av digitala verktyg i närmiljön och dess betydelse i 

vardagen. 

Praktiska färdigheter och egen produktion: I skolarbetet ska eleverna 

få öva sig att använda utrustning, program och tjänster och de mest 

centrala principerna för hur de används och fungerar. De ska få lära 

sig använda tangentbord och andra grundläggande färdigheter som behövs 

för att producera och bearbeta texter. Eleverna ska få och dela med 

sig av erfarenheter av att arbeta med digital media och av att 

programmera på ett för åldern lämpligt sätt. Spelifiering ska användas 

för att främja lärandet. 

Ansvarsfulla och trygga arbetssätt: Man ska tillsammans med eleverna 

diskutera och utarbeta trygga och goda arbetssätt och god nätetikett 

för användningen av digitala verktyg. Man ska fästa uppmärksamhet vid 

att hälsosamma arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass 

inverkar på välbefinnandet. 

Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt: 

Eleverna ska handledas att använda centrala söktjänster, att pröva 

olika verktyg och att utföra mindre informationssökningar inom olika 

områden och om sådant som intresserar dem. De ska uppmuntras att med 

hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och 

tillsammans med andra. 

Kommunikation och nätverksbildning: Eleverna ska få erfarenheter av 

sociala medietjänster som stödjer lärandet och öva sig att använda 

digitala verktyg i olika kommunikationssituationer. 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap 

Arbetslivet, yrkena och arbetets karaktär förändras bland annat på 

grund av den teknologiska utvecklingen och genom att ekonomin 

globaliseras. Det blir svårare att förutspå arbetskraven än tidigare. 

Eleverna ska i den grundläggande utbildningen utveckla allmänna 

färdigheter som främjar intresset och en positiv attityd gentemot 

arbete och arbetslivet. Det är viktigt att eleverna får erfarenheter 

som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet och 

möjligheterna till entreprenörskap samt sitt eget ansvar som 

medlemmar i en grupp och i samhället. Skolarbetet ska ordnas så att 
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eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig 

entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i 

skolan och på fritiden för den egna karriären. 

Eleverna ska få lära sig vad som är utmärkande för näringslivet i 

närmiljön och vilka de centrala branscherna är. Under den 

grundläggande utbildningen ska eleverna bekanta sig med arbetslivet 

och få erfarenheter av att arbeta och av att samarbeta med aktörer 

utanför skolan. På detta sätt får eleverna träning i sakligt 

uppförande och samarbetsförmåga som behövs i arbetslivet och 

upptäcker vikten av goda språkkunskaper och 

kommunikationsfärdigheter. Förmåga att sysselsätta sig själv, 

entreprenörskap och färdigheter att uppskatta och hantera risker 

utvecklas genom olika projekt. I skolan ska eleverna öva sig att 

arbeta i grupper, med projekt och inom nätverk. 

Eleverna ska ges möjlighet att öva sig att arbeta självständigt och 

tillsammans med andra och att arbeta metodiskt och långsiktigt. När 

eleverna arbetar tillsammans kan var och en se sitt arbete som en del 

av helheten. De lär sig också ömsesidighet och att anstränga sig för 

att nå ett gemensamt mål. I aktiverande undervisningssituationer kan 

eleverna lära sig att planera arbetsprocesser, ställa upp hypoteser, 

testa olika alternativ och dra slutsatser. De övar sig att uppskatta 

tid och se övriga förutsättningar för arbetet och att hitta nya 

lösningar om situationen förändras. Samtidigt lär sig eleverna förutse 

eventuella svårigheter i arbetet och att hantera misslyckanden och 

besvikelser. Eleverna ska uppmuntras att vara uthålliga och slutföra 

sitt arbete samt att värdesätta arbetet och resultatet av det. 

Eleverna ska uppmuntras att förhålla sig öppet till nya möjligheter 

och att handla flexibelt och kreativt om situationen förändras. De 

ska lära sig att aktivt ta initiativ och att söka olika alternativ. 

Eleverna ska få hjälp med att upptäcka yrken som intresserar dem 

och att välja lämpliga fortsatta studier utgående från sina egna 

förutsättningar, medvetna om traditionella könsrollers och andra 

rollmodellers inverkan. 

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

Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna 

deltar i verksamheten i samhället. För att lära sig att delta och 

påverka och förhålla sig ansvarsfullt till framtiden krävs övning. 

Skolan erbjuder trygga ramar för detta. Samtidigt ger den 

grundläggande utbildningen eleverna en kunskapsgrund för att växa till 

aktiva medborgare som utövar sina demokratiska rättigheter och 

friheter på ett ansvarsfullt sätt. Skolan ska stärka varje elevs 

delaktighet. Den grundläggande utbildningen ska skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla intresse för frågor som gäller skolan och 

samhället. Deras rätt att delta i beslutsfattande enligt sin ålder och 

utvecklingsnivå ska respekteras i skolan. Eleverna ska delta i 

planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina studier, det 

gemensamma skolarbetet och lärmiljön. De ska få kunskaper och 

erfarenheter av olika sätt att delta och påverka i medborgarsamhället 

och av gemensamt arbete utanför skolan. Genom att eleverna får ett 

personligt förhållande till naturen inser de betydelsen av naturskydd. 

Eleverna får lära sig att bedöma mediernas påverkan i samhället och 

att använda sig av de möjligheter medierna erbjuder. Genom egna 

erfarenheter lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar. 

Samtidigt lär de sig att uppfatta betydelsen av regler, 

överenskommelser och förtroende. Genom att delta i skolan och utanför 
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skolan lär sig eleverna att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt 

sätt. De lär sig att arbeta tillsammans och får tillfälle att öva sig 

att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig 

kritiskt till olika fenomen. Eleverna ska uppmuntras att reflektera 

över sina ställningstaganden ur olika perspektiv: likabehandling, 

jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och med tanke på en hållbar 

livsstil. 

Under den grundläggande utbildningen ska eleverna fundera över 

sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden samt olika 

framtidsalternativ. De ska lära sig förstå betydelsen av sina val, 

levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även 

för den närmaste omgivningen, samhället och naturen. Eleverna ska få 

färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och 

samhällets förfaringssätt och verksamhetsstrukturer så att de bidrar 

till att bygga en hållbar framtid. 

Eleverna ska från första klass få vara med och diskutera och planera 

mål för sitt eget arbete och sin grupps arbete. De ska också få 

planera hur skolans arbetsutrymmen ska inredas och göras trivsamma 

samt få delta i planering som gäller måltider, raster, fester, 

utfärder och andra evenemang i skolan. Tillsammans med eleverna ska 

man diskutera vad rättvisa, jämlikhet och ömsesidighet betyder. 

Eleverna ska genom egna erfarenheter bekanta sig med demokratiska 

principer och demokrati i praktiken. Alla elever hör till elevkåren 

och kan enligt sin ålder och sina förutsättningar vara med och besluta 

om saker som gäller dem själva. Man ska tillsammans med eleverna 

fundera på vad en rättvis och hållbar framtid betyder i vårt land och 

i världen och hur de själva kan bidra till en sådan. 

 

34.6. Läroämnen 

34.6.1. Bildkonst 

Läroämnets uppdrag 

Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att 

genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande 

verklighet. Genom att producera och tolka bilder formas elevernas 

identitet samtidigt som den kulturella kompetensen och gemenskapen 

stärks. 

Undervisningen ska bygga på elevernas egna erfarenheter, fantasi och 

lust att experimentera. Undervisningen i bildkonst ska utveckla 

förmågan att förstå konst, omgivningen och annan visuell kultur. 

Eleverna ska erbjudas olika sätt att bedöma verkligheten och att 

påverka den. Genom att förstärka kännedomen om kulturarvet stödjer man 

att traditionerna förmedlas och förnyas. Undervisningen ska stödja 

eleverna att utveckla kritiskt tänkande och uppmuntra eleverna att 

påverka den egna livsmiljön och samhället. Undervisningen i bildkonst 

ska ge eleverna en grund för aktiv medverkan lokalt och globalt. 

Det arbetssätt som är karakteristiskt för konsten främjar 

erfarenhetsbaserat, multisensoriskt och konkret lärande. Eleverna 

granskar bildkonst och annan visuell kultur ur ett historiskt och 

kulturellt perspektiv. Undervisningen ska ta upp olika uppfattningar 

om konstens uppgifter. Eleverna handleds att på ett mångsidigt sätt 

använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt. 

Undervisningen ska sporra eleven att utveckla multilitteracitet både 

med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och 

framställningssätt. Eleverna ska erbjudas möjligheter att arbeta med 

mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga undervisningen 
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och med aktörer utanför skolan. I undervisningen bekantar man sig med 

museer och andra kulturobjekt och undersöker möjligheterna att utöva 

bildkonst som hobby. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1-2 skapas grunden för elevernas personliga förhållande 

till bildkonst och annan visuell kultur. Samtidig användning av olika 

sinnen och hela kroppen stödjer utvecklingen av uttrycksförmågan och 

de estetiska färdigheterna. Eleverna ska handledas att använda sin 

fantasi, begrepp inom bildkonsten och att uttrycka sig visuellt på 

olika sätt. Konkreta, lekfulla arbetssätt används i undervisningen. 

Eleverna uppmuntras till långsiktigt konstnärligt lärande. Förmågan 

att skapa och tolka bilder tränas också med hjälp av digitala verktyg 

och webbmiljöer. Eleverna uppmuntras att samarbeta, att dela med sig 

av sina upplevelser och att ta emot och ge respons på sitt visuella 

arbete. 

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

Målet är att erbjuda lärmiljöer och arbetssätt som ger eleverna 

möjlighet att mångsidigt använda material, tekniker och uttryckssätt 

och tillämpa dem kreativt. Undervisningssituationerna ska präglas av 

en atmosfär som uppmuntrar eleverna att aktivt experimentera och öva. 

Genom pedagogiska lösningar stöds multisensoriska upplevelser, 

långsiktigt arbete samt ett undersökande och målinriktat konstnärligt 

lärande. Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas individuella 

behov och eleverna ska ges möjlighet att arbeta på ett ändamålsenligt 

sätt självständigt och i grupp. Målet är att skapa en 

verksamhetskultur som främjar lärande och socialt samspel både i 

skolan och i miljöer utanför skolan. I årskurs 1–2 ska eleverna 

uppmuntras att experimentera på ett lekfullt sätt, att använda 

digitala verktyg och att arbeta tvärkonstnärligt. Undervisningen 

genomförs både i skolan och i olika byggda miljöer, i naturen och i 

webbmiljöer. 

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

Handledning, differentiering och stöd ska ordnas med hänsyn till 

elevernas sociala, psykiska och motoriska förutsättningar och 

färdigheter. Lärande i konst kännetecknas av att eleven lär sig både 

individuellt och tillsammans med andra, vilket stödjer elevens 

identitetsutveckling, delaktighet och välbefinnande. Elevens 

individuella behov av handledning ska beaktas i undervisningen. 

Undervisningen differentieras vid behov genom till exempel val av 

uttryckssätt, arbetssätt och lärmiljöer. I undervisningssituationerna 

ska eleverna få utnyttja sina styrkor 

samt tillämpa olika arbets- och tillvägagångssätt. Lärandet i konst 

ska utvecklas i en trygg atmosfär, där mångfald accepteras och där 

eleverna uppmuntras att uttrycka sig och får individuell handledning 

och stöd. Alternativa pedagogiska metoder kan behövas i synnerhet för 

att utveckla de motoriska färdigheterna och förmågan att uttrycka 

iakttagelser och känslor visuellt. Handledning, differentiering och 

stöd kan ordnas till exempel med hjälp av lekar, spel och 

multisensoriska upplevelser. 

Bedömning av elevens lärande i bildkonst i årskurs 1–2 
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Bedömningen av lärandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och 

handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Bedömningen 

ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att skapa och tolka bilder, 

kunskapen om konst och övrig visuell kultur, långsiktiga arbetssätt 

och färdigheter i självbedömning. Responsen ska vara mångsidig och 

uppmuntra eleverna att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras 

synpunkter. Bedömningen av lärandet ska omfatta alla dimensioner av 

det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i bildkonst är följande 

• framsteg i förmågan att ställa upp mål för sitt arbete 

• framsteg i att pröva olika material och öva olika tekniker 

• framsteg i att använda uttryckssätt inom bildkonsten och diskutera 

om dem 

• framsteg i förmågan att diskutera sina egna och andras bilder. 

34.6.2. Det andra inhemska språket 

Läroämnets uppdrag 

Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är 

närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. 

Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. 

De ger underlag för att forma en flerspråkig och mångkulturell 

identitet och värdesätta den. I takt med att ordförrådet och 

strukturerna utvecklas, utvecklas också de kommunikativa 

färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen 

ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Undervisningen i det andra inhemska språket är en del av 

språkpedagogiken och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka 

elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i 

skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att kommunicera i 

autentiska språkmiljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra 

språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten i 

språkval och språkstudier förstärks genom att man på varierande och 

intressanta sätt informerar om valmöjligheter i språken, genom att 

man uppmuntrar eleverna att oberoende av kön fatta beslut om språkval 

utgående från sina individuella intressen, genom att man behandlar 

teman mångsidigt och ur olika synvinklar och genom att man använder 

omväxlande och praktiska arbetsmetoder. 

Studierna i det andra inhemska språket ska förbereda eleverna för 

planmässigt och kreativt arbete i olika sammansättningar. Eleverna 

och elevgrupperna ska också ges möjligheter att bilda nätverk och 

kommunicera med finskspråkiga elever och grupper. Digitala verktyg 

erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i 

autentiska situationer och utifrån elevernas kommunikationsbehov. 

Undervisningen ska också ge färdigheter som främjar delaktighet och 

aktiv påverkan. 

Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att lära 

sig språk och att modigt använda dem. Eleverna ska ges möjlighet att 

studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. 

Undervisningen ska ordnas så att också elever som avancerar snabbare 

eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg. 

Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika 

texter. Texterna ska väljas med hänsyn till barnens och de ungas 

intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och 

med de språk som eleverna använder på fritiden. Eleverna ska 

uppmuntras att söka information på de språk som de behärskar. 
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Nätverket Vi10 mofi åk 2 

Lärokursens uppdrag i årskurs 1-2 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i 

årskurs 1–2 Studierna i det första främmande språket eller det andra 

inhemska språket inleds oftast i årskurs 3. Undervisningen i den 

modersmålsinriktade lärokursen kan dock påbörjas redan före årskurs 3. 

I det fallet följs grunderna för läroplanen för den 

modersmålsinriktade lärokursen med hänsyn till elevernas ålder. 

Redan innan undervisningen i den modersmålsinriktade lärokursen inleds 

i åk 3 kan eleverna stifta bekantskap med finska texter av olika slag. 

Eleverna utvecklar sitt språk och sitt kunnande i finska samtidigt som 

de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet väljs tillsammans 

med eleverna utifrån deras intressen. Undervisningen kan genomföras i 

samband med andra lektioner, som en del av den helhetsskapande 

undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under 

särskilda lektioner eller undervisningspass. I den modersmålsinriktade 

lärokursen ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet att reflektera över 

och fördjupa sig i finska språkets och den finska kulturens särdrag. 

Nätverket Vi10 Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs 

Lärokursens uppdrag i årskurs 1-2 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i 

årskurs 1–2 Studierna i det första främmande språket eller det andra 

inhemska språket inleds oftast i årskurs 3. Undervisningen i den 

modersmålsinriktade lärokursen kan dock påbörjas redan före årskurs 3. 

I det fallet följs grunderna för läroplanen för den 

modersmålsinriktade lärokursen med hänsyn till elevernas ålder. 

Redan innan undervisningen i den modersmålsinriktade lärokursen inleds 

i åk 3 kan eleverna stifta bekantskap med finska texter av olika slag. 

Eleverna utvecklar sitt språk och sitt kunnande i finska samtidigt som 

de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet väljs tillsammans 

med eleverna utifrån deras intressen. Undervisningen kan genomföras i 

samband med andra lektioner, som en del av den helhetsskapande 

undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under 

särskilda lektioner eller undervisningspass. I den modersmålsinriktade 

lärokursen ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet att reflektera över 

och fördjupa sig i finska språkets och den finska kulturens särdrag. 

34.6.3. Elevhandledning 

Läroämnets uppdrag 

Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och 

skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska 

bilda en sammanhängande helhet som fortgår under hela den 

grundläggande utbildningen och vidare under studierna efter den 

grundläggande utbildningen. Elevhandledningen ska främja att eleverna 

lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna 

uppnår goda studieresultat. 

Elevhandledningens uppdrag är att främja elevernas fostran och 

utveckling så att de kan vidareutveckla sina studievanor och sina 

sociala färdigheter och tillägna sig kunskaper och färdigheter som 

behövs i livet. Elevhandledningen ska stödja eleverna att fatta beslut 

och att göra val gällande vardagslivet, studierna, fortsatta studier 
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och framtiden utgående från sina egna förutsättningar, sina 

värderingar, sitt utgångsläge och sina intressen. Med hjälp av 

elevhandledningen lär sig eleverna att bli medvetna om sina 

möjligheter att påverka planeringen och besluten i sitt eget liv. 

Eleverna ska uppmuntras att fundera över och ifrågasätta sina 

förhandsuppfattningar om utbildning och yrken och att göra sina val 

utan könsbundna rollmodeller. Elevhandledningen ska genomföras i 

samarbete med vårdnadshavarna. Strukturen, verksamhetssätten, arbets- 

och ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de 

yrkesövergripande nätverk som behövs för att uppnå målen för 

elevhandledningen ska beskrivas i skolans handledningsplan. I planen 

ska även samarbetet mellan hem och skola gällande handledning 

beskrivas, likaså skolans samarbete med arbetslivet och arrangemang i 

anslutning till praktisk arbetslivsorientering. Det är viktigt att 

systematiskt utvärdera hur målen 

i handledningsplanen nås. För att elevernas studier ska fortlöpa 

smidigt vid etappmålen inom den grundläggande utbildningen och vid 

övergången till fortsatta studier är det viktigt med samarbete mellan 

lärarna och studiehandledarna och att man vid behov samarbetar med 

andra yrkeskategorier. Lärarna ska i sitt arbete använda aktuell 

information om fortsatta studier, arbetsliv och arbetsuppgifter samt 

förändringar i dessa. 

Elevhandledningen fungerar som en länk mellan skolan, samhället och 

arbetslivet. 

Elevhandledningen ska främja rättvisa, likvärdighet, jämlikhet och 

delaktighet samt förebygga marginalisering från utbildning och 

arbetsliv. De kunskaper och färdigheter som utvecklas inom 

elevhandledningen bidrar för sin del till att trygga tillgången på 

kompetent arbetskraft och till att efterfrågan och utbud på kunnande 

sammanfaller i det framtida arbetslivet. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 genomförs elevhandledningen som en integrerad del 

av den övriga undervisningen och skolans verksamhet. Klassläraren 

ansvarar tillsammans med de övriga lärarna för elevhandledningen. 

Handledningen ska främja utvecklingen av elevernas studievanor och -

färdigheter samt stödja eleverna att gradvis börja ta ansvar för 

skolarbetet, sina egna uppgifter och sin egendom. Eleverna ska få 

handledning i att ställa upp individuella mål samt uppmuntrande och 

vägledande respons på hur målen nåtts på ett sådant sätt att förmågan 

att lära sig stärks. Med tanke på målen för elevhandledningen är det 

viktigt att välja sådana arbetssätt och ge respons på ett sådant sätt 

att eleverna kan bilda sig en positiv uppfattning om sig själva som 

elever och som medlemmar i gruppen. Eleverna ska handledas till att 

utveckla sina sociala färdigheter och sin förmåga att arbeta i grupp. 

De uppmuntras även till aktiv delaktighet i sin närmiljö. 

Med hjälp av elevhandledningen läggs grunden för samarbetet mellan 

hem och skola i ett tidigt skede av den grundläggande utbildningen. 

Elevhandledningen ska stödja eleverna och vårdnadshavarna att göra de 

första valen gällande utbildning och hjälpa dem att förstå valens 

betydelse för framtida studier. Eleverna bekantar sig med olika yrken 

och med arbetslivet utgående från de yrken som finns representerade i 

skolan och i deras närmaste omgivning. 

34.6.4. Gymnastik 

Läroämnets uppdrag 
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Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas 

välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska 

funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. 

Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna 

positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil. I gymnastiken 

betonas kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och samarbete. Gymnastiken 

ska bidra till att främja jämlikhet, jämställdhet och gemenskap samt 

stödja kulturell mångfald. Undervisningen ska vara trygg och utgå från 

de möjligheter som olika årstider och de lokala förhållandena 

erbjuder. Skolans lokaler, idrottsplatser i närmiljön och naturen ska 

utnyttjas mångsidigt i undervisningen. Eleverna ska handledas att 

främja ett tryggt och etiskt hållbart arbetssätt och inlärningsklimat. 

I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt 

utvecklas de genom att röra på sig. Att lära sig att röra på sig 

innebär fysisk aktivitet enligt elevernas ålder och utvecklingsnivå, 

träning av motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Eleverna 

ska få kunskaper och färdigheter för olika slags gymnastiksituationer. 

Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att 

respektera andra, att vara ansvarsfull, att utveckla sig själv 

långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en 

positiv självbild. Gymnastiken ska ge eleverna möjlighet att känna 

glädje, uttrycka sig med kroppen, delta, vara social, koppla av, tävla 

och kämpa på ett lekfullt sätt och att hjälpa andra. Eleverna ska 

också få beredskap att främja sin hälsa. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

"Vi leker och rör på oss tillsammans." 

I årskurserna 1–2 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att tillägna 

sig sensomotoriska färdigheter och grundläggande motoriska 

färdigheter, att göra saker tillsammans och att utveckla sociala 

färdigheter och stärka de positiva upplevelserna av gymnastik. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att möta emotionellt varierande 

situationer. Elevernas fantasi och idéer ska utnyttjas i 

undervisningen. 

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

Gymnastikens uppdrag och mål genomförs genom trygg och mångsidig 

undervisning i olika lärmiljöer inomhus och utomhus med betoning på 

elevernas delaktighet. I undervisningen beaktas på ett ändamålsenligt 

sätt årstiderna, de lokala förhållandena samt de möjligheter som 

skolan och omgivningen erbjuder. I undervisningen betonas arbetssätt 

som främjar fysisk aktivitet och gemenskap och ger möjlighet till 

uppmuntrande växelverkan och att hjälpa andra samt att verksamheten 

är trygg både psykiskt och fysiskt. Det är viktigt att främja säkert 

trafikbeteende när man förflyttar sig till idrottsplatser utanför 

skolan. 

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

En uppmuntrande och accepterande atmosfär än en förutsättning för att 

målen för gymnastikundervisningen ska nås. Undervisningen ska ge alla 

elever möjlighet att lyckas och att delta samt stödja en tillräcklig 

funktionsförmåga med tanke på välbefinnandet. Det är viktigt att 

beakta elevernas individualitet, att arbetsklimatet är tryggt och att 

undervisningsarrangemangen och kommunikationen i undervisningen är 

tydliga. Upplevelsen av att kunna och den sociala samhörigheten stöds 
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genom elevorienterade och engagerande arbetssätt, lämpliga uppgifter 

och uppmuntrande respons. I årskurs 1–2 är det viktigt att upptäcka 

sådana motoriska svårigheter som kan ha samband med andra 

inlärningssvårigheter. 

Bedömning av elevens lärande i gymnastik i årskurs 1–2 

Bedömningen av lärandet ska stödja eleverna att röra på sig med hjälp 

av gymnastik. Syftet är med andra ord att stödja utvecklingen av den 

fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Bedömningen ska 

grunda sig på mångsidig information om elevernas lärande, arbetssätt 

och framsteg. 

I bedömningen ska man sträva efter att fästa vikt vid elevernas 

individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. Elevens 

hälsotillstånd och specialbehov ska beaktas i gymnastikundervisningen 

och bedömningen. Bedömningen görs utgående från observation av 

elevernas aktivitet och arbete och genom att eleverna handleds i 

självbedömning. Centrala föremål för bedömningen och responsen med 

tanke på lärprocessen i gymnastik är följande 

• framsteg i förmågan att finna lämpliga lösningar i olika 

gymnastiksituationer 

• framsteg i de grundläggande motoriska färdigheterna och träningen 

av dem 

• framsteg i förmågan att agera tryggt och aktivt i överenskomna 

uppgifter • framsteg i förmågan att arbeta självständigt och 

tillsammans med andra. 

34.6.5.Livsåskådningskunskap 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja 

elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I 

livsåskådningskunskapen ses människorna som aktörer som förnyar och 

skapar sin kultur och som upplever och skapar mening tillsammans och i 

samverkan med omvärlden. Livsåskådningar, mänskliga sedvanor och deras 

innebörd anses vara resultat av växelverkan mellan individer, 

samhällen och kulturarv. I livsåskådningskunskapen betonas människans 

förmåga att aktivt påverka sina egna tankar och handlingar. Detta 

gäller även elevernas studier och lärande. Därför är det viktigt att 

undervisningen och studierna anpassas efter elevernas tanke- och 

upplevelsevärld. Undervisningen i livsåskådningskunskap har som 

uppdrag att utveckla elevernas förmåga att växa till självständiga, 

toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle. 

Målet är ett fullständigt demokratiskt medborgarskap i en allt mer 

global och snabbt föränderlig värld. Det förutsätter att 

undervisningen i livsåskådningskunskap mångsidigt ökar den 

åskådningsmässiga och kulturella allmänbildningen, utvecklar förmågan 

att tänka, förmågan att handla etiskt och kritiskt och att lära sig. 

Att tänka kritiskt innebär inom livsåskådningskunskap att söka 

orsaker, se sammanhang, ha känsla för situationer och att kunna ändra 

sitt förhållningssätt. Hit hör också en öppen och reflekterande 

attityd. 

Livsåskådningskunskapen ska stödja utvecklingen av mångsidig 

kompetens, i synnerhet förmågan att tänka och lära sig, kulturell och 

kommunikativ kompetens, vardagskompetens och förmågan att delta, 

påverka och ta ansvar. 
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Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 ska tyngdpunkten i undervisningen i 

livsåskådningskunskap ligga på att utveckla elevernas samarbets- och 

kommunikationsförmåga, uttrycksförmåga samt tänkande och lärande. 

Genom att vara lyhörd för och respektera elevens tankar och 

erfarenheter hjälper man eleven att utveckla en sund självkänsla och 

en positiv självbild. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i livsåskådningskunskap i årskurs 1–

2 

Vid valet av arbetssätt är det med tanke på läroämnets mål viktigt att 

skapa en trygg och öppen psykisk och social lärmiljö, där eleven 

upplever att hen blir hörd och respekterad. Eleven ska uppmuntras till 

självstyrt lärande. Den fysiska lärmiljön utvecklas så att den tar 

hänsyn till olika sätt att arbeta och lära sig och går lätt att 

förändra. De gemensamma, lärarledda undersökande diskussionerna 

berikas med konkreta aktiviteter, sagor, berättelser, lekar, musik, 

bildkonst och drama. Digitaliseringen av barnens livsmiljö ska beaktas 

i arbetet. 

Handledning, differentiering och stöd i livsåskådningskunskap i 

årskurs 1–2 

Med tanke på läroämnets mål är det centralt att handledningen och 

stödet stärker elevens självförtroende och känsla av delaktighet. 

Läroämnet livsåskådningskunskap ska stödja elevens välbefinnande, 

utveckling och lärande genom att erbjuda möjligheter och begreppsliga 

redskap att undersöka, strukturera och skapa en egen 

livsåskådningsidentitet tillsammans med andra. 

Handledning och stöd behövs särskilt för att utveckla kommunikations- 

och tankeförmågan. Elevernas individuella behov av stöd ska beaktas 

vid valet av arbetssätt. 

Bedömning av elevens lärande i livsåskådningskunskap i årskurs 1–2 

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. 

Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma 

diskussioner. Bedömningen ska stödja och stärka elevernas delaktighet 

och självförtroende. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga 

och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i 

undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa 

frågor samt att motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. 

Mångsidiga arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge 

akt på sina framsteg och kunskaper. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i livsåskådningskunskap är följande 

• framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning 

i sin närmiljö 

• framsteg i förmågan att arbeta i grupp 

• framsteg i förmågan att uttrycka tankar och att lyssna på andra. 
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34.6.6. Matematik 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, 

exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleverna. Undervisningen 

ska lägga grund för förståelsen av matematiska begrepp och strukturer 

samt utveckla elevernas förmåga att behandla information och lösa 

problem. På grund av matematikens kumulativa natur ska undervisningen 

framskrida systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i 

undervisningen och studierna i matematik. Lärandet stöds med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik. 

Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv 

attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i 

matematik. Den ska också utveckla elevernas förmåga att kommunicera, 

interagera och samarbeta. Undervisningen i matematik ska vara 

målinriktad och långsiktig och stödja eleverna att själva ta ansvar 

för sitt lärande. 

Undervisningen ska handleda eleverna att förstå nyttan av matematik i 

sitt eget liv och i ett bredare samhällsperspektiv. Undervisningen ska 

utveckla elevernas förmåga att använda och tillämpa matematik på ett 

mångsidigt sätt. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 ska eleverna i undervisningen i matematik erbjudas 

mångsidiga upplevelser för att tillägna sig matematiska begrepp och 

strukturer. Olika sinnen ska utnyttjas i undervisningen. 

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka 

matematiska tankar med konkreta hjälpmedel, muntligt, skriftligt och 

genom att rita och tolka bilder. Undervisningen i matematik ska 

lägga en stabil grund för förståelse av talbegreppet och tiosystemet 

samt för räknefärdigheter. 

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

Undervisningen ska utgå från bekanta ämnen och problem som 

intresserar eleverna. Målet är att skapa en lärmiljö där eleverna 

studerar matematik aktivt och med olika hjälpmedel. Varierande 

arbetssätt används i undervisningen. Eleverna får vänja sig vid att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Pedagogiskt 

ledda lekar och spel är ett viktigt arbetssätt. Digitala verktyg 

används i undervisningen och studierna. 

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

Vid skolstarten ska man klargöra vad eleverna redan kan och vilka 

skillnader det finns i deras kunskaper. Eftersom matematik är ett 

kumulativt läroämne, är det nödvändigt att behärska grundläggande 

matematiska begrepp och färdigheter för att kunna lära sig nya saker. 

Eleverna ska erbjudas stöd både för att komplettera bristfälliga 

kunskaper och färdigheter och för att tillägna sig nytt innehåll. Man 

ska reservera tillräckligt mycket tid och stödja lärandet systematiskt 

för att utveckla matematiklärandet och elevernas förmåga att ta till 

sig ny kunskap. Utvecklingen av elevernas kunskaper och färdigheter i 

matematik ska följas upp kontinuerligt. Stödet ska ge dem möjlighet 

att utveckla sina färdigheter och samtidigt känna glädje över att lära 

sig och att kunna. Eleverna ska erbjudas lämpliga hjälpmedel som stöd 
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för lärandet samt möjligheter att själva komma till insikt och förstå. 

Eleverna ska ges möjlighet att öva tillräckligt. Elever som behöver 

mera utmaningar ska erbjudas möjlighet att fördjupa förståelsen för 

innehållet i årskurserna 1–2. Uppgifterna kan till exempel omfatta 

egenskaperna hos naturliga tal, olika talföljder, geometri, kreativ 

problemlösning och mera krävande tillämpningar av grundläggande 

räkneoperationer. 

 

Bedömning av elevens lärande i matematik i årskurs 1–2 

Under läsåret är den huvudsakliga uppgiften för bedömningen av 

lärandet att stödja och främja elevernas matematiska tänkande och 

kunskapsutveckling inom alla målområden. Bedömningen av 

matematiklärandet och responsen ska vara uppmuntrande. Eleverna ska 

sporras att utnyttja sina styrkor och att träna de färdigheter som 

behöver utvecklas. Eleverna handleds att själva iaktta hur deras eget 

lärande framskrider. 

Elevernas kunskapsnivå och förståelse av matematik kan utredas med 

hjälp av samtal, konkreta hjälpmedel, figurer eller skriftliga alster. 

De ska ha möjlighet att visa sina framsteg på olika sätt. Det är 

viktigt att vid sidan av korrekta lösningar även beakta på vilket sätt 

och hur obehindrat eleven räknar. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i matematik är följande 

• framsteg i förståelsen av talbegreppet och talföljder 

• framsteg i förståelsen av tiosystemet 

• framsteg i hur obehindrat eleven räknar 

• framsteg i förmågan att klassificera kroppar och figurer 

• framsteg i förmågan att använda matematik vid problemlösning. 

 

34.6.7. Modersmål och litteratur 

Läroämnets uppdrag 

Mål, handledning, differentiering och stöd samt bedömning av lärande 

som hör samman med läroämnets uppdrag, lärmiljöer och arbetssätt 

gäller alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur. 

Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla 

elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera 

eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur 

och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och vidga sitt 

vardagsspråk och sin textkompetens så att de med hjälp av lämpliga 

begrepp kan ge uttryck för iakttagelser och fenomen och verbalisera 

sina egna tankar. 

Läroämnet modersmål och litteratur ansvarar, i samarbete med de övriga 

läroämnena och med hemmen, för elevernas språkliga utveckling. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att skapa sin språkliga och 

kulturella identitet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle. 

Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, 

färdighets- och kulturämne. Undervisningen ska baseras på en vidgad 

textsyn. Centrala färdigheter som ska betonas är färdighet i att 

tolka och producera mångformiga texter och i att söka och dela 

information. Kreativiteten stärks och fantasin får möjlighet att 

utvecklas på ett mångsidigt sätt genom att eleverna bekantar sig med 
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litteratur som är lämplig för deras ålder och språkfärdighet. 

Litteraturen vidgar även elevernas uppfattning om sig själva som 

språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar 

förståelsen för andra kulturer. 

Eleverna ska uppmuntras till att kommunicera och uttrycka sig i olika 

slag av kommunikationsmiljöer. Genom att eleverna blir handledda i att 

inse hur deras egen språkanvändning påverkar andra människor bidrar 

modersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och 

skrivstrategier är centrala metakognitiva färdigheter som ska betonas 

inom modersmålsundervisningen. Syftet med undervisningen om språket är 

att stödja och utveckla språklig medvetenhet och analytisk 

språkfärdighet. Undervisningen ska basera sig på en social och 

funktionell syn på språket: de språkliga strukturerna ska studeras i 

språkliga sammanhang och inom textgenrer som är lämpliga för den 

aktuella åldersgruppen. Undervisningen ska avancera trappstegsvis i 

enlighet med elevernas utvecklingsstadium. 

Inom undervisningen ska eleverna lära känna flera kulturområden, av 

vilka ordkonsten, mediekulturen, drama och teater samt muntlig 

kommunikationskultur är de mest centrala. 

Undervisningen i ordkonst innebär att man skriver, läser och tolkar 

skönlitterära texter. Syftet med litteraturundervisningen är att väcka 

läslust, stödja eleverna i att få och dela med sig av läsupplevelser, 

fördjupa kulturkännedomen, stödja den etiska utvecklingen och att 

berika elevernas språk och fantasi. Drama i undervisningen stärker 

läroämnets funktionella, erfarenhetsbaserade och estetiska karaktär. 

Genom arbete med mediekunskap ökar elevernas medvetenhet om och vana 

att använda olika medieinnehåll och de lär sig förstå och tolka 

mediernas roll som ett kulturellt fenomen. Arbetet med muntlig 

kommunikation stärker elevernas kommunikativa kompetens. 

Att innehållet i modersmåls- och litteraturundervisningen görs 

meningsfullt är en viktig motivationsfaktor för eleverna. Motivationen 

och intresset stärks genom att man i undervisningen utgår från barnens 

och de ungas språkvärld och erfarenheter och vidgar dessa samt låter 

eleverna göra egna val och vara aktiva aktörer. Det är också viktigt 

att man inom undervisningen beaktar elevernas egna textvärldar och 

erfarenheter och breddar dessa. Då skolan formar sina lärmiljöer och 

väljer undervisningsmetoder inom läroämnet modersmål och litteratur 

ska elevernas olikheter, olika förutsättningar och jämställdheten 

mellan könen beaktas. Både de som är specialbegåvade på området och de 

som har inlärningssvårigheter ska få stöd. De olika lärokurserna i 

läroämnet ska samarbeta med varandra. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

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. 

I den allmänna delen, under rubriken Planer som kompletterar 

undervisningen ingår en språkstrategi för regionens svenska skola samt 
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en finlandssvensk kulturstig. Syftet är att stöda det svenska språket. 

Denna strategi kommer att ingå även i motsvarande dokument inom svensk 

småbarnspedagogik. Särskilda fokusområden och åtgärder för läsåret 

beskrivs i skolans verksamhetsplan. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i läroämnet modersmål och litteratur 

i årskurs 1–2 

Lärmiljön ska utgöra en mångsidig text- och språkmiljö. Det ska finnas 

god tillgång till litteratur och olika slags texter som intresserar 

eleverna. Eleverna ska självständigt och tillsammans få producera 

texter som publiceras i klassen och i andra bekanta miljöer. Språket 

ska undersökas genom lek, till exempel med hjälp av roll-, drama- och 

teaterlekar. De olika delområdena ska integreras i undervisningen så 

att eleverna tillägnar sig olika färdigheter i läroämnet samtidigt som 

de lär sig att gestalta olika företeelser språkligt. Genom att bekanta 

sig med skolbibliotekseller närbiblioteksverksamheten och med olika 

kulturevenemang för barn utvidgas lärmiljön till områden utanför 

klassrummet. Den kulturella mångfalden i närmiljön och medierna ska 

också utnyttjas. Undervisningen ska fokusera på att dela upplevelser 

och öva färdigheter tillsammans och individuellt, också med hjälp av 

digitala verktyg. Drama ska integreras i litteraturundervisningen och 

i andra läroämnen, till exempel musik, gymnastik, omgivningslära. 

Handledning, differentiering och stöd i läroämnet modersmål och 

litteratur i årskurs 1–2 

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling samt inlärningen av 

läs- och skrivfärdigheter i samarbete med hemmen. Det är viktigt att 

identifiera språksvårigheter vad gäller tal, läsning eller skrivning 

och att erbjuda stöd så tidigt som möjligt. Läraren ska visa hur man 

läser och förstår ord, meningar och texter och skriver på olika sätt. 

Eleven uppmuntras att använda medier på ett mångsidigt och tryggt 

sätt. Språkligt begåvade elever ska erbjudas mera utmanande uppgifter, 

material och textmiljöer. Alla elever oavsett kön ska stödjas så att 

de hittar texter och arbetssätt som intresserar dem. 

Bedömning av elevens lärande i läroämnet modersmål och litteratur i 

årskurs 1–2 

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera med 

eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren såväl hela 

undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande och framsteg. I 

årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet 

att ge en helhetsbild av elevens språkliga utveckling inom alla 

målområden. Genom den respons som baserar sig på bedömningen ska 

elevens kommunikativa färdigheter, verbala uttrycksförmåga samt 

utvecklingen av grundläggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom 

respons som baserar sig på utvärdering av elevens språkliga utveckling 

ska eleven få information om sina språkliga styrkor och om hur de 

språkliga och kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska 

också få mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, 

uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar texter. 

Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika 

färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna 

modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig 

information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- 

och skrivfärdigheter, utvecklas. 
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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. 

Nätverket Vi10, Modersmål och litteratur 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och 

lärokursen i svenska och litteratur undervisas i samma omfattning och 

med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock 

med vissa mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella 

särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag i de svenska 

skolorna i Finland är även viktigt att betona. Elevernas skolspråk och 

språkmedvetenhet ska kontinuerligt stödjas, parallellt med att 

flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 

språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i 

modersmål och litteratur och även i alla övriga läroämnen. 

Lärokursens uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1-2 är det speciellt viktigt att eleverna lär sig 

grundläggande läs- och skrivfärdighet, och att de kommunicerar genom 

många olika uttryckssätt och lär sig att lära. Undervisningens syfte 

är att väcka intresse för språk och kommunikation och för att 

producera och tolka olika slag av texter. 

Årskurs 1  

I1 Att kommunicera 

Eleverna får öva sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld, 

att lyssna, fråga, svara och berätta ansikte mot ansikte i olika slag 

av kommunikationssituationer och för olika syften. De övar sig att 

kommunicera i grupp i olika textmiljöer. Med hjälp av 

kommunikationsövningar och drama, roll- och teaterlekar får eleverna 

möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, 

ramsor, faktatexter, medietexter och spel. 

Eleverna får öva sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld, 

att lyssna, fråga, svara och berätta ansikte mot ansikte i olika slag 

av kommunikationssituationer och för olika syften. De övar sig att 

kommunicera i grupp i olika textmiljöer. Med hjälp av 

kommunikationsövningar och drama, roll- och teaterlekar får eleverna 

möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, 

ramsor, faktatexter, medietexter och spel. 

Eleverna får ord och uttryck för det som de upplever i sin vardag både 

innanför och utanför skolan. Eleverna ska aktiveras till att använda 

språket i olika situationer. Olika språkvarieteter introduceras och man 

visar eleven på språkliga skillnader i svenskan. 

Med varierande lärmiljöer övar sig eleverna att använda ett varierande 

språk. I mån av möjlighet bör eleverna vistas i miljöer där man 
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använder svenska. Samarbetet inom Nätverket Vi10 ger eleverna möjlighet 

att kommunicera med jämnåriga på svenska. 

I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig läsa och övar sig samtidigt i läsförståelse och i att 

använda grundläggande lässtrategier. Eleverna bekantar sig med 

sambandet mellan ljud och bokstav och med begreppen språkljud, 

stavelse, ord, sats, mening, punkt, rubrik, text och bild. Eleverna 

får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i 

omgivningen och fundera över deras betydelser och strukturer. De 

arbetar med bland annat bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla 

faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna bekantar sig även 

med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i 

berättande, beskrivande och instruerande texter, och de lär sig förstå 

berättelsens grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och 

händelseförlopp. Läsupplevelserna diskuteras med de övriga i gruppen 

och eleverna övar sig att återge en text med egna ord och reflektera 

kring texters innehåll, ordval och ords betydelser och vidgar på så 

sätt sitt ordförråd. Eleverna övar sig i informationssökning genom att 

göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna 

texter och berätta för andra om sina iakttagelser. 

Eleverna lär sig läsa och övar sig samtidigt i läsförståelse och i att 

använda grundläggande lässtrategier. Eleverna bekantar sig med 

sambandet mellan ljud och bokstav och med begreppen språkljud, 

stavelse, ord, sats, mening, punkt, rubrik, text och bild. Eleverna 

får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i 

omgivningen och fundera över deras betydelser och strukturer. De 

arbetar med bland annat bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla 

faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna bekantar sig även 

med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i 

berättande, beskrivande och instruerande texter, och de lär sig förstå 

berättelsens grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och 

händelseförlopp. Läsupplevelserna diskuteras med de övriga i gruppen 

och eleverna övar sig att återge en text med egna ord och reflektera 

kring texters innehåll, ordval och ords betydelser och vidgar på så 

sätt sitt ordförråd. Eleverna övar sig i informationssökning genom att 

göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna 

texter och berätta för andra om sina iakttagelser. 

Eleverna ges tid för läsande och högläsning även under skoldagen. 

Ljudböcker är ett bra komplement till högläsning. Eleverna lär sig 

hitta litteratur och läsupplevelser från flera olika källor, tex 

digitala bibliotek. 

I3 Att producera texter 

Eleverna övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar, 

upplevelser och iakttagelser och ur sin fantasi och sina inre bilder, 

både individuellt och tillsammans. Dessutom bekantar sig eleverna med 

textuella och språkliga drag som är typiska för berättelser såsom 

uttryck för tid och plats och berättelsestruktur. De använder sig av 

dessa strukturer i sina egna texter. Eleverna lär sig att forma och 

skriva textade gemener och versaler för hand och att använda 

tangentbord och skriva digitalt, lär sig grundläggande skrivregler 

såsom mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, användningen av 

versal i början av en mening och i namn och de övar rättstavning med 
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hjälp av läsning och övningar som utvecklar den fonologiska 

medvetenheten. 

Eleverna övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar, 

upplevelser och iakttagelser och ur sin fantasi och sina inre bilder, 

både individuellt och tillsammans. Dessutom bekantar sig eleverna med 

textuella och språkliga drag som är typiska för berättelser såsom 

uttryck för tid och plats och berättelsestruktur. De använder sig av 

dessa strukturer i sina egna texter. Eleverna lär sig att forma och 

skriva textade gemener och versaler för hand och att använda 

tangentbord och skriva digitalt, lär sig grundläggande skrivregler 

såsom mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, användningen av 

versal i början av en mening och i namn och de övar rättstavning med 

hjälp av läsning och övningar som utvecklar den fonologiska 

medvetenheten. 

Eleverna arbetar fram gemensamma texter och följer upp hur texten 

föds. Eleverna använder sig av olika slags medier i 

informationssökning. 

Eleverna får tex via skolans webbsida, Nätverket Vi10, föreställningar 

och utställningar publicera texter för publik. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Elevernas språkliga medvetenhet stärks genom att de laborerar med 

talat språk och grundläggande språkliga begrepp samt läser och lyssnar 

till skrivna texter, såsom litteratur och kultur för barn. Eleverna 

får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar 

kring hur språkanvändningen påverkar omgivningen. De läser, lyssnar 

till, diskuterar och bearbetar många olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier. 

Tillsammans bekantar sig eleverna med biblioteket och hur det används. 

Eleverna får även bekanta sig med kulturutbudet för barn i närområdet 

och med olika kultur- och högtidstraditioner och de arbetar kreativt 

tillsammans inom olika kulturella uttrycksformer. 

Elevernas språkliga medvetenhet stärks genom att de laborerar med 

talat språk och grundläggande språkliga begrepp samt läser och lyssnar 

till skrivna texter, såsom litteratur och kultur för barn. Eleverna 

får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar 

kring hur språkanvändningen påverkar omgivningen. De läser, lyssnar 

till, diskuterar och bearbetar många olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier. 

Tillsammans bekantar sig eleverna med biblioteket och hur det används. 

Eleverna får även bekanta sig med kulturutbudet för barn i närområdet 

och med olika kultur- och högtidstraditioner och de arbetar kreativt 

tillsammans inom olika kulturella uttrycksformer. 

Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet 

också under kulturdagar som arrangeras i samarbete med de andra 

skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella 

och klassiska svenskspråkiga barnböcker. 

De kommunala biblioteken har en mycket begränsat utbud av svensk 

litteratur. Eleverna får bekanta sig med digitala bibliotek såsom e-

skolan. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K3 
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M2 I1  K1, K2, K7 

M3 I1  K1, K2, K7 

M4 I1  K1, K2, K7 

M5 I2  K1, K4, K5 

M6 I2  K1, K2, K4 

M7 I2  K1, K4, K5 

M8 I2  K2, K4, K5 

M9 I3  K1, K4, K5, K7 

M10 I3  K2, K4, K5 

M11 I3  K1, K4, K5 

M12 I4  K2, K4, K7 

M13 I4  K2, K3, K4 

M14 I4  K2, K4, K7 

 

M1 stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och fungera 

i olika kommunikationssituationer 

Nätverkets tillägg: 

Sträva efter att kommunikationen i lärsituationerna sker på svenska. 

M2 stödja eleven i att utveckla sitt språk och sin fantasi, 

kommunikationsoch samarbetsförmåga genom att erbjuda möjlighet för 

eleven att delta i olika kommunikations-situationer och bli bekant med 

normerna för dessa 

M3 stödja elevens lust och vilja att uttrycka sig både verbalt och 

ickeverbalt och genom drama 

M4 stödja eleven i att utveckla kommunikativa färdigheter och 

förståelse för att människor kommunicerar på olika sätt 

Aktivt introducera olika språkvarieteer och visa eleven på språkliga 

skillnader i svenskan. 

M5 sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven 

möjlighet till övning i att använda strategier för läsförståelse samt 

uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsförståelse 

M6 handleda eleven att analysera texter av många olika slag och att 

vidga sitt ordförråd i samband med textanalys 

M7 handleda eleven i att söka information på många olika sätt 
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M8 sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, medietexter 

och andra texter genom att skapa positiva läsupplevelser och 

samtidigt väcka intresse och lust att läsa och lära sig samt dela med 

sig av sina läsupplevelser 

M9 inspirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikteroch beskriva 

sina upplevelser i tal, bild och skrift 

M10 erbjuda eleven möjlighet att producera enkla berättelser, 

beskrivningar och andra texter, även i multimediala miljöer 

M11 lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivförmågan och 

att använda tangentbord, handleda eleven i att småningom börja 

planera och strukturera texter samt lära känna de grundläggande 

färdigheterna i rättstavning och övriga skriftspråkskonventioner 

M12 sporra eleven att utveckla sin språkliga medvetenhet gällande 

talat och skrivet språk och sin kunskap om grundläggande språkbegrepp 

samt handleda eleven i att göra iakttagelser om språk och språkbruk 

och bli medveten om hur det egna språkbruket påverkar andra 

M13 uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för 

barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsintresse och 

använda sig av bibliotek 

Eleverna erbjuds bokprat på svenska. 

M14 handleda eleven att uppskatta sin egen och andras kultur och språk 

samt kulturell mångfald, ge eleven möjlighet att bekanta sig med olika 

former av barnkultur och sporra eleven att producera kultur 

tillsammans med andra 

Ãrskurs 2  

I1 Att kommunicera 

Eleverna får öva sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld, 

att lyssna, fråga, svara och berätta ansikte mot ansikte i olika slag 

av kommunikationssituationer och för olika syften. De övar sig att 

kommunicera i grupp i olika textmiljöer. Med hjälp av 

kommunikationsövningar och drama, roll- och teaterlekar får eleverna 

möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, 

ramsor, faktatexter, medietexter och spel. 

Eleverna får öva sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld, 

att lyssna, fråga, svara och berätta ansikte mot ansikte i olika slag 

av kommunikationssituationer och för olika syften. De övar sig att 

kommunicera i grupp i olika textmiljöer. Med hjälp av 

kommunikationsövningar och drama, roll- och teaterlekar får eleverna 

möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, 

ramsor, faktatexter, medietexter och spel. 

Eleverna får ord och uttryck för de som de upplever i sin vardag både 

innanför och utanför skolan. Eleverna ska aktiveras till att använda 

språket i olika situationer. 

Med varierande lärmiljöer övar sig eleverna att använda ett varierande 

språk. I mån av möjlighet bör eleverna vistas i miljöer där man 

använder svenska. Samarbetet inom Nätverket Vi10 ger eleverna möjlighet 

att kommunicera med jämnåriga på svenska. 

Modersmålet kan lätt integreras i andra ämnen t.ex. genom 

dramatisering och litteratur. 
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I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig läsa och övar sig samtidigt i läsförståelse och i att 

använda grundläggande lässtrategier. Eleverna bekantar sig med 

sambandet mellan ljud och bokstav och med begreppen språkljud, 

stavelse, ord, sats, mening, punkt, rubrik, text och bild. Eleverna 

får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i 

omgivningen och fundera över deras betydelser och strukturer. De 

arbetar med bland annat bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla 

faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna bekantar sig även 

med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i 

berättande, beskrivande och instruerande texter, och de lär sig förstå 

berättelsens grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och 

händelseförlopp. Läsupplevelserna diskuteras med de övriga i gruppen 

och eleverna övar sig att återge en text med egna ord och reflektera 

kring texters innehåll, ordval och ords betydelser och vidgar på så 

sätt sitt ordförråd. Eleverna övar sig i informationssökning genom att 

göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna 

texter och berätta för andra om sina iakttagelser. 

Eleverna lär sig läsa och övar sig samtidigt i läsförståelse och i att 

använda grundläggande lässtrategier. Eleverna bekantar sig med 

sambandet mellan ljud och bokstav och med begreppen språkljud, 

stavelse, ord, sats, mening, punkt, rubrik, text och bild. Eleverna 

får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i 

omgivningen och fundera över deras betydelser och strukturer. De 

arbetar med bland annat bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla 

faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna bekantar sig även 

med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i 

berättande, beskrivande och instruerande texter, och de lär sig förstå 

berättelsens grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och 

händelseförlopp. Läsupplevelserna diskuteras med de övriga i gruppen 

och eleverna övar sig att återge en text med egna ord och reflektera 

kring texters innehåll, ordval och ords betydelser och vidgar på så 

sätt sitt ordförråd. Eleverna övar sig i informationssökning genom att 

göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna 

texter och berätta för andra om sina iakttagelser. 

Eleverna ges tid för läsandet och högläsning även under skoldagen. 

Ljudböcker är ett bra komplement till högläsning. Eleverna lär sig 

hitta litteratur och läsupplevelser från flera olika källor. (e-skolan, 

en läsande klass, att skriva sig till läsning och liknande projekt 

sätter skolorna in i verksamhetsplanen).  

I3 Att producera texter 

Eleverna övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar, 

upplevelser och iakttagelser och ur sin fantasi och sina inre bilder, 

både individuellt och tillsammans. Dessutom bekantar sig eleverna med 

textuella och språkliga drag som är typiska för berättelser såsom 

uttryck för tid och plats och berättelsestruktur. De använder sig av 

dessa strukturer i sina egna texter. Eleverna lär sig att forma och 

skriva textade gemener och versaler för hand och att använda 

tangentbord och skriva digitalt, lär sig grundläggande skrivregler 

såsom mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, användningen av 

versal i början av en mening och i namn och de övar rättstavning med 

hjälp av läsning och övningar som utvecklar den fonologiska 

medvetenheten. 
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Eleverna uppmanas att producera texter i par. Klassen arbetar fram 

gemensamma texter och följer upp hur texten föds (jämför med LTG-

metoden och ASL-metoden). 

Eleverna får via Nätverket Vi10 producera texter för publik i olika 

former t.ex. via digitala medier. 

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Elevernas språkliga medvetenhet stärks genom att de laborerar med 

talat språk och grundläggande språkliga begrepp samt läser och lyssnar 

till skrivna texter, såsom litteratur och kultur för barn. Eleverna 

får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar 

kring hur språkanvändningen påverkar omgivningen. De läser, lyssnar 

till, diskuterar och bearbetar många olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier. 

Tillsammans bekantar sig eleverna med biblioteket och hur det används. 

Eleverna får även bekanta sig med kulturutbudet för barn i närområdet 

och med olika kultur- och högtidstraditioner och de arbetar kreativt 

tillsammans inom olika kulturella uttrycksformer. 

Elevernas språkliga medvetenhet stärks genom att de laborerar med 

talat språk och grundläggande språkliga begrepp samt läser och lyssnar 

till skrivna texter, såsom litteratur och kultur för barn. Eleverna 

får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar 

kring hur språkanvändningen påverkar omgivningen. De läser, lyssnar 

till, diskuterar och bearbetar många olika slag av texter såsom sagor, 

berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier. 

Tillsammans bekantar sig eleverna med biblioteket och hur det används. 

Eleverna får även bekanta sig med kulturutbudet för barn i närområdet 

och med olika kultur- och högtidstraditioner och de arbetar kreativt 

tillsammans inom olika kulturella uttrycksformer. 

Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet 

också under kulturdagar som arrangeras i samarbete med de andra 

skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella 

och klassiska svenskspråkiga barnböcker. 

De kommunala biblioteken har en mycket begränsat utbud av svensk 

litteratur. Eleverna får bekanta sig med digitala bibliotek såsom e-

skolan. (http://www.e-skolan.fi/om/) 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K3 

M2 I1  K1, K2, K7 

M3 I1  K1, K2, K7 

M4 I1  K1, K2, K7 

M5 I2  K1, K4, K5 

M6 I2  K1, K2, K4 

M7 I2  K1, K4, K5 

M8 I2  K2, K4, K5 

http://www.e-skolan.fi/om/
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M9 I3  K1, K4, K5, K7 

M10 I3  K2, K4, K5 

M11 I3  K1, K4, K5 

M12 I4  K2, K4, K7 

M13 I4  K2, K3, K4 

M14 I4  K2, K4, K7 

 

M1 stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och fungera 

i olika kommunikationssituationer 

Kommunikationen i undervisningssituationen sker på svenska 

M2 stödja eleven i att utveckla sitt språk och sin fantasi, 

kommunikationsoch samarbetsförmåga genom att erbjuda möjlighet för 

eleven att delta i olika kommunikations-situationer och bli bekant med 

normerna för dessa 

M3 stödja elevens lust och vilja att uttrycka sig både verbalt och 

ickeverbalt och genom drama 

M4 stödja eleven i att utveckla kommunikativa färdigheter och 

förståelse för att människor kommunicerar på olika sätt 

Aktivt introducera olika språkvarieteer och visa eleven på språkliga 

skillnader i svenskan. 

M5 sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven 

möjlighet till övning i att använda strategier för läsförståelse samt 

uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsförståelse 

M6 handleda eleven att analysera texter av många olika slag och att 

vidga sitt ordförråd i samband med textanalys 

M7 handleda eleven i att söka information på många olika sätt 

M8 sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, medietexter 

och andra texter genom att skapa positiva läsupplevelser och 

samtidigt väcka intresse och lust att läsa och lära sig samt dela med 

sig av sina läsupplevelser 

M9 inspirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikteroch beskriva 

sina upplevelser i tal, bild och skrift 

M10 erbjuda eleven möjlighet att producera enkla berättelser, 

beskrivningar och andra texter, även i multimediala miljöer 

M11 lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivförmågan och 

att använda tangentbord, handleda eleven i att småningom börja 

planera och strukturera texter samt lära känna de grundläggande 

färdigheterna i rättstavning och övriga skriftspråkskonventioner 

M12 sporra eleven att utveckla sin språkliga medvetenhet gällande 

talat och skrivet språk och sin kunskap om grundläggande språkbegrepp 



 

68 

samt handleda eleven i att göra iakttagelser om språk och språkbruk 

och bli medveten om hur det egna språkbruket påverkar andra 

M13 uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för 

barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsintresse och 

använda sig av bibliotek 

Eleverna erbjuds bokprat på svenska. 

M14 handleda eleven att uppskatta sin egen och andras kultur och språk 

samt kulturell mångfald, ge eleven möjlighet att bekanta sig med olika 

former av barnkultur och sporra eleven att producera kultur 

tillsammans med andra 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i läroämnet modersmål och litteratur 

i årskurs 1–2 

Lärmiljön ska utgöra en mångsidig text- och språkmiljö. Det ska finnas 

god tillgång till litteratur och olika slags texter som intresserar 

eleverna. Eleverna ska självständigt och tillsammans få producera 

texter som publiceras i klassen och i andra bekanta miljöer. Språket 

ska undersökas genom lek, till exempel med hjälp av roll-, drama- och 

teaterlekar. De olika delområdena ska integreras i undervisningen så 

att eleverna tillägnar sig olika färdigheter i läroämnet samtidigt som 

de lär sig att gestalta olika företeelser språkligt. Genom att bekanta 

sig med skolbibliotekseller närbiblioteksverksamheten och med olika 

kulturevenemang för barn utvidgas lärmiljön till områden utanför 

klassrummet. Den kulturella mångfalden i närmiljön och medierna ska 

också utnyttjas. Undervisningen ska fokusera på att dela upplevelser 

och öva färdigheter tillsammans och individuellt, också med hjälp av 

digitala verktyg. Drama ska integreras i litteraturundervisningen och 

i andra läroämnen, till exempel musik, gymnastik, omgivningslära. 

Lärmiljön ska utgöra en mångsidig text- och språkmiljö. Det ska finnas 

god tillgång till litteratur och olika slags texter som intresserar 

eleverna. Eleverna ska självständigt och tillsammans få producera 

texter som publiceras i klassen och i andra bekanta miljöer. Språket 

ska undersökas genom lek, till exempel med hjälp av roll-, drama- och 

teaterlekar. De olika delområdena ska integreras i undervisningen så 

att eleverna tillägnar sig olika färdigheter i läroämnet samtidigt som 

de lär sig att gestalta olika företeelser språkligt. Genom att bekanta 

sig med skolbibliotekseller närbiblioteksverksamheten och med olika 

kulturevenemang för barn utvidgas lärmiljön till områden utanför 

klassrummet. Den kulturella mångfalden i närmiljön och medierna ska 

också utnyttjas. Undervisningen ska fokusera på att dela upplevelser 

och öva färdigheter tillsammans och individuellt, också med hjälp av 

digitala verktyg. Drama ska integreras i litteraturundervisningen och 

i andra läroämnen, till exempel musik, gymnastik, omgivningslära 

Handledning, differentiering och stöd i läroämnet modersmål och 

litteratur i årskurs 1–2 

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling samt inlärningen av 

läs- och skrivfärdigheter i samarbete med hemmen. Det är viktigt att 

identifiera språksvårigheter vad gäller tal, läsning eller skrivning 

och att erbjuda stöd så tidigt som möjligt. Läraren ska visa hur man 

läser och förstår ord, meningar och texter och skriver på olika sätt. 

Eleven uppmuntras att använda medier på ett mångsidigt och tryggt 

sätt. Språkligt begåvade elever ska erbjudas mera utmanande uppgifter, 
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material och textmiljöer. Alla elever oavsett kön ska stödjas så att 

de hittar texter och arbetssätt som intresserar dem. 

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling samt inlärningen av 

läs- och skrivfärdigheter i samarbete med hemmen. Det är viktigt att 

identifiera språksvårigheter vad gäller tal, läsning eller skrivning 

och att erbjuda stöd så tidigt som möjligt. Läraren ska visa hur man 

läser och förstår ord, meningar och texter och skriver på olika sätt. 

Eleven uppmuntras att använda medier på ett mångsidigt och tryggt 

sätt. Språkligt begåvade elever ska erbjudas mera utmanande uppgifter, 

material och textmiljöer. Alla elever oavsett kön ska stödjas så att 

de hittar texter och arbetssätt som intresserar dem. 

Bedömning av elevens lärande i läroämnet modersmål och litteratur i 

årskurs 1–2 

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera 

med eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren 

såväl hela undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande 

och framsteg. I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för 

bedömningen av lärandet att ge en helhetsbild av elevens 

språkliga utveckling inom alla målområden. Genom den respons som 

baserar sig på bedömningen ska elevens kommunikativa färdigheter, 

verbala uttrycksförmåga samt utvecklingen av grundläggande läs- 

och skrivfärdigheter beaktas. Genom respons som baserar sig på 

utvärdering av elevens språkliga utveckling ska eleven få 

information om sina språkliga styrkor och om hur de språkliga och 

kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska också få 

mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, 

uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar 

texter. Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika 

färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna 

modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig 

information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive 

läs- och skrivfärdigheter, utvecklas. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur 

är följande 

• framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att 

utveckla ordförrådet 

• framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset 

• framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för 

hand och använda tangentbord 

• framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det 

gäller att reflektera över vardagsspråket och ords betydelser. 

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera med 

eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren såväl hela 

undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande och framsteg. I 

årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet 

att ge en helhetsbild av elevens språkliga utveckling inom alla 

målområden. Genom den respons som baserar sig på bedömningen ska 

elevens kommunikativa färdigheter, verbala uttrycksförmåga samt 

utvecklingen av grundläggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom 

respons som baserar sig på utvärdering av elevens språkliga utveckling 

ska eleven få information om sina språkliga styrkor och om hur de 

språkliga och kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska 
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också få mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, 

uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar texter. 

Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika 

färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna 

modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig 

information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- 

och skrivfärdigheter, utvecklas. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur 

är följande 

• framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att 

utveckla ordförrådet 

• framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset 

• framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för 

hand och använda tangentbord 

• framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det 

gäller att reflektera över vardagsspråket och ords betydelser. 

34.6.8. Musik 

Läroämnets uppdrag 

Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för 

mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att tolka musikens många betydelser 

i olika kulturer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att 

bredda musikkunskaperna stärks elevernas positiva relation till 

musiken, vilket lägger grund för livslångt musicerande. 

Musikundervisningen ska utveckla en positiv och nyfiken inställning 

till musik och kulturell mångfald. 

Funktionell musikundervisning främjar utvecklingen av elevernas 

musikaliska kunskaper och förståelse, totala växande och förmåga att 

samarbeta med andra. Dessa stärks genom att man i musikundervisningen 

beaktar elevernas musikintressen, andra läroämnen, ämnesövergripande 

teman, fester och evenemang i skolan samt verksamhet utanför skolan. 

Genom att regelbundet erbjuda eleverna möjlighet att använda sin röst 

och musicera, komponera och skapa utvecklas deras tänkande och 

uppfattningsförmåga. I musikundervisningen studerar eleverna musik på 

ett mångsidigt sätt, vilket bidrar till att utveckla deras 

uttrycksförmåga. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 kan eleverna i musikundervisningen tillsammans 

upptäcka och uppleva hur var och en är unik i musiken och hur 

musikalisk aktivitet i bästa fall skapar glädje och en känsla av 

samhörighet. Musikundervisningen ska stödja den kinestetiska och 

auditiva uppfattningsförmågan, en sund röstanvändning och utveckla en 

positiv relation till musik. Eleverna lär sig musikbegrepp och 

uttryckssätt när man sjunger, spelar, komponerar, rör sig och lyssnar 

till musik och diskuterar om det. Elevernas kreativa musikaliska 

tänkande samt estetiska och musikaliska förståelse främjas när de ges 

möjlighet att planera och genomföra olika ljudhelheter och använda 

sin fantasi och påhittighet på egen hand eller tillsammans med andra. 

Musikalisk verksamhet ska vara en naturlig del av de 

ämnesövergripande studierna i skolans vardag och fest. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1–2 
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Målet är att skapa pedagogiskt mångsidiga och flexibla studiehelheter 

i musik, som möjliggör olika arbetssätt, socialt sampel, gemensamt 

musicerande och andra gemensamma musikaktiviteter i 

musikundervisningen. Glädje i lärandet, en atmosfär som sporrar 

kreativt tänkande och positiva musikupplevelser inspirerar eleverna 

att utveckla sina musikaliska färdigheter. I 

undervisningssituationerna ska eleverna ges möjligheter att använda 

digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. I undervisningen 

utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och 

andra samarbetspartner erbjuder. 

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

Musikundervisningen och arbetet ska planeras med hänsyn till elevernas 

olika behov, förutsättningar och intressen. Utgående från dem fattas 

beslut om bland annat arbetssätt, användningen av olika instrument och 

gruppindelning, så att också eleverna får sin röst hörd. 

Musikundervisningen ska ge möjlighet till gemensamt musicerande som 

främjar lärande och delaktighet och stärker elevens självkänsla, 

samarbets- och initiativförmåga. 

Bedömning av elevens lärande i musik i årskurs 1–2 

Bedömningen av elevernas lärande i musik ska handleda och sporra 

eleverna. Eleverna ska ges respons och möjligheter att utvärdera sin 

egen och gruppens aktivitet, så att responsen uppmuntrar dem att 

försöka och att träna sina färdigheter. I bedömningen ska särskild 

vikt fästas vid hur den musikaliska samarbetsförmågan och 

färdigheterna i musicerande utvecklats. 

Elevernas lärande ska bedömas med mångsidiga metoder. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i musik är följande 

• framsteg i musikalisk samarbetsförmåga, i synnerhet att musicera i 

grupp 

• framsteg i förmågan att uppfatta grundläggande musikaliska begrepp 

i musikalisk aktivitet. 

34.6.9. Omgivningslära 

Läroämnets uppdrag 

I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, 

fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet 

för hållbar utveckling. I omgivningslära förenas såväl 

naturvetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I 

omgivningsläran ska eleverna ses som en del av den omgivning de lever 

i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i 

enlighet med de mänskliga rättigheterna. 

Undervisningen ska stödja eleven att utveckla sitt förhållande till 

miljön och sin världsbild samt att växa som människa. Målet för 

undervisningen i omgivningslära är att eleverna lär känna och förstå 

naturen och den byggda miljön, fenomen som förekommer i dem, sig 

själva och andra människor samt betydelsen av hälsa och välbefinnande. 

Omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär förutsätter att eleverna 

lär sig att söka, bearbeta, producera, presentera, bedöma och värdera 

information i olika situationer. Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och eleverna ska utveckla kritiskt tänkande. De 

ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska dimensionerna av 
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hållbar utveckling ska beaktas i undervisningen i omgivningslära. Det 

centrala målet för omgivningsläran är att handleda eleverna att förstå 

hur människans val påverkar livet och miljön i dag och i framtiden. 

Omgivningsläran ska lägga grund för kunskaper inom de olika 

ämnesområdena i omgivningslära. Målet är att förstå deras betydelse 

för miljön, tekniken, det vardagliga livet, människan och mänsklig 

verksamhet. Inom biologi är det centralt att eleverna lär känna och 

förstå naturmiljön, människan, livet och dess utveckling samt 

villkoren för liv på jorden. Inom geografi är det viktigt att eleverna 

undersöker deras egen närmiljö och förstår olika områden i världen, 

fenomen som förekommer i dem och hur livet ser ut för de människor som 

bor i områdena. Inom fysik är det viktigt att stödja eleverna att 

förstå naturens grundstrukturer och fenomen och att förklara dessa 

fenomen även med hjälp av information baserad på egna undersökningar. 

Inom kemi är det centralt att iaktta olika ämnen i vår omgivning. Man 

ska undersöka, beskriva och förklara ämnenas egenskaper, deras 

sammansättning samt omvandlingar som de genomgår. Inom hälsokunskap är 

det viktigt att eleverna lär sig att förstå de faktorer som stödjer 

och skyddar hälsan i vår omgivning och i mänsklig verksamhet samt att 

främja kunskaper som stödjer hälsa, välbefinnande, trygghet och 

säkerhet. Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas 

intresse för de olika ämnesområdena i omgivningslära. Likvärdighet och 

jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att 

mångsidigt bekanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden 

och med den teknik och de utbildningsmöjligheter som finns på området. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 planeras undervisningen i omgivningslära som 

helheter där man granskar elevernas egen omgivning samt eleverna och 

deras aktiviteter som en del av omgivningen. Genom uppgifter där man 

på ett lekfullt sätt löser problem och gör undersökningar väcks 

elevernas nyfikenhet och intresse för olika fenomen i omgivningen. 

Dessutom får eleven öva sig att strukturera och benämna omgivningen 

samt företeelser som anknyter till det egna välbefinnandet och den 

egna tryggheten och säkerheten. 

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

Utgångspunkten vid valet av arbetssätt och lärmiljöer är elevernas 

egna erfarenheter av olika företeelser, fenomen och händelser som 

anknyter till människan, omgivningen, människans aktiviteter och 

vardag. I valet av lärmiljöer och arbetssätt beaktas funktionalitet, 

erfarenhetsoch upplevelseaspekten, användningen av drama och 

berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet 

är att undersöka fenomen inom omgivningslärans olika ämnesområden i 

naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom 

skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande 

naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och 

situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom 

samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer 

samt naturoch vetenskapscentra. Med tanke på målen är det viktigt 

att eleverna deltar och samverkar i planeringen och genomförandet av 

enkla undersökningar samt i diskussionen kring olika perspektiv och 

lösningar. Genom att eleverna arbetar aktivt med det fenomen, tema 

eller aktuella problem som studeras stödjer man lärandet enligt 

omgivningslärans mål. 
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Handledning, differentiering och stöd i omgivningslära i årskurs 1–2 

Med tanke på målen för omgivningsläran är det viktigt att handleda 

eleverna att mångsidigt använda olika studiesätt. Handledning behövs 

särskilt för att varje elev ska lära sig agera tryggt och ta hänsyn 

till andra i olika lärmiljöer. I undervisningen och vid valet av 

arbetssätt beaktas elevernas tidigare kunskaper och färdigheter samt 

specialbehov i anslutning till utveckling, livssituation och kultur. 

Eleverna får lära sig att respektera allas rätt till integritet i 

personliga frågor. Ett undersökande arbetssätt och övningar som 

förutsätter olika nivåer av tänkande kan stödja differentiering enligt 

individuella behov. Gruppsamverkan stödjer att eleverna lär sig 

tillsammans och utnyttjar de olika styrkor som finns representerade i 

gruppen. Handledning och stöd, valet av arbetssätt samt känslan av att 

lyckas stärker elevernas självbild i omgivningslära. Eleverna ska även 

ges möjlighet till fördjupning samt till lugn och ro. 

 

Bedömning av elevens lärande i omgivningslära i årskurs 1–2 

Att dela in lärostoffet i helheter med egna mål och bedömningsgrunder 

stödjer en mångsidig bedömning. Konstruktiv respons, frågor och 

konkreta utvecklingsförslag bidrar till att arbetet framskrider. 

Positiv respons och uppmuntran stärker elevernas motivation och ökar 

deras intresse för att utforska sin omgivning. Eleverna ska ges 

möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter på många olika 

sätt, inte endast skriftligt. I slutet av helheten bedöms hur väl de 

överenskomna målen uppnåtts. Eleverna ska öva sig att observera sitt 

eget lärande och sin aktivitet. Elevernas värderingar, attityder, 

hälsobeteende, sociala färdigheter, temperament eller andra personliga 

egenskaper är inte föremål för bedömningen. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i omgivningslära är följande 

• framsteg i förmågan att undersöka, agera och röra 

sig i närmiljön 

• framsteg i förmågan att iaktta och observera •

 framsteg i förmågan att agera tryggt och 

säkert • framsteg i förmågan att arbeta i 

grupp. 

34.6.10. Religion 

Läroämnets uppdrag 

Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i 

religion och livsåskådning. 

Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med den religion som 

studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och 

konfessionella traditioner i Finland och i religioner och 

livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja 

förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt 

multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. 

Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa 

eleverna att förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska 

vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och 

livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas 

förhållandet mellan religion och kunskap samt språk, symbolik och 

begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen 

ska ge eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom 
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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. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 har religionsundervisningen som uppdrag att handleda 

eleverna att lära känna och uppskatta sin egen religiösa och 

konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och 

livsåskådningar i den egna klassen, skolan och närmiljön med respekt. 

För detta ska undervisningen ge grundläggande kunskaper, färdigheter 

och tankeverktyg. Eleverna ska uppmuntras att identifiera och uttrycka 

sina känslor och åsikter och öva sig att identifiera andras känslor 

och respektera andras åsikter. Eleverna ska uppmuntras att undra, 

fråga och att delta i diskussioner. Eleverna ska vägledas att handla 

ansvarsfullt och rättvist. 

De olika lärokurserna i religion i årskurs 1–2 

I den grundläggande utbildningens lärokurs ingår enligt 11 § i lagen 

om grundläggande utbildning religion eller livsåskådningskunskap. 

Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras 

enligt olika lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. För 

att garantera enhetlighet i läroämnet är målen och det centrala 

innehållet gemensamma för alla lärokurser. 

I beskrivningarna av lärokurserna för de olika religionerna preciseras 

det gemensamma innehållet utgående från respektive religions särdrag. 

De lokala läroplanerna utarbetas utgående från de gemensamma målen och 

innehållsbeskrivningarna och de preciserade beskrivningarna av 

lärokurserna i de olika religionerna. 

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

I undervisningen ska man sträva efter att skapa ett lugnt, öppet och 

förtroligt samtalsklimat. Det är viktigt att varje elev får berätta om 

sina iakttagelser och erfarenheter. Eleverna uppmuntras att lära sig 

genom samspel, att diskutera och att motivera sina åsikter samt att 

acceptera olikheter. Det är viktigt att i undervisningen utgå från 

eleven och respektera elevens upplevelsevärld, i synnerhet när man tar 

upp etiska frågor. Kreativa, konkreta och upplevelsebaserade metoder, 

projekt och diskussioner stödjer den holistiska synen på eleven som en 

social och aktiv person som lär sig genom alla sinnen. Undervisningen 

kan innehålla individuella eller gemensamma projekt som omfattar flera 

lärokurser eller överskrider läroämnesgränserna. I undervisningen 

används digitala verktyg på ett mångsidigt och interaktivt sätt. 

Berättelser, musik, bildkonst, lek, drama samt gäster och studiebesök 

används för att ge variation i arbetet och glädje i lärandet. 

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

Undervisningen i de olika lärokurserna i religion ska ta hänsyn till 

elevernas olika behov och bakgrund, såsom språkkunskap och kulturell 

bakgrund. Centrala begrepp diskuteras och förklaras så att alla elever 
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har möjlighet att förstå dem. Arbetssätten anpassas till barnens 

ålder. I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar 

lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin 

studiefärdighet och initiativförmåga. 

Bedömningen av elevens lärande i religion i årskurs 1–2 

 

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. 

Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma 

diskussioner. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och 

uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen 

ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa frågor samt att 

motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. Mångsidiga 

arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge akt på sina 

framsteg och kunskaper. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i religion är följande 

• framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning 

i sin närmiljö 

• framsteg i förmågan att arbeta i grupp 

• framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra. 

 

34.6.11. Slöjd 

Läroämnets uppdrag 

Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en 

slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med 

hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa 

för hand, genom att formge och genom att använda teknologi. Hit hör 

att självständigt eller gemensamt planera och framställa en produkt 

eller ett alster och att utvärdera den egna eller gemensamma 

slöjdprocessen. Att slöjda innebär undersökande, kreativt och 

experimentellt arbete, där man fördomsfritt väljer olika visuella, 

materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. I slöjden 

lär sig eleverna att förstå, utvärdera och utveckla olika slags 

tekniska tillämpningar och att använda de inlärda kunskaperna och 

färdigheterna i vardagen. Slöjden ska utveckla elevernas 

rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna, 

vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan 

att planera. Undervisningen ska stärka elevens förutsättningar att 

arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och 

innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger 

tillfredsställelse och stärker självkänslan. 

I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. 

I slöjd är utgångspunkten att studera olika övergripande teman på ett 

heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. Kunskap om den 

omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en 

hållbar livsstil och utveckling. Det här omfattar elevens livsmiljö, 

det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt skolans 

kulturella mångfald. Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, 

medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma medborgare, som 

värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och 

har vilja att värna om och utveckla slöjdkulturen. 
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Läroämnets uppdrag i årskurs 1-2 

I årskurserna 1–2 är uppdraget för undervisningen i slöjd att göra 

det möjligt för eleverna att uttrycka sig genom slöjd och att 

utveckla sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs 

för att planera och skapa. Eleverna uppmuntras att planera och 

framställa slöjdprodukter med olika material. Slöjd utvecklar 

koncentrationsförmågan och förmågan att ta initiativ. Den uppmuntrar 

eleverna att värdesätta och utvärdera sitt eget och andras arbete. 

Slöjdens fostrande roll är att hjälpa eleverna att förstå kulturell 

mångfald och jämlikhet. Mål för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i 

årskurs 1–2 

Lärmiljön stödjer slöjdens konkreta och praktiska karaktär och 

elevernas samspel med läraren, de andra eleverna samt med externa 

parter. Ändamålsenliga och trygga utrymmen, arbetsredskap och material 

bidrar till att uppnå målen. Eleverna ska inspireras att iaktta och 

använda sina iakttagelser som en del av slöjdfärdigheterna och för att 

påverka sin omgivning. Med hjälp av olika arbetssätt uppmuntras 

eleverna att delta, vara aktiva och ta självständigt ansvar. Fantasi, 

historier, drama, lek, spel, naturen och den byggda miljön används som 

stöd för planeringen och arbetet. I undervisningen används arbetssätt 

som är typiska för tekniskt arbete och textilarbete. 

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

Med tanke på målen för läroämnet är det viktigt att man stödjer 

elevernas individuella lärande samt planeringen och det gemensamma 

arbetet i slöjdundervisningen genom att erbjuda olika pedagogiska 

arbetssätt och kommunikationssituationer. Undervisningen ska ta hänsyn 

till elevernas olika förutsättningar och behoven differentieras 

utgående från dem, till exempel genom valet av material, arbetssätt 

och pedagogiska uppgifter. Det är viktigt att reservera tillräckligt 

med tid, utrymme och handledning för att eleverna ska lära sig att 

slöjda funktionellt. 

Bedömning av elevens lärande i slöjd i årskurs 1–2 

Vid bedömningen av lärandet ska man fästa uppmärksamhet vid att ge 

positiv respons och uppmuntra eleven både under arbetets gång och i 

slutet av processen. Genom mångsidig bedömning och respons garanterar 

man att eleverna utvecklar mångsidiga kunskaper och färdigheter i 

slöjd. Eleverna ska erbjudas olika sätt att visa sina framsteg och 

uppmuntras att upprätthålla sina styrkor och träna de färdigheter som 

behöver utvecklas. Gruppens arbete och arbetsresultat kan presenteras 

och utvärderas tillsammans för att eleverna ska lära sig att uppträda 

och att uppskatta andras arbete. 

Bedömningen ska omfatta hela slöjdprocessen. Dokumenteringen av de 

olika faserna i slöjdprocessen ska beskriva hur elevernas färdigheter 

utvecklats och ange nivån på deras kunskaper. Dokumentationen ska 

fungera som ett stöd för bedömningen. Eleverna ska vägledas att 

utvärdera sitt lärande och ges möjlighet till olika slag av 

självbedömning och kamratbedömning. 

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på 

lärprocessen i slöjd är följande 

• framsteg i sättet att arbeta 

• framsteg i förmågan att planera, tillverka och utvärdera 

• framsteg i förmågan att arbeta målinriktat 
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• framsteg i förmågan att hitta på kreativa lösningar. 
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35. Årskurs 3-6 

35.1. Övergången mellan årskurs 2 och 3 

Vid övergången är det viktigt att försäkra sig om att eleven behärskar 

de grundfärdigheter som förutsätts i studierna och att stärka varje 

elevs självförtroende som skolelev. I synnerhet ska elevernas läs- och 

skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter 

stödjas. Det blir allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta 

självständigt och i grupp och att ta ansvar för sitt lärande. Skolan 

ska tillsammans med hemmen stödja eleverna att lyckas i skolarbetet. 

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om skolans språkprogram 

och om hur studierna ordnas, om de nya läroämnen som inleds i årskurs 

3 och eventuella valfria eller frivilliga studier. Tillsammans ska man 

fundera över de krav som studierna ställer och över hur det känns att 

eventuellt ansluta sig till en ny grupp. 

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i 

lagen granskas före årskurs tre. 

Vid övergången är det viktigt att försäkra sig om att eleven behärskar 

de grundfärdigheter som förutsätts i studierna och att stärka varje 

elevs självförtroende som skolelev. I synnerhet ska elevernas läs- och 

skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter 

stödjas. Det blir allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta 

självständigt och i grupp och att ta ansvar för sitt lärande. Skolan 

ska tillsammans med hemmen stödja eleverna att lyckas i skolarbetet. 

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om skolans språkprogram 

och om hur studierna ordnas, om de nya läroämnen som inleds i årskurs 

3 och eventuella valfria eller frivilliga studier. Tillsammans ska man 

fundera över de krav som studierna ställer och över hur det känns att 

eventuellt ansluta sig till en ny grupp. 

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i 

lagen granskas före årskurs tre. 

35.2. Att utvecklas som elev 

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den 

grundläggande utbildningen sitt särskilda uppdrag. Uppdraget 

förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att 

undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt. 

Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att 

lära sig och att identifiera och utveckla sin studieteknik och sina 

studiefärdigheter. Eleverna ska uppmuntras att acceptera sig själva, 

att uppfatta sina gränser och rättigheter och vid behov försvara dem 

samt att värna om sin egen trygghet och säkerhet. De ska handledas att 

förstå sina skyldigheter och sitt ansvar. De ska också uppmuntras att 

på ett konstruktivt sätt uttrycka sina åsikter och att utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Mobbning och diskriminerande beteende ska 

inte tillåtas. Elevernas intresse för frågor om etik och moral ska 

utnyttjas genom att skapa tillfällen att diskutera och reflektera och 

öva sig att delta och ta ansvar. Eleverna ska uppmuntras att göra val 

utifrån sina förutsättningar och undvika könsbundna val. Särskild 

uppmärksamhet ska fästas vid elevernas behov av handledning och stöd. 

I årskurserna 3–6 ska undervisningen stärka och komplettera de 

grundläggande färdigheter som eleverna tillägnat sig i de lägre 

årskurserna och ge dem nya kunskaper. Antalet läroämnen ökar och man 

strävar efter att hitta naturliga situationer för helhetsskapande 

undervisning. De mångvetenskapliga lärområdena stärker samarbetet 
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mellan läroämnena och erbjuder eleverna möjligheter till för åldern 

viktiga upplevelser. Med hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan 

sättet att arbeta bli alltmer funktionellt och förutsättningarna för 

praktiskt och undersökande lärande i olika lärmiljöer ökar. Elevernas 

delaktighet i planeringen ökar. De mångvetenskapliga lärområdena ger 

eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, att uttrycka sig och att 

delta i för gruppen meningsfull verksamhet. 

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den 

grundläggande utbildningen sitt särskilda uppdrag. Uppdraget 

förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att 

undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt. 

Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att 

lära sig och att identifiera och utveckla sin studieteknik och sina 

studiefärdigheter. Eleverna ska uppmuntras att acceptera sig själva, 

att uppfatta sina gränser och rättigheter och vid behov försvara dem 

samt att värna om sin egen trygghet och säkerhet. De ska handledas att 

förstå sina skyldigheter och sitt ansvar. De ska också uppmuntras att 

på ett konstruktivt sätt uttrycka sina åsikter och att utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Mobbning och diskriminerande beteende ska 

inte tillåtas. Elevernas intresse för frågor om etik och moral ska 

utnyttjas genom att skapa tillfällen att diskutera och reflektera och 

öva sig att delta och ta ansvar. Eleverna ska uppmuntras att göra val 

utifrån sina förutsättningar och undvika könsbundna val. Särskild 

uppmärksamhet ska fästas vid elevernas behov av handledning och stöd. 

I årskurserna 3–6 ska undervisningen stärka och komplettera de 

grundläggande färdigheter som eleverna tillägnat sig i de lägre 

årskurserna och ge dem nya kunskaper. Antalet läroämnen ökar och man 

strävar efter att hitta naturliga situationer för helhetsskapande 

undervisning. De mångvetenskapliga lärområdena stärker samarbetet 

mellan läroämnena och erbjuder eleverna möjligheter till för åldern 

viktiga upplevelser. Med hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan 

sättet att arbeta bli alltmer funktionellt och förutsättningarna för 

praktiskt och undersökande lärande i olika lärmiljöer ökar. Elevernas 

delaktighet i planeringen ökar. De mångvetenskapliga lärområdena ger 

eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, att uttrycka sig och att 

delta i för gruppen meningsfull verksamhet. 

35.3. Övergången mellan årskurs 6 och 7 

Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt 

samarbete mellan skolans eller skolornas personal, att nödvändig 

information om undervisningen överförs samt att man känner till 

lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Kommunikation mellan hem 

och skola betonas vid övergången. Övergången innebär ofta att eleverna 

måste anpassa sig till en ny grupp, nya lärare och en ny miljö. Det är 

skolans uppgift att se till att arbetssätten och bedömningsmetoderna 

även i dessa årskurser är anpassade till elevernas ålder och 

förutsättningar. Det är viktigt att både hemma och i skolan se till 

att eleverna också känner sig trygga och samtidigt uppmuntra dem att 

möta nya utmaningar. Många val gällande framtiden blir aktuella för 

eleverna. Det är viktigt att lyssna till och respektera eleverna och 

låta dem vara med och påverka beslut som gäller dem själva. 

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i 

lagen granskas före eleven börjar i årskurs sju. 
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Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt 

samarbete mellan skolans eller skolornas personal, att nödvändig 

information om undervisningen överförs samt att man känner till 

lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Kommunikation mellan hem 

och skola betonas vid övergången. Övergången innebär ofta att eleverna 

måste anpassa sig till en ny grupp, nya lärare och en ny miljö. Det är 

skolans uppgift att se till att arbetssätten och bedömningsmetoderna 

även i dessa årskurser är anpassade till elevernas ålder och 

förutsättningar. Det är viktigt att både hemma och i skolan se till 

att eleverna också känner sig trygga och samtidigt uppmuntra dem att 

möta nya utmaningar. Många val gällande framtiden blir aktuella för 

eleverna. Det är viktigt att lyssna till och respektera eleverna och 

låta dem vara med och påverka beslut som gäller dem själva. 

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i 

lagen granskas före eleven börjar i årskurs sju. 

35.4.Mångsidig kompetens i årskurs 3–6 

Utvecklingen av mångsidig kompetens ska systematiskt fortsätta. Målet 

är att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra 

förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv och forma 

sin identitet. Den egna identiteten utvecklas i samspel med andra 

människor och omgivningen. Att ha vänner och känna sig accepterad är 

mycket viktigt. I den här åldern är eleverna särskilt mottagliga för 

att tillägna sig en hållbar livsstil och reflektera över betydelsen av 

hållbar utveckling. 

 

35.5.Mångsidiga kompetensområden 

K1 Förmåga att tänka och lära sig 

Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger grunden för utveckling 

av all övrig kompetens och livslångt lärande. Tänkandet och lärandet 

påverkas av hur eleverna uppfattar sig själva som lärande individer 

och hur de kommunicerar med sin omgivning. Viktigt är också hur de lär 

sig att göra iakttagelser och söka, bedöma, bearbeta, producera och 

dela information och idéer. Eleverna ska handledas att upptäcka att 

kunskap kan byggas på många olika sätt, till exempel genom att 

medvetet dra slutsatser eller intuitivt med hjälp av egna 

erfarenheter. Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och 

möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig främjar utvecklingen av 

tänkandet och färdigheten att lära sig. 

Det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att lita på sig själva 

och sina åsikter och att samtidigt vara öppna för nya lösningar. 

Uppmuntran behövs också för att kunna förhålla sig till otydlig och 

motstridig information. Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur 

olika perspektiv, söka ny information och utifrån den reflektera över 

sitt sätt att tänka. Eleverna ska ges utrymme att fråga och de ska 

sporras att söka svar och lyssna på andras åsikter och samtidigt 

fundera över den kunskap de själva har. De ska sporras att hitta ny 

kunskap och nya synsätt. Elevernas förmåga att agera stärks när de 

som medlemmar i skolgemenskapen får stöd och uppmuntran för sina 

idéer och initiativ. 

Eleverna ska få lära sig att använda kunskap på egen hand och 

tillsammans med andra för att lösa problem, argumentera och dra 

slutsatser och för att göra innovationer. Eleverna ska ha möjlighet 

att kritiskt analysera det innehåll som behandlas ur olika 

perspektiv. För att hitta innovativa lösningar förutsätts att 

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

gränser. Lek, spel, fysisk aktivitet, experiment och andra konkreta 

arbetssätt främjar glädjen i lärandet och stärker förutsättningarna 

för insikt och kreativt tänkande. Förmågan att tänka systematiskt och 

etiskt utvecklas gradvis, när eleverna lär sig att se växelverkan och 

samband mellan olika saker och att uppfatta helheter. 

Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och att 

utveckla sina lärstrategier. Färdigheten att lära sig utvecklas när 

eleverna får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina 

framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på 

ett för åldern lämpligt sätt. Under den grundläggande utbildningen ska 

eleverna stödjas så att de utvecklar en god kunskaps- och 

färdighetsgrund och en bestående motivation för fortsatta studier och 

livslångt lärande. 

Undervisningen ska stärka förmågan att ställa frågor och söka svar 

självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och använda 

olika informationskällor och hjälpmedel. Samtidigt stärks elevernas 

förmåga att se saker ur olika perspektiv, komma på nya idéer och 

småningom lära sig granska information kritiskt. Eleverna ska 

handledas att lägga märke till växelverkan och samband mellan olika 

fenomen. De ska sporras att lyssna på andras åsikter och samtidigt 

reflektera över sin egen kunskap. Man gör eleverna uppmärksamma på att 

de kan tillägna sig kunskap på många olika sätt till exempel genom att 

dra medvetna slutsatser eller intuitivt utgående från egna 

erfarenheter. Kollaborativt lärande, med andra ord arbete parvis och i 

grupp, och kommunikation som stödjer lärande, ska mångsidigt användas 

och förmågan att arbeta tillsammans med andra ska stödjas. 

Tankeförmågan ska tränas med hjälp av problemlösnings- och 

slutledningsuppgifter och med arbetssätt som utnyttjar och främjar 

elevernas nyfikenhet, fantasi, uppfinningsrikedom och aktivitet. 

Eleverna ska sporras att använda sin fantasi till kreativa lösningar 

och till att tänka utanför befintliga gränser. 

Färdigheten att lära sig ska stärkas i alla undervisningssituationer. 

Eleverna ska lära sig uppfatta på vilka sätt de naturligast lär sig 

och att fästa uppmärksamhet vid sina studiesätt. Eleverna ska 

fortsättningsvis öva sig att planera och ställa upp mål för arbetet 

och att utvärdera arbetet och framstegen. De ska handledas att förstå 

hur studieframgången påverkas när man regelbundet gör sina 

hemuppgifter samt att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov. 

Eleverna ska få hjälp med att uppfatta mål och val som anknyter till 

deras studier och uppmuntras att tala om dem med sina vårdnadshavare. 

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 

Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och 

språklig mångfald och av olika religioner och åskådningar. Att leva på 

ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter 

kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter 

samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och kunna 

uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt. I den grundläggande 

utbildningen ska eleverna få hjälp med att identifiera och uppskatta 

kulturella fenomen i omgivningen och att bygga en egen kulturell 

identitet och ett positivt förhållningssätt till omgivningen. Eleverna 

ska få lära känna och uppskatta sin livsmiljö och dess kulturarv samt 

sin egen sociala, kulturella, religiösa, åskådningsmässiga och 

språkliga bakgrund. Eleverna ska uppmuntras att fundera över 

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

åskådningar som en positiv resurs. Samtidigt ska de få lära sig att 

känna till hur kulturer, religioner och åskådningar påverkar samhället 

och vardagen och hur kulturen omformas av media. De ska också få 

fundera över vilka saker man inte kan acceptera på grund av att de 

strider mot de mänskliga rättigheterna. Genom samarbete i och utanför 

skolan lär sig eleverna att lägga märke till kulturella särdrag och 

att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer. De ska fostras att 

bemöta andra människor med respekt och att iaktta goda vanor. Eleverna 

ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. De 

ska också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och 

traditioner och upptäcka deras betydelse för välbefinnandet. 

Skolarbetet ska erbjuda eleverna gott om tillfällen där de får öva sig 

att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla 

etiskt. Eleverna ska lära sig att sätta sig in i andras situation och 

granska frågor och situationer ur olika perspektiv. Skolarbetet ska 

systematiskt främja kännedom och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter och att man handlar 

enligt dem. Respekten och förtroendet för andra människogrupper och 

folkslag ska stärkas i all verksamhet, också i det internationella 

samarbetet. 

Eleverna ska i skolan uppleva vilken betydelse kommunikation har 

också för den egna utvecklingen. De ska få träna sina sociala 

färdigheter, lära sig att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda 

i olika situationer. I undervisningen ska eleverna stödjas så att de 

utvecklas till skickliga språkbrukare som använder både sitt 

modersmål och andra språk på ett mångsidigt sätt. Eleverna ska 

uppmuntras att kommunicera och uttrycka sig även med hjälp av ringa 

språkkunskaper. Lika viktigt är det att lära sig att använda 

matematiska symboler, bilder och andra visuella uttryck, drama, musik 

och rörelse för att kommunicera och uttrycka sig. Skolarbetet ska 

också ge eleverna mångsidiga möjligheter att arbeta med händerna. 

Eleverna ska lära sig att uppskatta och kontrollera sin kropp och att 

använda den för att uttrycka känslor och åsikter, tankar och idéer. I 

skolarbetet ska de uppmuntras att använda sin fantasi och sin 

uppfinningsrikedom. De ska lära sig att främja det estetiska och att 

njuta av dess olika uttrycksformer. 

Eleverna ska handledas att lära känna och värdesätta sina sociala, 

kulturella, religiösa, konfessionella och språkliga rötter samt att 

fundera/reflektera över sin bakgrund och roll i generationskedjan. I 

skolarbetet bekantar man sig med skol- och hembygdskulturen förr och i 

dag och med kulturmiljöns förändring och mångfald. Eleverna ska 

handledas att identifiera och värdesätta kulturarvet och att vara med 

och skapa ny kultur. De ska ges möjligheter att uppleva och tolka 

konst och kultur. Att analysera mediekulturen samt iaktta och 

reflektera över mediernas påverkan är viktigt i de här årskurserna. I 

skolarbetet ska eleverna få kunskap om vad konventionerna om mänskliga 

rättigheter betyder i samhället och i världen och i synnerhet fördjupa 

sig i Konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska handledas att 

högakta och försvara de mänskliga rättigheterna. 

Eleverna ska uppmuntras att uttrycka sig på olika sätt och att njuta 

av glädjen att skapa och uttrycka sig. De ska ges möjligheter till 

internationellt samarbete och att jämföra olika traditioner och 

kulturer. Undervisningen ska stödja eleverna att växa till skickliga 

språkbrukare som använder både sitt modersmål och andra språk på ett 

mångsidigt sätt. Eleverna ska uppmuntras att uttrycka sig på ett 

mångsidigt sätt även med ringa språkkunskaper. Kommunikation, 
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samarbete och gott uppförande tränas mångsidigt och eleverna ska lära 

sig att sätta sig in i andras situation och granska frågor ur olika 

perspektiv. Skolarbetet ska ge eleverna tillfälle att träna sina 

sociala och praktiska färdigheter, sin uppfinningsrikedom och sin 

planerings- och uttrycksförmåga. Eleverna ska uppmuntras att uppskatta 

och kontrollera sin kropp och att använda den för att uttrycka 

känslor, åsikter, tankar och idéer. 

K3 Vardagskompetens 

För att klara sig i livet och i vardagen förutsätts allt mångsidigare 

färdigheter. Det handlar om hälsa, säkerhet och människorelationer, 

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

kunna hantera sin ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en 

hållbar livsstil. I den grundläggande utbildningen ska elevernas 

framtidstro stödjas. 

Skolgemenskapen ska hjälpa eleverna att förstå att var och en med sitt 

eget agerande påverkar såväl sitt eget som andras välbefinnande och 

sin egen och andras hälsa, trygghet och säkerhet. Eleverna ska 

uppmuntras att ta hand om sig själva och andra. De ska sporras till 

att öva färdigheter som är viktiga för deras eget liv och vardag och 

till att bidra till ökat välbefinnande i sin omgivning. Eleverna ska 

under den grundläggande utbildningen lära känna och förstå vilka 

faktorer som inverkar positivt respektive negativt på välbefinnande 

och hälsa och inse betydelsen av välmående, trygghet och säkerhet samt 

lära sig att hitta information om dessa. De ska ges möjlighet att ta 

ansvar för eget och gemensamt arbete och att utveckla sin sociala 

förmåga och förmågan att hantera sina känslor. Eleverna lär sig att 

inse betydelsen av mänskliga relationer och ömsesidig omsorg. De ska 

också få lära sig att hantera tid, vilket är en viktig del av 

vardagskompetens och självreglering. Eleverna ska ges tillfälle att 

öva sig att i sitt agerande beakta sin egen och andras trygghet och 

säkerhet i olika situationer, också i trafiken. De ska få lära sig att 

förutse och klara av risksituationer på ett ändamålsenligt sätt. De 

ska också få lära sig att känna igen viktiga symboler som anknyter 

till trygghet och säkerhet och att skydda sitt privatliv och sin 

personliga integritet. 

Eleverna behöver grundläggande kunskap om teknologi och dess 

utveckling och effekter inom olika livsområden och i omgivningen. De 

behöver också handledning för att göra förnuftiga teknologiska val. 

Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär 

sig förstå principerna för hur den fungerar och vad den kostar. 

Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken 

och att reflektera över etiska frågor gällande den. Eleverna ska få 

hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina 

förutsättningar att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska 

handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kunskap om 

sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk 

användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med sig 

och vara sparsamma. Under den grundläggande utbildningen får eleverna 

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

livsstil. 

Eleverna ska ges tillfälle att träna tidshantering, gott uppförande 

och handlingssätt som påverkar det egna och det gemensamma 

välbefinnandet och egen och andras trygghet och säkerhet. Eleverna ska 

lära sig ta ansvar både för att lärmiljön är snygg och trivsam och för 

att atmosfären i gruppen är god samt vara med och utarbeta gemensamma 
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regler och utveckla arbetssätten i skolan. Genom att arbeta 

tillsammans kan eleverna utveckla sina emotionella och sociala 

färdigheter. I samband med spel, lekar och gemensamma uppgifter ska 

eleverna lära sig förstå betydelsen av regler, avtal och förtroende 

och få öva sig att fatta beslut. Eleverna ska stödjas att röra sig 

självständigt i en allt större omgivning och i kollektivtrafik. Det är 

särskilt viktigt att koncentrera sig på cykelvett och hur man värnar 

om sin egen och andras säkerhet i trafiken. Eleverna handleds att 

använda ändamålsenlig säkerhets- och skyddsutrustning och lära känna 

de centrala säkerhetssymbolerna. Tillsammans ska man diskutera 

betydelsen av att skydda sitt privatliv och sin personliga integritet 

och lära sig hur man gör detta i praktiken. I skolan övar man sig i 

att agera i olika riskfyllda situationer. 

I undervisningen granskas teknikens mångfald och betydelse. Eleverna 

söker information om den tekniska utvecklingen och hur den påverkat 

olika livsområden och miljöer. Eleverna ska handledas att använda 

teknik på ett ansvarsfullt och säkert sätt och undersöka etiska frågor 

som anknyter till användningen av teknik. Eleverna ska också få 

kunskap om hållbar konsumtion och reflekterar över vad måttfullhet, 

sparsamhet, ekonomisk planering och att dela med sig innebär i 

praktiken och få öva dessa principer i skolarbetet. De ska få 

handledning i att fungera som konsumenter och i att förhålla sig 

kritiskt till reklam och medier. Eleverna ska handledas att reflektera 

över sina val ur ett hållbarhetsperspektiv. 

K4 Multilitteracitet 

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, 

producera och värdera olika slag av texter i olika medier och 

miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleverna att förstå 

många olika slag av kulturella uttryck och att forma sin egen 

identitet. Begreppet multilitteracitet har koppling till det 

vidgade text- och språkbegreppet. Med texter avses här olika slag 

av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, 

auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom 

kombinationer av dessa. Texterna kan tolkas och produceras till 

exempel i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form. 

Eleverna behöver ha kompetens i multilitteracitet för att kunna förstå 

och tolka världen omkring sig och skapa sig en bild av den kulturella 

mångfalden. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, 

kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska 

information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika 

verktyg. Kompetensen i multilitteracitet bidrar även till att utveckla 

ett kritiskt tänkande och studiekompetens det vill säga att lära sig 

att lära. I denna kompetens ingår även etisk och estetisk 

läskunnighet. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin 

mångsidiga läskunnighet både i traditionella lärmiljöer och i 

multimediala lärmiljöer där man använder digitala verktyg på många 

olika sätt. 

Eleverna ska utveckla mångsidig läskunnighet inom alla läroämnen via 

vardagsspråket för att kunna behärska begrepp och kommunikationsformer 

inom olika fackområden. För att eleverna ska nå kompetens i 

multilitteracitet krävs en mångsidig textmiljö, en pedagogik som 

utnyttjar denna och samarbete mellan olika läroämnen och andra 

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

olika slag av texter både individuellt och tillsammans med andra. 

Olika slag av multimodala läromedel ska användas och man ska göra det 

möjligt för eleven att förstå de kulturella sambanden mellan dessa 
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texter. I undervisningen ska man analysera och reflektera kring texter 

som är autentiska och meningsfulla för eleverna. På detta sätt blir 

det möjligt för eleverna att använda sina styrkor i studierna och 

utnyttja texter och innehåll som intresserar dem samt att delta aktivt 

och påverka. 

Eleverna ska lära sig tolka, producera och kritiskt granska allt mer 

varierande texter i olika sammanhang och miljöer. Med texter avses här 

olika slag av information som kommer till uttryck genom verbala, 

visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller 

genom kombinationer av dessa. Basfärdigheterna och -teknikerna ska 

fördjupas såväl när det gäller att förstå och tolka som att producera 

dessa olika slag av texter. Eleverna ska lära sig skilja mellan 

fiktion och fakta, likaså mellan åsikt och fakta. Eleverna ska göras 

uppmärksamma på att texter har olika syften som i sin tur bestämmer 

vilka medel som används i texterna. Texter som innehåller siffror kan 

till exempel förmedla information, locka till köp eller påverka 

attityder. 

Bild- och mediekunskapen utvecklas genom att undersöka olika slag av 

information och texter ur upphovsmannens och betraktarens perspektiv 

och utifrån sammanhanget och situationen. Eleverna ska uppmuntras att 

använda olika typer av källor, till exempel muntliga, audiovisuella, 

tryckta och elektroniska källor, söktjänster och bibliotekstjänster 

och samtidigt bedöma om informationen de hittat lämpar sig för 

ändamålet. Eleverna ska få handledning i att arbeta självständigt med 

olika medier för att lära sig uppfatta vilka betydelser och vilken 

verklighet medierna förmedlar. Förmågan att läsa kritiskt ska 

utvecklas i kulturella sammanhang som är relevanta för eleverna. Att 

berätta, avbilda, jämföra, referera och att använda audiovisuella 

hjälpmedel är lämpliga sätt att presentera information. Att aktivt 

läsa och producera olika slags texter både i skolan och på fritiden 

och att njuta av texterna, såväl i egenskap av den som tolkar som den 

som producerar texten, är viktigt för att utveckla multilitteracitet. 

K5 Digital kompetens 

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och 

som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap 

för lärandet. I den grundläggande utbildningen ska alla elever ha 

möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Informationsoch 

kommunikationsteknik ska systematiskt användas i den grundläggande 

utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de 

mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet. 

Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden: 1) 

Eleverna får lära sig att förstå centrala begrepp och principerna för 

hur digitala verktyg används och fungerar och ges möjlighet att 

utveckla sin praktiska digitala kompetens när de utarbetar egna 

produkter. 2) Eleverna får handledning i hur man använder digitala 

verktyg på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och tryggt sätt. 3) Eleverna 

får lära sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i 

informationshantering och i undersökande och kreativt arbete. 4) 

Eleverna får erfarenheter och övning i att använda digitala verktyg 

för att kommunicera och bilda nätverk. Inom alla dessa fyra områden är 

det viktigt att eleverna är aktiva och ges möjlighet att vara kreativa 

och hitta arbetssätt och lärstigar som lämpar sig för dem. Det är 

också viktigt att de upplever glädje över att arbeta tillsammans och 

upptäcka världen tillsammans, vilket påverkar studiemotivationen. 
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Användningen av digitala verktyg ger eleverna möjligheter att 

synliggöra sina tankar och idéer på olika sätt. På så sätt utvecklas 

också deras förmåga att tänka och lära sig. 

Eleverna ska få bekanta sig med tillämpningar och användning av olika 

digitala verktyg för olika syften och lära sig se deras betydelse i 

vardagen och i kommunikationen mellan människor och som medel för att 

påverka. Man ska tillsammans fundera över varför digitala verktyg 

behövs i studierna, i arbetslivet och i samhället och hur denna 

kompetens har kommit att bli en del av de allmänna färdigheter som 

behövs i arbetslivet. Eleverna ska lära sig att bedöma informationsoch 

kommunikationsteknikens inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och att 

vara ansvarsfulla konsumenter. Eleverna ska under den grundläggande 

utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell 

kommunikation. De lär sig att uppfatta deras betydelse, möjligheter 

och risker i en global värld. 

Digitala verktyg ska mångsidigt användas i olika läroämnen och i det 

övriga skolarbetet och det kollaborativa lärandet ska stärkas. 

Samtidigt ska eleverna ges möjligheter att söka, pröva och använda 

sådana arbetssätt och -redskap som bäst lämpar sig för deras lärande 

och arbete. Man ska tillsammans fundera över hur tekniken påverkar den 

egna vardagen och ta reda på hur tekniken kan användas på ett hållbart 

sätt. 

Praktiska färdigheter och egen produktion: Eleverna ska lära sig att 

använda olika apparater, program och tjänster och att förstå enligt 

vilken logik de används och fungerar. De ska öva sig att producera 

flytande text och att behandla den med olika verktyg samt att skapa 

bild, ljud, videor och animationer. Eleverna ska uppmuntras att med 

hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och 

tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna få bekanta sig 

med programmering för att lära sig att tekniska funktioner beror på 

mänskliga lösningar. 

Ansvarsfulla och trygga arbetssätt: Eleverna ska lära sig ansvarsfull 

och trygg användning av digitala verktyg, nätetikett och de 

grundläggande principerna om upphovsrätt. De ska öva användningen av 

olika meddelandesystem och de sociala medietjänster som används i 

undervisningen. Eleverna ska få information och erfarenhet av hur bra 

arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass påverkar hälsan. 

Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt: 

Eleverna ska öva sig att söka information i olika källor med hjälp av 

söktjänster. De ska lära sig att använda källorna för att producera 

egen kunskap och öva sig att bedöma information kritiskt. Eleverna ska 

uppmuntras att hitta lämpliga sätt att uttrycka sig på och att använda 

digitala verktyg för att dokumentera och utvärdera arbetet och sina 

alster. 

Kommunikation och nätverksbildning: Eleverna ska lära sig att ta sin 

roll och redskapets karaktär i beaktande och att ta ansvar för sin 

kommunikation. De ska handledas att granska och bedöma hur man kan 

använda digitala verktyg för att påverka. Eleverna ska få erfarenheter 

av att använda digitala verktyg för att kommunicera med aktörer 

utanför skolan, även internationellt. 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap 

Arbetslivet, yrkena och arbetets karaktär förändras bland annat på 

grund av den teknologiska utvecklingen och genom att ekonomin 

globaliseras. Det blir svårare att förutspå arbetskraven än tidigare. 

Eleverna ska i den grundläggande utbildningen utveckla allmänna 
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färdigheter som främjar intresset och en positiv attityd gentemot 

arbete och arbetslivet. Det är viktigt att eleverna får erfarenheter 

som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet och 

möjligheterna till entreprenörskap samt sitt eget ansvar som 

medlemmar i en grupp och i samhället. Skolarbetet ska ordnas så att 

eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig 

entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i 

skolan och på fritiden för den egna karriären. 

Eleverna ska få lära sig vad som är utmärkande för näringslivet i 

närmiljön och vilka de centrala branscherna är. Under den 

grundläggande utbildningen ska eleverna bekanta sig med arbetslivet 

och få erfarenheter av att arbeta och av att samarbeta med aktörer 

utanför skolan. På detta sätt får eleverna träning i sakligt 

uppförande och samarbetsförmåga som behövs i arbetslivet och 

upptäcker vikten av goda språkkunskaper och 

kommunikationsfärdigheter. Förmåga att sysselsätta sig själv, 

entreprenörskap och färdigheter att uppskatta och hantera risker 

utvecklas genom olika projekt. I skolan ska eleverna öva sig att 

arbeta i grupper, med projekt och inom nätverk. 

Eleverna ska ges möjlighet att öva sig att arbeta självständigt och 

tillsammans med andra och att arbeta metodiskt och långsiktigt. När 

eleverna arbetar tillsammans kan var och en se sitt arbete som en del 

av helheten. De lär sig också ömsesidighet och att anstränga sig för 

att nå ett gemensamt mål. I aktiverande undervisningssituationer kan 

eleverna lära sig att planera arbetsprocesser, ställa upp hypoteser, 

testa olika alternativ och dra slutsatser. De övar sig att uppskatta 

tid och se övriga förutsättningar för arbetet och att hitta nya 

lösningar om situationen förändras. Samtidigt lär sig eleverna förutse 

eventuella svårigheter i arbetet och att hantera misslyckanden och 

besvikelser. Eleverna ska uppmuntras att vara uthålliga och slutföra 

sitt arbete samt att värdesätta arbetet och resultatet av det. 

Eleverna ska uppmuntras att förhålla sig öppet till nya möjligheter 

och att handla flexibelt och kreativt om situationen förändras. De 

ska lära sig att aktivt ta initiativ och att söka olika alternativ. 

Eleverna ska få hjälp med att upptäcka yrken som intresserar dem 

och att välja lämpliga fortsatta studier utgående från sina egna 

förutsättningar, medvetna om traditionella könsrollers och andra 

rollmodellers inverkan. 

Eleverna ska lära sig att arbeta metodiskt och långsiktigt och att i 

allt högre grad ta ansvar för sitt arbete. De ska uppmuntras att 

identifiera sina styrkor och att intressera sig för olika saker. 

Eleverna ska uppmuntras att vara uthålliga och slutföra sitt arbete 

samt att värdesätta resultatet av arbetet. I skolarbetet ska eleverna 

öva sig i att arbeta med mindre projektarbeten, att fungera i grupp 

och att samarbeta med aktörer utanför skolan. Gemensamt arbete ger 

eleverna möjlighet att lära sig ömsesidighet, att förhandla och att 

anstränga sig för att nå ett gemensamt mål. Eleverna ska uppmuntras 

att i skolarbetet utnyttja färdigheter de lärt sig på fritiden och 

lära dem vidare till andra elever. 

Skolarbetet ska ge eleverna möjligheter att få erfarenhet av arbete, 

olika yrken och av att göra något till förmån för andra. Det kan till 

exempel vara intern arbetspraktik i skolan, samarbetsprojekt med 

närbelägna företag och organisationer, fadderverksamhet, kamratmedling 

eller vänelevsverksamhet. Eleverna ska sporras att ta initiativ och 

vara företagsamma och att inse betydelsen av arbete och företagsamhet 

i livet och i samhället. 
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K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid 

Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna 

deltar i verksamheten i samhället. För att lära sig att delta och 

påverka och förhålla sig ansvarsfullt till framtiden krävs övning. 

Skolan erbjuder trygga ramar för detta. Samtidigt ger den 

grundläggande utbildningen eleverna en kunskapsgrund för att växa till 

aktiva medborgare som utövar sina demokratiska rättigheter och 

friheter på ett ansvarsfullt sätt. Skolan ska stärka varje elevs 

delaktighet. Den grundläggande utbildningen ska skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla intresse för frågor som gäller skolan och 

samhället. Deras rätt att delta i beslutsfattande enligt sin ålder och 

utvecklingsnivå ska respekteras i skolan. Eleverna ska delta i 

planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina studier, det 

gemensamma skolarbetet och lärmiljön. De ska få kunskaper och 

erfarenheter av olika sätt att delta och påverka i medborgarsamhället 

och av gemensamt arbete utanför skolan. Genom att eleverna får ett 

personligt förhållande till naturen inser de betydelsen av naturskydd. 

Eleverna får lära sig att bedöma mediernas påverkan i samhället och 

att använda sig av de möjligheter medierna erbjuder. Genom egna 

erfarenheter lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar. 

Samtidigt lär de sig att uppfatta betydelsen av regler, 

överenskommelser och förtroende. Genom att delta i skolan och utanför 

skolan lär sig eleverna att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt 

sätt. De lär sig att arbeta tillsammans och får tillfälle att öva sig 

att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig 

kritiskt till olika fenomen. Eleverna ska uppmuntras att reflektera 

över sina ställningstaganden ur olika perspektiv: likabehandling, 

jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och med tanke på en hållbar 

livsstil. 

Under den grundläggande utbildningen ska eleverna fundera över 

sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden samt olika 

framtidsalternativ. De ska lära sig förstå betydelsen av sina val, 

levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även 

för den närmaste omgivningen, samhället och naturen. Eleverna ska få 

färdigheter att utvärdera och förändra både sina egna, skolans och 

samhällets förfaringssätt och verksamhetsstrukturer så att de bidrar 

till att bygga en hållbar framtid. 

Undervisningen ska främja elevernas intresse för skolgemenskapen och 

samhällsfrågor. Man ska tillsammans med eleverna undersöka frågor och 

situationer som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, 

demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. 

Man funderar och tränar olika sätt att själv bidra till en positiv 

förändring. Eleverna ska handledas att se mediernas påverkan i 

samhället och få öva sig att använda olika medier för att påverka. 

Eleverna ska ges möjligheter att samarbeta, hantera konflikter och 

söka lösningar och att fatta beslut som gäller såväl den egna klassen 

och olika undervisningssituationer som hela skolans verksamhet. Att få 

positiv erfarenhet av att delta och påverka ökar känslan av 

samhörighet i skolan. Att uppleva jämlikhet, delaktighet och 

samhörighet skapar i sin tur förtroende. Eleverna ska uppmuntras att 

delta i elevkårsverksamhet, klubbverksamhet och exempelvis 

miljöverksamhet eller övriga aktiviteter som erbjuds i skolan och 

närmiljön, där de kan lära sig att påverka och småningom lära sig att 

ta ansvar. De ska vägledas att förstå vilken betydelse de egna valen 

och handlingarna samt den egna livsstilen har för en själv, men också 

för den närmaste omgivningen, samhället och naturen 
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35.6. Läroämnen 

35.6.1. Bildkonst 

Läroämnets uppdrag 

Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att 

genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande 

verklighet. Genom att producera och tolka bilder formas elevernas 

identitet samtidigt som den kulturella kompetensen och gemenskapen 

stärks. 

Undervisningen ska bygga på elevernas egna erfarenheter, fantasi och 

lust att experimentera. Undervisningen i bildkonst ska utveckla 

förmågan att förstå konst, omgivningen och annan visuell kultur. 

Eleverna ska erbjudas olika sätt att bedöma verkligheten och att 

påverka den. Genom att förstärka kännedomen om kulturarvet stödjer man 

att traditionerna förmedlas och förnyas. Undervisningen ska stödja 

eleverna att utveckla kritiskt tänkande och uppmuntra eleverna att 

påverka den egna livsmiljön och samhället. Undervisningen i bildkonst 

ska ge eleverna en grund för aktiv medverkan lokalt och globalt. 

Det arbetssätt som är karakteristiskt för konsten främjar 

erfarenhetsbaserat, multisensoriskt och konkret lärande. Eleverna 

granskar bildkonst och annan visuell kultur ur ett historiskt och 

kulturellt perspektiv. Undervisningen ska ta upp olika uppfattningar 

om konstens uppgifter. Eleverna handleds att på ett mångsidigt sätt 

använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt. 

Undervisningen ska sporra eleven att utveckla multilitteracitet både 

med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och 

framställningssätt. Eleverna ska erbjudas möjligheter att arbeta med 

mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga undervisningen 

och med aktörer utanför skolan. I undervisningen bekantar man sig med 

museer och andra kulturobjekt och undersöker möjligheterna att utöva 

bildkonst som hobby. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 breddar eleverna sitt personliga förhållande till 

bildkonst och annan visuell kultur. Eleverna uppmuntras att pröva och 

träna olika sätt att uttrycka sig med bilder och att målinriktat 

utveckla sina visuella färdigheter. I undervisningen granskas hur 

konst och annan visuell kultur påverkar åsikter, attityder och 

förfaringssätt i elevernas egen livsmiljö och i samhället. Eleverna 

handleds att utforska vilka mål och roller konstnärer och andra som 

skapar visuell kultur har haft under olika tider och i olika 

kulturella sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

och möjligheter att arbeta tillsammans. Förmågan att tolka och skapa 

bilder fördjupas genom ansvarsfull användning av digitala verktyg och 

webbmiljöer. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3–6 

Målet är att erbjuda lärmiljöer och arbetssätt som ger eleverna 

möjlighet att mångsidigt använda material, tekniker och uttryckssätt 

och tillämpa dem kreativt. Undervisningssituationerna ska präglas av 

en atmosfär som uppmuntrar eleverna att aktivt experimentera och öva. 

Genom pedagogiska lösningar stöds multisensoriska upplevelser, 

långsiktigt arbete samt ett undersökande och målinriktat konstnärligt 

lärande. Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas individuella 
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behov och eleverna ska ges möjlighet att arbeta på ett ändamålsenligt 

sätt självständigt och i grupp. Målet är att skapa en 

verksamhetskultur som främjar lärande 

och socialt samspel både i skolan och i miljöer utanför skolan. I 

årskurs 3–6 ska eleverna granska aktuella fenomen inom konst och annan 

visuell kultur i sin livsmiljö. Tvärkonstnärliga och tematiska 

arbetssätt prioriteras i undervisningen. Eleverna uppmanas att 

förhålla sig kritiskt till olika informationskällor. Teknik och 

webbmiljöer används på ett mångsidigt, ansvarsfullt och tryggt sätt i 

undervisningssituationerna. 

Handledning, differentiering och stöd i bildkonst i årskurs 3–6 

Handledning, differentiering och stöd ska ordnas med hänsyn till 

elevernas sociala, psykiska och motoriska förutsättningar och 

färdigheter. Karaktären i det konstnärliga lärandet att lära sig 

enskilt och tillsammans stödjer elevens identitetsutveckling, 

delaktighet och välbefinnande. Elevens individuella behov av 

handledning ska beaktas i undervisningen. Undervisningen 

differentieras vid behov genom till exempel val av uttryckssätt, 

arbetssätt och lärmiljöer. I undervisningssituationerna ska eleverna 

få utnyttja sina styrkor samt tillämpa olika arbets- och 

tillvägagångssätt. Det konstnärliga lärandet ska utvecklas i en trygg 

atmosfär, där mångfald accepteras och där eleverna uppmuntras att 

uttrycka sig och får individuell handledning och stöd. Alternativa 

pedagogiska metoder kan behövas i synnerhet för att utveckla de 

motoriska färdigheterna och förmågan att uttrycka iakttagelser och 

känslor visuellt. Handledning, differentiering och stöd kan ordnas 

till exempel med hjälp av lekar, spel och multisensoriska 

upplevelser. 

Bedömning av elevens lärande i bildkonst i årskurs 3–6 

Bedömningen av lärandet och den respons man ger eleven i bildkonst ska 

vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella 

framsteg. Responsen ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att 

skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och annan visuell kultur, 

långsiktiga arbetssätt och färdigheter i självbedömning. Eleven ska 

handledas att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras 

synpunkter. Bedömningen av lärandet ska omfatta alla dimensioner av 

det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i bildkonst 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

bildkonst. Med tanke på studieframstegen är det viktigt att följa upp 

elevens framsteg vad gäller utvecklingen av färdigheter i att skapa, 

betrakta och tolka bilder. 

35.6.2. Det andra inhemska språket 

Läroämnets uppdrag 

Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är 

närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. 

Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. 

De ger underlag för att forma en flerspråkig och mångkulturell 

identitet och värdesätta den. I takt med att ordförrådet och 

strukturerna utvecklas, utvecklas också de kommunikativa 
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färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen 

ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. 

Undervisningen i det andra inhemska språket är en del av 

språkpedagogiken och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka 

elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i 

skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att kommunicera i 

autentiska språkmiljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra 

språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten i 

språkval och språkstudier förstärks genom att man på varierande och 

intressanta sätt informerar om valmöjligheter i språken, genom att 

man uppmuntrar eleverna att oberoende av kön fatta beslut om språkval 

utgående från sina individuella intressen, genom att man behandlar 

teman mångsidigt och ur olika synvinklar och genom att man använder 

omväxlande och praktiska arbetsmetoder. 

Studierna i det andra inhemska språket ska förbereda eleverna för 

planmässigt och kreativt arbete i olika sammansättningar. Eleverna 

och elevgrupperna ska också ges möjligheter att bilda nätverk och 

kommunicera med finskspråkiga elever och grupper. Digitala verktyg 

erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i 

autentiska situationer och utifrån elevernas kommunikationsbehov. 

Undervisningen ska också ge färdigheter som främjar delaktighet och 

aktiv påverkan. 

Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att lära 

sig språk och att modigt använda dem. Eleverna ska ges möjlighet att 

studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. 

Undervisningen ska ordnas så att också elever som avancerar snabbare 

eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg. 

Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika 

texter. Texterna ska väljas med hänsyn till barnens och de ungas 

intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och 

med de språk som eleverna använder på fritiden. Eleverna ska 

uppmuntras att söka information på de språk som de behärskar. 

Nätverket Vi10 mofi åk 2 

A-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6 

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk 

utöver modersmålet. Det första språket är ett gemensamt A1-språk, det 

följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga 

eleverna möjlighet att reflektera över och fördjupa sig i finska 

språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade 

lärokursen är ämnad för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och 

som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. 

Den modersmålsinriktade lärokursen undervisas som A1-språk eller som 

A2-språk. 

Undervisningen i A1- och A2-lärokursen i modersmålsinriktad finska har 

samma mål. Årsveckotimmarna i A2-språket fördelas på de olika 

årskurserna utan etappmål mellan årskurs 6 och årskurs 7. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad 

finska i årskurs 3–6 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så 

relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska även ske genom 

pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av 

lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik 
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behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, 

spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och 

även bearbeta sina attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala 

verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska 

uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt 

lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande 

verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig 

med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller 

samhället. Målspråket finska används alltid när det är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i 

modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6 

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper, 

utvidga sitt ordförråd, tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord 

och utveckla sina kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmuntras 

att läsa litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå 

och handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 

studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elever som har 

inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen planeras så 

att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar 

snabbt. 

Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen modersmålsinriktad finska 

i årskurs 3–6 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om 

sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem 

naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har 

inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda 

språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Den 

Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg 

kan användas vid bedömningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

Alärokursen i modersmålsinriktad finska. För att studierna ska 

framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och 

att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta sig till samtliga 

innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska 

referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående 

från den. Man bör i bedömningen speciellt ta hänsyn till att 

referensramen är anpassad för språkundervisningen i främmande språk 

och att elever som undervisas enligt den modersmålsinriktade 

lärokursen har relativt goda muntliga kunskaper i finska redan vid 

skolstarten, medan elevens kunskaper i de övriga delområdena kan 

variera stort. 

Nätverket Vi10 Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs 

A-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6 

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk 

utöver modersmålet. Det första språket är ett gemensamt A1-språk, det 

följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga 

eleverna möjlighet att reflektera över och fördjupa sig i finska 
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språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade 

lärokursen är ämnad för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och 

som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. 

Den modersmålsinriktade lärokursen undervisas som A1-språk eller som 

A2-språk. 

Undervisningen i A1- och A2-lärokursen i modersmålsinriktad finska har 

samma mål. Årsveckotimmarna i A2-språket fördelas på de olika 

årskurserna utan etappmål mellan årskurs 6 och årskurs 7. 

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk 

utöver modersmålet. Det första språket är ett gemensamt A1-språk, det 

följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga 

eleverna möjlighet att reflektera över och fördjupa sig i finska 

språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade 

lärokursen är ämnad för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och 

som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. I 

kommunens svenska skola undervisas finska enbart utgående från den 

modersmålsinriktade lärokursen. Ifall behov finns så skräddarsys 

finska som A1-språk för de elever som behöver det. 

Den modersmålsinriktade lärokursen undervisas som A1-språk. 

 

 

Ãrskurs 3  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk 

inklusive finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla 

den språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk inklusive 

finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla den 

språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Varifrån kommer tvåspråkiga jag? 

Artigt språkbruk 

Kontrastiv undervisning 

- geografiska namn med tyngdpunkten på Finland 

- artkännedom (tex. björn - karhu) 

Ordspråk, idiomatiska talesätt. rim och ramsor 

Barnlitteratur, för att stärka läslusten 

Sånger och lekar 

Göra eleverna medvetna om blandspråk 
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I2 Färdigheter för språkstudier 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, 

t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt 

att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och 

härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid 

att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. med hjälp av den Europeiska 

språkportfolion. 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller 

strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda 

olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av 

kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. 

med hjälp av den Europeiska språkportfolion. 

Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek. 

- Språköarna erbjuder en autentiskt flerspråkig miljö där eleverna 

naturligt kommer i kontakt med finskspråkig verksamhet och kultur. Det 

här ger en möjlighet för eleverna att bilda nätverk och kommunicera 

muntligt med finskspråkiga elever och grupper. Detta sker bland annat 

genom samarbete med finska skolor i området. Hur detta förverkligas 

beskrivs i skolans verksamhetsplan. Att göra eleven medveten om sitt 

språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära 

sig, att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer. 

Grupparbete som inkluderar självutvärdering och en utvärdering av den 

egna arbetsinsatsen. 

Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna och bryta upp 

dem i mindre helheter. 

Media, orientera sig till olika media och öva sig på att använda media 

ändamålsenligt. Inlärningen sker på ett lekfullt och aktivt sätt. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka 

texter, förmåga att producera texter 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom textoch ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 
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ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer 

Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk 

(användningen av passiv). Lång och kort vokal, dubbla konsonanter. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K2 

M3 I1  K1, K4 

M4 I2  K1, K7 

M9 I3  K4 

M10 I3  K4 

 

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till och intressera sig för 

mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som stödjer det egna 

lärandet och att hjälpa eleven att bli förtrogen med karaktäristiska 

drag i den finskspråkiga kulturen 

M3 vägleda eleven att lägga märke till likheter och olikheter i 

språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet och sin 

dubbla kulturbakgrund 

M4 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en 

tillåtande studieatmosfär, som stöder och uppmuntrar eleverna att lära 

sig och lära av varandra 

M9 erbjuda eleven möjlighet att med hjälp av olika källor lyssna 

på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka för hen 

betydelsefulla lättbegripliga texter på standardspråk 

M10 handleda eleven att producera texter som hänför sig till hens 

vardag och att med hjälp av strukturer på en grundläggande och något 

mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig att producera, dela och 

publicera redan tolkade texter 

Ãrskurs 4  

 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk 

inklusive finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla 
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den språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk inklusive 

finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla den 

språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Varifrån kommer tvåspråkiga jag? 

Varför talas det två språk i Finland? 

Artigt språkbruk 

Kontrastiv undervisning 

Ordspråk, idiomatiska talesätt. 

rim och ramsor Barnlitteratur, 

bokpresentationer. Sånger och 

lekar festtraditioner, tex 

virpominen 

I2 Färdigheter för språkstudier 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, 

t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt 

att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och 

härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid 

att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. med hjälp av den Europeiska 

språkportfolion. 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller 

strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda 

olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av 

kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. 

med hjälp av den Europeiska språkportfolion. 

Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek 

Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt 

vägleda hen till nya sätt att lära sig, att aktivt ta ibruk nya ord 

och strukturer. 

Grupparbete med självutvärdering och utvärdera sitt eget arbete. 

Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna och bryta upp 

dem i mindre helhet Media, orientera sig till olika media. Lära sig 

använda media ändamålsenligt och mångsidigt. Planera och presentera en 

intervju tex en företagare. 
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I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka 

texter, förmåga att producera texter 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom textoch ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Besök i omgivningen, tex på bibliotek 

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka 

texter, förmåga att producera texter. 

Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk 

(användningen av passiv). Lång och kort vokal, dubbla konsonanter. 

Varierande texter, skönlitteratur, poesi, tidningar, nätet och 

faktalitteratur 

Olika begrepp på finska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck 

Intervjua tex en företagare, presentera intervjun, kanske också 

dramatisera 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K2 

M3 I1  K1, K4 

M4 I2  K1, K7 

M9 I3  K4 

M10 I3  K4 

 

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till och intressera sig för 

mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som stödjer det egna 

lärandet och att hjälpa eleven att bli förtrogen med karaktäristiska 

drag i den finskspråkiga kulturen 
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M3 vägleda eleven att lägga märke till likheter och olikheter i 

språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet och sin 

dubbla kulturbakgrund 

M4 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en 

tillåtande studieatmosfär, som stöder och uppmuntrar eleverna att lära 

sig och lära av varandra 

M9 erbjuda eleven möjlighet att med hjälp av olika källor lyssna 

på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka för hen 

betydelsefulla lättbegripliga texter på standardspråk 

M10 handleda eleven att producera texter som hänför sig till hens 

vardag och att med hjälp av strukturer på en grundläggande och något 

mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig att producera, dela och 

publicera redan tolkade texter 

Årskurs 5  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk 

inklusive finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla 

den språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk inklusive 

finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla den 

språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Artigt språkbruk 

Kontrastiv undervisning 

Ordspråk, idiomatiska talesätt 

Barn- och ungdomslitteratur, bokpresentationer. 

Presentera kulturpersonligheter tex Agricola och Kalevala 

Sånger och finsk musik 

I2 Färdigheter för språkstudier 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, 

t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt 

att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och 

härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid 

att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. med hjälp av den Europeiska 

språkportfolion. 
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Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller 

strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda 

olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av 

kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. 

med hjälp av den Europeiska språkportfolion. 

Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek 

- Språköarna erbjuder en autentiskt flerspråkig miljö där eleverna 

naturligt kommer i kontakt med finskspråkig verksamhet och kultur. Det 

här ger en möjlighet för eleverna att bilda nätverk och kommunicera 

muntligt med finskspråkiga elever och grupper. Detta sker bland annat 

genom samarbete med finska skolor i området. Hur detta förverkligas 

beskrivs i skolans verksamhetsplan. Att göra eleven medveten om sitt 

språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära 

sig, att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer. 

Grupparbete med självutvärdering och konstruktivt utvärdera sitt eget 

och varandras arbete. 

Gå igenom målformuleringarna tillsammans med eleverna. 

Media, orientera sig till olika media. Lära sig använda media 

ändamålsenligt och mångsidigt. 

Festtraditioner 

Planera och genomföra en intervju 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka 

texter, förmåga att producera texter 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom textoch ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk 

(användningen av passiv), dialekter, ungdomsspråk. Sträva efter 

korrekt språkbruk i skriftspråk. 
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Varierande texter, skönlitteratur, poesi, tidningar, nätet och 

faktalitteratur. 

Olika begrepp på finska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck. 

sammansatta ord, motsatsord, synonymer, ordklasser 

argumentation, argumentera för och emot, motivera 

mediekunskap, kritisk 

medialäsning Effektiva 

inlärningsstrategier 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K2 

M2 I1  K2 

M3 I1  K1, K4 

M4 I2  K1, K7 

M5 I2  K6 

M6 I3  K2, K4 

M7 I3  K2, K4 

M8 I3  K2 

M9 I3  K4 

M10 I3  K4 

 

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till och intressera sig för 

mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som stödjer det egna 

lärandet och att hjälpa eleven att bli förtrogen med karaktäristiska 

drag i den finskspråkiga kulturen 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen och andras språkliga och 

kulturella bakgrund, svenskans och finskans ställning som 

nationalspråk samt att bemöta människorfördomsfritt 

M3 vägleda eleven att lägga märke till likheter och olikheter i 

språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet och sin 

dubbla kulturbakgrund 

M4 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en 

tillåtande studieatmosfär, som stöder och uppmuntrar eleverna att lära 

sig och lära av varandra 

M5 handleda eleven att också med hjälp av digitala verktyg ta ansvar 

för sina språkstudier och mångsidigt och aktivt använda sina kunskaper 

i både finska och svenska t.ex. genom att söka information på båda 

språken 

M6 uppmuntra eleven att diskutera och debattera ämnen som lämpligen 

angår och intresserar hens åldersgrupp i relation till 

livserfarenheten 
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M7 uppmuntra eleven att visa initiativförmåga i 

kommunikationssituationer och att utveckla språkliga 

kompensationsstrategier, t.ex. i samband med nya ord och begrepp 

M8 hjälpa eleven att känna igen kulturella drag i interaktionen på 

målspråket finska och på svenska och att stödja hens växande förmåga i 

interkulturell kommunikation 

M9 erbjuda eleven möjlighet att med hjälp av olika källor lyssna 

på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka för hen 

betydelsefulla lättbegripliga texter på standardspråk 

M10 handleda eleven att producera texter som hänför sig till hens 

vardag och att med hjälp av strukturer på en grundläggande och något 

mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig att producera, dela och 

publicera redan tolkade texter 

Årskurs 6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk 

inklusive finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla 

den språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska i 

klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska 

texter. Att fundera över sin egen tvåspråkiga kulturidentitet. Att 

inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och 

minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att 

fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för alla språk inklusive 

finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla den 

språkkunskap man har. Att träna artigt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. 

Artigt språkbruk 

Kontrastiv undervisning 

Ordspråk, idiomatiska talesätt 

Ungdomslitteratur, bokpresentationer. 

Presentera kulturpersonligheter 

Sånger och finsk musik (ungdomsmusik) 

I2 Färdigheter för språkstudier 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, 

t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt 

att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och 

härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid 
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att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. med hjälp av den Europeiska 

språkportfolion. 

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons 

och att ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och 

utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via medier, nätet) 

för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva 

lärstrategier i språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller 

strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda 

olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av 

kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper, t.ex. 

med hjälp av den Europeiska språkportfolion. 

Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt 

vägleda hen till nya sätt att lära sig, att aktivt ta ibruk nya ord 

och strukturer. 

Grupparbete med självutvärdering och konstruktivt utvärdera sitt eget 

och varandras arbete 

Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna 

Media, orientera sig till olika media. Använda media ändamålsenligt 

och mångsidigt och kritiskt Festtraditioner, följer kalenderåret 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka 

texter, förmåga att producera texter 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom textoch ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att 

behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, 

skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i 

finskspråkiga miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet 

ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi 

och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig 

ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter och att 

genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med 

beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att 

lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i 

bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande 

språksituationer. 

Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk 

(användningen av passiv), 

dialekter, ungdomsspråk. Sträva efter korrekt språkbruk 

i skriftspråk Varierande texter, skönlitteratur, poesi, 

tidningar, nätet och faktalitteratur Olika begrepp på 

finska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck 

sammansatta ord, motsatsord, synonymer 
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ordklasser, med tyngdpunkt på verbet, tex passiv, perfekt och verbets 

rektion (tex pidän sinusta) argumentation, argumentera för och emot, 

motivera 

mediekunskap, kritisk medialäsning 

Effektiva inlärningsstrategier 

Finska språkets historia, samiska och estniska är också till 

finsk-ugriska språk, släktspråk konditionalis, fråga råd, 

hövlighetsspråk huvud- och bisats, kommatecknets användning 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K2 

M2 I1  K2 

M3 I1  K1, K4 

M4 I2  K1, K7 

M5 I2 K6 

M6 I3 K2, K4 

M7 I3 K2, K4 

M8 I3 K2 

M9 I3 K4 

M10 I3 K4 

 

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till och intressera sig för 

mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som stödjer det egna 

lärandet och att hjälpa eleven att bli förtrogen med karaktäristiska 

drag i den finskspråkiga kulturen 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen och andras språkliga och 

kulturella bakgrund, svenskans och finskans ställning som 

nationalspråk samt att bemöta människorfördomsfritt 

M3 vägleda eleven att lägga märke till likheter och olikheter i 

språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet och sin 

dubbla kulturbakgrund 

M4 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en 

tillåtande studieatmosfär, som stöder och uppmuntrar eleverna att lära 

sig och lära av varandra 

M5 handleda eleven att också med hjälp av digitala verktyg ta ansvar 

för sina språkstudier och mångsidigt och aktivt använda sina 

kunskaper i både finska och svenska t.ex. genom att söka information 

på båda språken 
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M6 uppmuntra eleven att diskutera och debattera ämnen som lämpligen 

angår och intresserar hens åldersgrupp i relation till 

livserfarenheten 

M7 uppmuntra eleven att visa initiativförmåga i 

kommunikationssituationer och att utveckla språkliga 

kompensationsstrategier, t.ex. i samband med nya ord och begrepp 

M8 hjälpa eleven att känna igen kulturella drag i interaktionen på 

målspråket finska och på svenska och att stödja hens växande förmåga i 

interkulturell kommunikation 

M9 erbjuda eleven möjlighet att med hjälp av olika källor lyssna 

på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka för hen 

betydelsefulla lättbegripliga texter på standardspråk 

M10 handleda eleven att producera texter som hänför sig till hens 

vardag och att med hjälp av strukturer på en grundläggande och något 

mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig att producera, dela och 

publicera redan tolkade texter 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad 

finska i årskurs 3–6 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så 

relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska även ske genom 

pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av 

lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik 

behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, 

spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och 

även bearbeta sina attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala 

verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska 

uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt 

lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande 

verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig 

med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller 

samhället. Målspråket finska används alltid när det är möjligt. 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så 

relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska även ske genom 

pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av 

lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik 

behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, 

spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och 

även bearbeta sina attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala 

verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska 

uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt 

lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande 

verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med 

flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller 

samhället. Målspråket finska används så gott som alltid. 

Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i 

modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6 

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper, 

utvidga sitt ordförråd, tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord 

och utveckla sina kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmuntras 

att läsa litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå 

och handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 
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studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elever som har 

inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen planeras så 

att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar 

snabbt. 

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper, 

utvidga sitt ordförråd, tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord 

och utveckla sina kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmuntras 

att läsa litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå 

och handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 

studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elever som har 

inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen planeras så 

att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar 

snabbt. 

Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen modersmålsinriktad finska 

i årskurs 3–6 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om 

sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem 

naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har 

inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda 

språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Den 

Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg 

kan användas vid bedömningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

Alärokursen i modersmålsinriktad finska. För att studierna ska 

framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och 

att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta sig till samtliga 

innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska 

referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående 

från den. Man bör i bedömningen speciellt ta hänsyn till att 

referensramen är anpassad för språkundervisningen i främmande språk 

och att elever som undervisas enligt den modersmålsinriktade 

lärokursen har relativt goda muntliga kunskaper i finska redan vid 

skolstarten, medan elevens kunskaper i de övriga delområdena kan 

variera stort. 

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper, 

utvidga sitt ordförråd, tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord 

och utveckla sina kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmuntras 

att läsa litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå 

och handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 

studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elever som har 

inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen planeras så 

att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar 

snabbt. 
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35.6.3. Elevhandledning 

Läroämnets uppdrag 

Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och 

skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska 

bilda en sammanhängande helhet som fortgår under hela den 

grundläggande utbildningen och vidare under studierna efter den 

grundläggande utbildningen. Elevhandledningen ska främja att eleverna 

lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna 

uppnår goda studieresultat. 

Elevhandledningens uppdrag är att främja elevernas fostran och 

utveckling så att de kan vidareutveckla sina studievanor och sina 

sociala färdigheter och tillägna sig kunskaper och färdigheter som 

behövs i livet. Elevhandledningen ska stödja eleverna att fatta beslut 

och att göra val gällande vardagslivet, studierna, fortsatta studier 

och framtiden utgående från sina egna förutsättningar, sina 

värderingar, sitt utgångsläge och sina intressen. Med hjälp av 

elevhandledningen lär sig eleverna att bli medvetna om sina 

möjligheter att påverka planeringen och besluten i sitt eget liv. 

Eleverna ska uppmuntras att fundera över och ifrågasätta sina 

förhandsuppfattningar om utbildning och yrken och att göra sina val 

utan könsbundna rollmodeller. Elevhandledningen ska genomföras i 

samarbete med vårdnadshavarna. Strukturen, verksamhetssätten, arbets- 

och ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de 

yrkesövergripande nätverk som behövs för att uppnå målen för 

elevhandledningen ska beskrivas i skolans handledningsplan. I planen 

ska även samarbetet mellan hem och skola gällande handledning 

beskrivas, likaså skolans samarbete med arbetslivet och arrangemang i 

anslutning till praktisk arbetslivsorientering. Det är viktigt att 

systematiskt utvärdera hur målen i handledningsplanen nås. För att 

elevernas studier ska fortlöpa smidigt vid etappmålen inom den 

grundläggande utbildningen och vid övergången till fortsatta studier 

är det viktigt med samarbete mellan lärarna och studiehandledarna och 

att man vid behov samarbetar med andra yrkeskategorier. Lärarna ska i 

sitt arbete använda aktuell information om fortsatta studier, 

arbetsliv och arbetsuppgifter samt förändringar i dessa. 

Elevhandledningen fungerar som en länk mellan skolan, samhället och 

arbetslivet. 

Elevhandledningen ska främja rättvisa, likvärdighet, jämlikhet och 

delaktighet samt förebygga marginalisering från utbildning och 

arbetsliv. De kunskaper och färdigheter som utvecklas inom 

elevhandledningen bidrar för sin del till att trygga tillgången på 

kompetent arbetskraft och till att efterfrågan och utbud på kunnande 

sammanfaller i det framtida arbetslivet. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 genomförs elevhandledningen huvudsakligen som en 

integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i 

skolan. Man kan också reservera lektioner för elevhandledning på det 

sätt som fastställs i läroplanen. Klassläraren ansvarar tillsammans 

med de övriga lärarna för elevhandledningen. Utöver den egna skolan 

och närmiljön kan även företag och andra samarbetsparter i den 

närmaste omgivningen fungera som lärmiljöer. Elevhandledningen ska 

stödja eleverna att hitta och utveckla studiestrategier, stärka deras 

förmåga att ställa upp individuella mål och utvärdera hur målen nås 

samt bidra till att utveckla förmågan att lära sig. Handledningen ska 

hjälpa eleverna att tillägna sig olika färdigheter och metoder som 
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behövs för att lära sig, arbeta, inhämta kunskap och hantera 

information i studierna. De ska också lära sig att identifiera 

läroämnenas särdrag samt att välja lämpliga inlärningsstrategier för 

varje läroämne. Handledningen ska stödja utvecklandet av elevernas 

sociala färdigheter och färdigheter att arbeta i grupp. 

Elevhandledningen ska utveckla färdigheter som behövs i livet och 

stärka elevernas positiva uppfattning om sig själva som elever. 

Eleverna ska vägledas att identifiera och värdesätta både sina egna 

och andras styrkor, förmågor och färdigheter. De ska stödjas att ta 

ansvar för sitt liv, sina studier, sina val och sin medverkan som 

aktiva medlemmar och aktörer i gruppen och närmiljön. Eleverna ska ges 

möjligheter att delta och påverka i skolgemenskapen och närmiljön, för 

att de småningom ska få en uppfattning om sina möjligheter att påverka 

i samhället. Via elevhandledningen ska eleverna bekanta sig med yrken, 

arbetsplatser och näringsliv i den närmaste omgivningen. Syftet med 

eventuella studiebesök och exkursioner är att ge eleverna en bild av 

arbetsliv, företagsamhet och olika yrken. Genom besöken väcks också 

elevernas intresse för olika yrken. 

Elevhandledningen ska stödja eleverna och vårdnadshavarna när det 

gäller att få information och göra val förknippade med studierna. De 

ska ha möjlighet till personliga handledningssamtal om studier och val 

och att få svar på olika frågor gällande lärande och skolgång. 

35.6.4. Gymnastik 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas 

välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska 

funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. 

Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna 

positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil. I gymnastiken 

betonas kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och samarbete. Gymnastiken 

ska bidra till att främja jämlikhet, jämställdhet och gemenskap samt 

stödja kulturell mångfald. Undervisningen ska vara trygg och utgå från 

de möjligheter som olika årstider och de lokala förhållandena 

erbjuder. Skolans lokaler, idrottsplatser i närmiljön och naturen ska 

utnyttjas mångsidigt i undervisningen. Eleverna ska handledas att 

främja ett tryggt och etiskt hållbart arbetssätt och inlärningsklimat. 

I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt 

utvecklas de genom att röra på sig. Att lära sig att röra på sig 

innebär fysisk aktivitet enligt elevernas ålder och utvecklingsnivå, 

träning av motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Eleverna 

ska få kunskaper och färdigheter för olika slags gymnastiksituationer. 

Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att 

respektera andra, att vara ansvarsfull, att utveckla sig själv 

långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en 

positiv självbild. Gymnastiken ska ge eleverna möjlighet att känna 

glädje, uttrycka sig med kroppen, delta, vara social, koppla av, tävla 

och kämpa på ett lekfullt sätt och att hjälpa andra. Eleverna ska 

också få beredskap att främja sin hälsa. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

"Vi rör på oss och tränar våra färdigheter tillsammans." 

I årskurserna 3–6 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att befästa 

och bredda de grundläggande motoriska färdigheterna samt stärka de 
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sociala färdigheterna. En mångsidig undervisning som präglas av 

samspel och kommunikation stödjer lärandet, elevernas välbefinnande, 

deras utveckling mot självständighet och delaktighet samt ger 

beredskap för en aktiv livsstil. Eleverna deltar enligt sin 

utvecklingsnivå i att planera och genomföra aktiviteter på ett 

ansvarsfullt sätt. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i gymnastik i årskurs 3–6 

Gymnastikens uppdrag och mål genomförs genom trygg och 

mångsidig undervisning i olika lärmiljöer inomhus och utomhus 

med betoning på elevernas delaktighet. I 

gymnastikundervisningen beaktas på ett ändamålsenligt sätt årstiderna, 

de lokala förhållandena samt de möjligheter som skolan och omgivningen 

erbjuder. I undervisningen betonas arbetssätt som främjar fysisk 

aktivitet och gemenskap och ger möjlighet till uppmuntrande 

växelverkan 

och att hjälpa andra samt att verksamheten är trygg både psykiskt och 

fysiskt. Det är viktigt att främja säkert trafikbeteende, när man 

förflyttar sig till idrottsplatser utanför skolan. 

Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 3–6 

En uppmuntrande och accepterande atmosfär än en förutsättning för att 

målen för gymnastikundervisningen ska nås. Undervisningen ska ge alla 

elever möjlighet att lyckas och att delta samt stödja en tillräcklig 

funktionsförmåga med tanke på välbefinnandet. Det är viktigt att 

beakta elevens individualitet, att arbetsklimatet är tryggt och att 

tydlighet präglar undervisningsarrangemangen och kommunikationen i 

undervisningen. Upplevelsen av att kunna och den sociala 

samhörigheten stöds genom elevorienterade och engagerande arbetssätt, 

lämpliga uppgifter och uppmuntrande respons. I årskurs 3–6 ska 

särskild vikt fästas vid sådana grundläggande färdigheter som 

inverkar på hur eleverna kan delta i gemensamma aktiviteter. 

Bedömning av elevens lärande i gymnastik i årskurs 3–6 

Eleverna ska genom uppmuntrande och handledande respons och 

bedömning motiveras att röra på sig med hjälp av gymnastik. 

Responsen stödjer elevernas positiva uppfattning om sig själva som 

motionsutövare. Bedömningen ska grunda sig på mångsidig information 

om elevernas lärande och sätt att arbeta. 

I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas 

individuella styrkor och utvecklingsbehov samt stödja dem. Elevernas 

hälsotillstånd och specialbehov ska beaktas i 

gymnastikundervisningen och bedömningen. Vid bedömningen observeras 

elevernas aktivitet och arbete. Bedömningen i gymnastik ska grunda 

sig på målen för den fysiska, sociala och psykiska 

funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas lärande 

(målen 2–6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7–10). Elevernas 

fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. 

Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för 

bedömningen. Eleverna ska vägledas att utvärdera sig själva. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i gymnastik 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

gymnastik. 
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35.6.5. Historia 

Läroämnets uppdrag 

Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas 

historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli 

en ansvarsfull och demokratisk medborgare. Med hjälp av historisk 

kunskap lär sig eleverna att förstå den utveckling som format nutiden, 

att inse värdet av intellektuellt och kroppsligt arbete och att 

reflektera över framtida val. Eleverna lär sig att se individens 

betydelse som historisk aktör och att uppfatta mänskliga motiv och 

bakomliggande strukturer. Syftet är att bidra till att forma elevernas 

identitet och främja deras utveckling till aktiva samhällsmedlemmar 

som har förståelse för mångfald. 

I historieundervisningen ska eleverna fördjupa sig i hur man kritiskt 

behandlar information från olika aktörer och hur man handskas med 

olika slag av historiska källor. Eleverna ska även få insikt i villkor 

för historieforskningen, framför allt dess strävan efter att skapa en 

så tillförlitlig bild av det förflutna som möjligt utgående från det 

källmaterial som finns. Undervisningens syfte är att utveckla elevers 

förmåga att analysera historia: förmåga att tillgodogöra sig 

historiska källor och göra kompetenta tolkningar av deras betydelse 

och roll. 

Eleverna ska lära sig förstå att historia kan tolkas på olika sätt och 

ur olika perspektiv och att förklara förändring och kontinuitet i den 

historiska utvecklingen. Undervisningen i historia ska hjälpa eleverna 

att uppfatta värderingar och konflikter i samhället och hur de har 

förändrats under olika tider. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 4-6 

I årskurserna 4-6 är historieundervisningens uppdrag att göra eleverna 

förtrogna med den historiska kunskapens natur, hur man söker historisk 

information och vilka grundbegrepp som används. Syftet är att väcka 

elevernas intresse och förståelse för historia och för betydelsen av 

mänsklig aktivitet. I undervisningen av innehållet som beskrivs i 

grunderna ska konkreta och upplevelsebaserade arbetssätt prioriteras. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 4–6 

För att uppnå målen i läroämnet historia är det viktigt att prioritera 

interaktiva, upplevelsebaserade arbetssätt, till exempel att undersöka 

olika källor och att berätta och använda drama, lekar och spel. Målet 

är att stärka elevernas förmåga att läsa och tolka historiska texter 

och miljöer samt att öva sig att göra tolkningar både självständigt 

och tillsammans med andra. Eleverna ska lära sig att söka och använda 

historisk information, också med hjälp av digitala verktyg. Som 

läroämne går historia bra att integrera med andra läroämnen. 

Handledning, differentiering och stöd i historia i årskurs 4–6 

I historieundervisningen får eleverna lära sig genom att undersöka. 

Eleverna ska uppmuntras att tolka, jämföra, dra slutsatser och 

tillämpa information både muntligt och skriftligt. För att eleverna 

ska förstå historietexterna ska läraren förklara de begrepp som 

förekommer. 
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Bedömning av elevens lärande i historia i årskurs 4–6 

I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och 

sporrande. Genom att ge respons strävar man efter att uppmuntra 

eleverna att undersöka olika historiska källor och göra sina egna 

tolkningar av dem. I bedömningen beaktas såväl elevens förmåga att 

uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift som kompetens som eleven 

visat eller uttryckt på andra sätt. I bedömningen ska man särskilt 

fokusera på hur eleven tillämpar kunskap och utvecklar sitt 

historiska tänkande, inte på om hen har memorerat innehållet. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i historia 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

historia. Bedömningskriterierna kan även användas i bedömningen i de 

lägre årskurserna. Med tanke på studieframgången är det viktigt att på 

ett interaktivt sätt få möjlighet att undersöka historiska företeelser 

och leva sig in i historiska skeenden, men också att förstå den 

kulturella miljön, uppfatta tidsperspektiv samt förstå människans roll 

i historien och historiens betydelse för mänskligheten och för det 

egna livet i dag och i framtiden. 

35.6.6. Livsåskådningskunskap 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja 

elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I 

livsåskådningskunskapen ses människorna som aktörer som förnyar och 

skapar sin kultur och som upplever och skapar mening tillsammans och i 

samverkan med omvärlden. Livsåskådningar, mänskliga sedvanor och deras 

innebörd anses vara resultat av växelverkan mellan individer, 

samhällen och kulturarv. I livsåskådningskunskapen betonas människans 

förmåga att aktivt påverka sina egna tankar och handlingar. Detta 

gäller även elevernas studier och lärande. Därför är det viktigt att 

undervisningen och studierna anpassas efter elevernas tanke- och 

upplevelsevärld. Undervisningen i livsåskådningskunskap har som 

uppdrag att utveckla elevernas förmåga att växa till självständiga, 

toleranta, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i sitt samhälle. 

Målet är ett fullständigt demokratiskt medborgarskap i en allt mer 

global och snabbt föränderlig värld. Det förutsätter att 

undervisningen i livsåskådningskunskap mångsidigt ökar den 

åskådningsmässiga och kulturella allmänbildningen, utvecklar förmågan 

att tänka, förmågan att handla etiskt och kritiskt och att lära sig. 

Att tänka kritiskt innebär inom livsåskådningskunskap att söka 

orsaker, se sammanhang, ha känsla för situationer och att kunna ändra 

sitt förhållningssätt. Hit hör också en öppen och reflekterande 

attityd. 

Livsåskådningskunskapen ska stödja utvecklingen av mångsidig 

kompetens, i synnerhet förmågan att tänka och lära sig, kulturell och 

kommunikativ kompetens, vardagskompetens och förmågan att delta, 

påverka och ta ansvar. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 har undervisningen i livsåskådningskunskap som 

särskilt uppdrag att uppmuntra och stödja elevernas strävan efter att 

skapa en egen identitet och livsåskådning.Det centrala i 

undervisningen är att stödja utvecklingen av elevernas etiska 
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tänkande, kulturella färdigheter och förmåga att uttrycka sina åsikter 

och motivera dem. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i livsåskådningskunskap i årskurs 3–

6 

Vid valet av arbetssätt är det med tanke på läroämnets mål viktigt att 

skapa en trygg och öppen psykisk och social lärmiljö, där varje elev 

upplever att hen blir hörd och respekterad. Eleven ska uppmuntras till 

självstyrt lärande. Den fysiska lärmiljön utvecklas så att den tar 

hänsyn till olika sätt att lära sig och arbeta och går lätt att 

förändra. De gemensamma undersökningarna och diskussionerna som leds 

av läraren berikas med konkreta aktiviteter, sagor, berättelser, 

lekar, musik, bildkonst och drama. I de konkreta aktiviteterna ska 

digitaliseringen i livsmiljön beaktas. 

Handledning, differentiering och stöd i livsåskådningskunskap i 

årskurs 3–6 

Med tanke på läroämnets mål är det centralt att handledningen och 

stödet stärker elevens självförtroende och känsla av delaktighet. 

Läroämnet livsåskådningskunskap ska stödja elevens välbefinnande, 

utveckling och lärande genom att erbjuda möjligheter och begreppsliga 

redskap att undersöka, strukturera och skapa en egen 

livsåskådningsidentitet tillsammans med andra. Handledning och stöd 

behövs särskilt för att utveckla kommunikations- och tankeförmågan. 

Elevernas individuella behov av stöd samt möjlighet att fördjupa sig 

och avancera i egen takt ska beaktas vid valet av arbetssätt och 

innehåll. 

Bedömning av elevens lärande i livsåskådningskunskap i årskurs 3–6 

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska vara handledande och 

uppmuntrande. Responsen ska uppmuntra eleven att studera och undersöka 

centrala källor och deras särdrag och att själv tolka dem. I 

bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig 

framställning samt kunskaper som visas med hjälp av andra 

uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv 

och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid 

memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens 

förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt 

tänkande. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i 

livsåskådningskunskap genom att bedöma elevernas kunskaper i 

relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera 

kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de 

nationella bedömningskriterierna i livsåskådningskunskap. 

35.6.7. Matematik 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, 

exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleverna. Undervisningen 

ska lägga grund för förståelsen av matematiska begrepp och strukturer 

samt utveckla elevernas förmåga att behandla information och lösa 

problem. På grund av matematikens kumulativa natur ska undervisningen 
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framskrida systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i 

undervisningen och studierna i matematik. Lärandet stöds med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik. 

Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv 

attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i 

matematik. Den ska också utveckla elevernas förmåga att kommunicera, 

interagera och samarbeta. Undervisningen i matematik ska vara 

målinriktad och långsiktig och stödja eleverna att själva ta ansvar 

för sitt lärande. 

Undervisningen ska handleda eleverna att förstå nyttan av matematik i 

sitt eget liv och i ett bredare samhällsperspektiv. Undervisningen ska 

utveckla elevernas förmåga att använda och tillämpa matematik på ett 

mångsidigt sätt. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3-6 ska undervisningen i matematik erbjuda upplevelser 

med vilkas hjälp eleverna kan tillägna sig matematiska begrepp och 

strukturer. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka 

sina matematiska tankar och lösningar på olika sätt och med olika 

hjälpmedel. Mångsidig problemlösning självständigt och i grupp samt 

jämförelse av olika sätt att lösa problem är centrala delar av 

undervisningen. Undervisningen i matematik ska befästa och bredda 

elevernas förståelse av talbegreppet och tiosystemet samt utveckla en 

flytande räknefärdighet. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i matematik i årskurs 3–6 

Undervisningen ska utgå från bekanta ämnen och problem som intresserar 

eleverna. Matematik ska fortsättningsvis studeras i en lärmiljö som 

präglas av konkretisering och olika hjälpmedel. Hjälpmedlen ska vara 

lätt tillgängliga. Varierande arbetssätt används i undervisningen. 

Eleverna ska ha möjlighet att påverka valet av arbetssätt. Man arbetar 

både gemensamt och individuellt. Pedagogiska spel och lekar är ett 

viktigt arbetssätt som motiverar eleverna. Digitala verktyg och 

miniräknare används i undervisningen och studierna. 

Handledning, differentiering och stöd i matematik i årskurs 3–6 

Varje elev ska ha möjlighet att få undervisning i det centrala 

innehållet för tidigare årskurser, om kunskaperna är bristfälliga. 

Utöver det ska eleverna ges förebyggande stöd för att tillägna sig 

nytt innehåll. Man ska reservera tillräckligt mycket tid för 

matematiklärandet och stödet ska vara systematiskt. Utvecklingen av 

elevernas kunskaper och färdigheter i matematik ska följas upp 

kontinuerligt. Stödet ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina 

kunskaper samtidigt som deras positiva attityd och självförtroende 

stärks. Eleverna ska erbjudas lämpliga konkreta hjälpmedel som stöd 

för lärandet samt möjligheter att själva komma till insikt och förstå. 

Varje elev ska ges möjlighet att öva tillräckligt. 

Elever som behöver mera utmaningar ska stödjas med hjälp av 

alternativa arbetsformer och genom att berika 

undervisningsinnehållet. Uppgifterna kan till exempel omfatta talens 

egenskaper, olika talföljder, geometri, kreativ problemlösning och 

matematiska tillämpningar. 

Bedömning av elevens lärande i matematik i årskurs 3–6 

Under läsåret är den huvudsakliga uppgiften för bedömningen av 

lärandet att stödja och främja elevernas matematiska tänkande och 
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kunskapsutveckling inom alla målområden. Bedömningen ska vara 

mångsidig och responsen handledande och konstruktiv. Dessa stödjer 

eleverna att utveckla matematiska färdigheter och sporrar vid behov 

eleverna att försöka på nytt. Eleverna handleds att själva utvärdera 

sitt lärande och upptäcka sina styrkor. Responsen ska hjälpa dem att 

förstå vilka kunskaper och färdigheter som borde utvecklas och hur. 

Eleverna ska dessutom handledas att fästa vikt vid sina arbetssätt och 

sin attityd till matematikstudierna. 

Eleverna förutsätts att bättre än tidigare kunna uttrycka sitt 

matematiska tänkande i tal, skrift, med figurer och olika hjälpmedel. 

Föremål för bedömning är prestationssättet, hur korrekta lösningarna 

är och hur eleven tillämpar det som hen lärt sig. 

Vid grupparbete bedöms såväl gruppens som den enskilda gruppmedlemmens 

arbetsinsats och resultat. Syftet med responsen är att eleverna lär 

sig förstå betydelsen av varje gruppmedlems arbete och utveckling. 

Eleverna handleds att själva utvärdera arbetet och resultatet. 

35.6.8. Modersmål och litteratur 

Läroämnets uppdrag 

Mål, handledning, differentiering och stöd samt bedömning av lärande 

som hör samman med läroämnets uppdrag, lärmiljöer och arbetssätt 

gäller alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur. 

Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla 

elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera 

eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur 

och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och vidga sitt 

vardagsspråk och sin textkompetens så att de med hjälp av lämpliga 

begrepp kan ge uttryck för iakttagelser och fenomen och verbalisera 

sina egna tankar. 

Läroämnet modersmål och litteratur ansvarar, i samarbete med de övriga 

läroämnena och med hemmen, för elevernas språkliga utveckling. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att skapa sin språkliga och 

kulturella identitet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle. 

Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, 

färdighets- och kulturämne. Undervisningen ska baseras på en vidgad 

textsyn. Centrala färdigheter som ska betonas är färdighet i att 

tolka och producera mångformiga texter och i att söka och dela 

information. Kreativiteten stärks och fantasin får möjlighet att 

utvecklas på ett mångsidigt sätt genom att eleverna bekantar sig med 

litteratur som är lämplig för deras ålder och språkfärdighet. 

Litteraturen vidgar även elevernas uppfattning om sig själva som 

språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar 

förståelsen för andra kulturer. 

Eleverna ska uppmuntras till att kommunicera och uttrycka sig i olika 

slag av kommunikationsmiljöer. Genom att eleverna blir handledda i att 

inse hur deras egen språkanvändning påverkar andra människor bidrar 

modersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och 

skrivstrategier är centrala metakognitiva färdigheter som ska betonas 

inom modersmålsundervisningen. Syftet med undervisningen om språket är 

att stödja och utveckla språklig medvetenhet och analytisk 

språkfärdighet. Undervisningen ska basera sig på en social och 

funktionell syn på språket: de språkliga strukturerna ska studeras i 

språkliga sammanhang och inom textgenrer som är lämpliga för den 
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aktuella åldersgruppen. Undervisningen ska avancera trappstegsvis i 

enlighet med elevernas utvecklingsstadium. 

Inom undervisningen ska eleverna lära känna flera kulturområden, av 

vilka ordkonsten, mediekulturen, drama och teater samt muntlig 

kommunikationskultur är de mest centrala. 

Undervisningen i ordkonst innebär att man skriver, läser och tolkar 

skönlitterära texter. Syftet med litteraturundervisningen är att väcka 

läslust, stödja eleverna i att få och dela med sig av läsupplevelser, 

fördjupa kulturkännedomen, stödja den etiska utvecklingen och att 

berika elevernas språk och fantasi. Drama i undervisningen stärker 

läroämnets funktionella, erfarenhetsbaserade och estetiska karaktär. 

Genom arbete med mediekunskap ökar elevernas medvetenhet om och vana 

att använda olika medieinnehåll och de lär sig förstå och tolka 

mediernas roll som ett kulturellt fenomen. Arbetet med muntlig 

kommunikation stärker elevernas kommunikativa kompetens. 

Att innehållet i modersmåls- och litteraturundervisningen görs 

meningsfullt är en viktig motivationsfaktor för eleverna. Motivationen 

och intresset stärks genom att man i undervisningen utgår från barnens 

och de ungas språkvärld och erfarenheter och vidgar dessa samt låter 

eleverna göra egna val och vara aktiva aktörer. Det är också viktigt 

att man inom undervisningen beaktar elevernas egna textvärldar och 

erfarenheter och breddar dessa. Då skolan formar sina lärmiljöer och 

väljer undervisningsmetoder inom läroämnet modersmål och litteratur 

ska elevernas olikheter, olika förutsättningar och jämställdheten 

mellan könen beaktas. Både de som är specialbegåvade på området och de 

som har inlärningssvårigheter ska få stöd. De olika lärokurserna i 

läroämnet ska samarbeta med varandra. 

Läroämnets uppdrag i åk 3-6 

I årskurserna 3–6 har undervisningen som särskilt uppdrag att utveckla 

elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga, läs- och 

skrivfärdigheter samt läs- och skrivstrategier och att vidga elevernas 

textvärld. Eleven ska handledas att på ett ändamålsenligt, tryggt och 

ansvarsfullt sätt ta del av allt mer mångsidiga 

kommunikationssituationer, även multimediala, samt att tolka, 

producera och analysera allt mer multimodala texter som en del av 

förmågan att lära sig. Samtidigt som eleven utvecklar sina språkliga 

färdigheter och reflekterar över betydelser i texter utökas kunskapen 

om språk, litteratur, medier och övrig kultur. Målet för 

undervisningen är att väcka elevens intresse och ge redskap för att 

göra språkliga iakttagelser, utveckla ett läsintresse och för att 

uttrycka sig på olika sätt. Undervisningen ska även erbjuda läs- och 

språkupplevelser. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i läroämnet modersmål och litteratur 

i årskurs 3–6 

Målet är en språkligt stimulerande och social lärmiljö, där 

elevernas åsikter värdesätts och där det finns möjlighet att 

undersöka och producera texter individuellt och gemensamt, också med 

hjälp av kommunikationsteknik. Varierande texter och böcker som 

eleverna själva valt och som intresserar dem ska användas i 

undervisningen. Elevernas läsupplevelser ska breddas. Lärmiljön i 

modersmål ska även innefatta kultur- och medieutbudet utanför 

skolan. Arbetssätten ska väljas så att eleverna har möjlighet att 

arbeta tillsammans och dela med sig av erfarenheter och så att de 

olika innehållsområdena integreras naturligt med varandra. 

Undervisningen ska integreras med hjälp av process- och 
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projektarbete. De kommunikativa färdigheterna och färdigheterna i 

drama fördjupas både med hjälp av övningar i kommunikation och drama 

och genom att framträda för andra. Drama och litteraturundervisning 

ska integreras i undervisningen i andra läroämnen. 

Handledning, differentiering och stöd i läroämnet modersmål och 

litteratur i årskurs 3–6 

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling, utveckla flytande 

läs- och skrivfärdigheter samt fördjupa läsfärdigheten och 

läsförståelsen. Eleven ska stödjas att utvidga sitt ordförråd, 

tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Varje elev ska uppmuntras att läsa 

litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå och 

handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 

studiestrategier och identifiera sina styrkor. Eleven ska ges både 

modeller och gemensamt och individuellt stöd för att utveckla 

rättstavningsförmågan samt förmågan att producera och bygga upp 

texter. Också språkligt begåvade elever ska utmanas att läsa och att 

ställa upp mål och hitta arbetssätt som lämpar sig för dem. Texterna 

och arbetssätten väljs med syfte att uppnå jämlikhet bland eleverna 

och jämställdhet mellan könen. 

Bedömning av elevens lärande i läroämnet modersmål och litteratur i 

årskurs 3-6 

Bedömningen och återkopplingen som baserar sig på den ska vara 

mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska 

bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en 

mångsidig dokumentering av hur elevens språkliga färdigheter och 

förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens 

kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur. 

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbeten, 

presentationer och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer 

lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, 

färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla 

dem. Ett viktigt mål är att eleven läser frivilligt, vilket stöds och 

bedöms i relation till respektive elevs läs- och skrivfärdigheter. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i 

läroämnet modermål och litteratur genom att bedöma elevernas 

kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att 

definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren 

använda de nationella bedömningskriterierna i ifrågavarande 

lärokurs. Bedömningen i årskurs 3–6 ska fokusera på grundläggande 

färdigheter inom de olika målområdena i modersmål och litteratur och 

de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på. 

Nätverket Vi10, Modersmål och litteratur 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och 

lärokursen i svenska och litteratur undervisas i samma omfattning och 

med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock 

med vissa mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella 

särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag i de svenska 

skolorna i Finland är även viktigt att betona. Elevernas skolspråk och 
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språkmedvetenhet ska kontinuerligt stödjas, parallellt med att 

flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 

språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i 

modersmål och litteratur och även i alla övriga läroämnen. 

Lärokursens uppdrag i årskurs 3-6 

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 läsoch 

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. 

Årskurs 3  

 

I1 Att kommunicera 

I årskurs 3-6 övar sig eleverna i att i olika 

kommunikationssituationer dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och åsikter och övar sig att ta och ge konstruktiv respons som 

kommunikatörer i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna observerar sitt 

eget sätt att kommunicera och tränar sig till exempel i att visa 

respekt, kommunicera målinriktat, uttrycka sina egna åsikter och 

motivera dessa samtidigt som de lyssnar till andra. De övar sig i att 

fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att 

använda sig av retoriska verktyg och drama som kommunikationsverktyg 

då man behandlar litteratur och aktuella teman. Eleverna får möjlighet 

att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. 

Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. 

Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också kring aktuella 

frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa 

kommunikationssituationer övar eleverna sig i att tolka från finska 

till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker 

sig aktivt till svenskspråkiga miljöer för att gereleverna möjlighet 

att aktivt kommunicera på svenska.Eleverna ges möjlighet att delta i 

Nätverket V10:s årligt återkommande kulturdagar. 

I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier 

(tankestrategier) som är lämpliga för olika situationer. De övar sig 

att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, 

faktatexter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar 

och utvärderar sin egen läsfärdighet. Eleverna fördjupar sin 

textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika 

slag av texter. De övar sig att förklara, jämföra och reflektera över 

ord, synonymer, metaforer, ordspråk och talesätt och olika begrepp. 

Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen 

i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. 

Eleverna tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin 

kunskap om språkliga strukturer och klassificerar ord enligt form och 

innehåll (ordklasser). 

Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som 

de själva är med och väljer. De övar sig att använda även nya begrepp 

såsom berättare, motiv och tematik när de tolkar skönlitteratur. 

Eleverna får handledning i att förklara, jämföra och reflektera över 

innebörden i ord och begrepp. De utvärderar sin egen läsförståelse 
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och vidgar sina kunskaper genom de texter de läser. De söker 

information i olika källor och skaffar sig nya kunskaper genom att 

läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och 

övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet. 

Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för 

högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna ges möjlighet till 

bokprat på svenska. 

I3 Att producera texter 

Eleverna producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, 

utgående från egna upplevelser, tankar och iakttagelser och från 

andras texter. De reflekterar över skrivandets idé och hur texters 

syften syns i de språkliga val man gör. Eleverna skriver textade 

bokstäver för hand och övar sig att skriva obehindrat digitalt. 

Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter 

och lär sig att använda rubriker, textstrukturer och styckeindelning 

i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter 

som de själva producerar. Medvetenheten om språkets uppbyggnad 

utvecklas genom övningar i språkanalys av de texter eleverna själva 

skriver. 

Tillsammans undersöker de språkstrukturer och meningsbyggnad: 

stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, böjningsformer, huvudsatser 

och bisatser. Språkliga element i svenska språket jämförs med andra 

språk som är bekanta för eleverna. 

Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till 

planering, utkast, skrivande, respons, bearbetning, finslipning och 

publicering. De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker 

valet av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens 

betydelse. De lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga 

uttryckssätt och att känna igen huvudsats och bisats och de centrala 

satsdelarna (subjekt och predikat) i en sats och att använda denna 

kunskap då de producerar texter. 

Modersmålet integreras i alla ämnen. 

Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan finlandssvenskt och 

rikssvenskt uttryckssätt.De uppmärksammas också på finlandismer och 

att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av finskan och 

svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna 

texter för större publik i samma åldersamt reflekterar kring andra 

elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller 

grupp där alla är aktiva.Eleverna uppmuntras att publicera sina texter 

tex på nätet. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Inom detta delområde arbetar eleverna med det talade och skrivna 

språket och dess strukturer, med kulturell mångfald samt med 

litteratur och kultur. De undersöker språkets variation enligt 

situation och textinnehåll och funderar över olika betydelser i ord, 

texter och talesätt. De undersöker relationer mellan texter i 

multimodala sammanhang. Därtill bekantar sig eleverna med övriga språk 

och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och nordisk 

kultur. De möter moderna kulturformer som berör barnens värld. Det 

lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater 

och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika 
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mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag. De 

medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa. 

Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda 

bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva 

på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, 

svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur 

inom olika genrer och de diskuterar och bearbetar teman och frågor som 

litteraturläsningen väcker. 

Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. 

Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergsdagen).Eleverna får 

bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under 

kulturdagar somarrangeras i samarbete med de andra skolorna inom 

Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska 

svenskspråkiga barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i 

NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med 

svenskspråkiga miljöer inom landet.Eleverna använder digitala 

bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet att 

fåbokprat på svenska.Eleverna kan delta i samarbete med kommunens 

finskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna möts. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K7 

M2 I1  K1, K2, K3, K7 

M3 I1  K1, K2, K4, K7 

M4 I1  K1, K2, K3, K4 

M5 I2  K1, K4, K5 

M6 I2  K1, K2, K4, K5 

M7 I2 K1, K4, K5 

M8 I2 K1, K4, K5 

M9 I3 K1, K2, K4, K7 

M10 I3 K1, K4, K5, K7 

M11 I3 K1, K4, K5 

M12 I3 K2, K4, K5, K6 

M13 I4 K1, K2, K4 

M14 I4 K2, K4, K5, K7 

M15 I4 K2, K4, K6, K7 

 

M1 handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta 

konstruktivt i olika kommunikationssituationer 
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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 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig 

mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och 

viljan och sin förmåga att delta i olika typer av 

kommunikationssituationer, även multimediala 

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 

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 

M7 handleda eleven att söka information, använda många olika slag av 

informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet 

M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt 

intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter samt ge 

möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av 

bland annat i multimediala miljöer 

M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och 

stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 

M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina 

tankar och att öva sig att producera berättande, beskrivande, 

instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala 

lärmiljöer 

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 

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 

M13 stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens 

intresse för att undersöka språket och dess olika varianter samt ge 

eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver språket och 

språkliga strukturer 

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 

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 
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Årskurs 4  

 

I1 Att kommunicera 

I årskurs 3-6 övar sig eleverna i att i olika 

kommunikationssituationer dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och åsikter och övar sig att ta och ge konstruktiv respons som 

kommunikatörer i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna observerar sitt 

eget sätt att kommunicera och tränar sig till exempel i att visa 

respekt, kommunicera målinriktat, uttrycka sina egna åsikter och 

motivera dessa samtidigt som de lyssnar till andra. De övar sig i att 

fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att 

använda sig av retoriska verktyg och drama som kommunikationsverktyg 

då man behandlar litteratur och aktuella teman. Eleverna får möjlighet 

att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. 

Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. 

Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också kring aktuella 

frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa 

kommunikationssituationer övar eleverna sig i att tolka från finska 

till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker 

sig aktivt till svenskspråkiga miljöer för att gereleverna möjlighet 

att aktivt kommunicera på svenska.Eleverna ges möjlighet att delta i 

Nätverket V10:s årligt återkommande kulturdagar. 

I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier 

(tankestrategier) som är lämpliga för olika situationer. De övar sig 

att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, 

faktatexter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar 

och utvärderar sin egen läsfärdighet. Eleverna fördjupar sin 

textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika 

slag av texter. De övar sig att förklara, jämföra och reflektera över 

ord, synonymer, metaforer, ordspråk och talesätt och olika begrepp. 

Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen 

i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. 

Eleverna tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin 

kunskap om språkliga strukturer och klassificerar ord enligt form och 

innehåll (ordklasser). 

Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som 

de själva är med och väljer. De övar sig att använda även nya begrepp 

såsom berättare, motiv och tematik när de tolkar skönlitteratur. 

Eleverna får handledning i att förklara, jämföra och reflektera över 

innebörden i ord och begrepp. De utvärderar sin egen läsförståelse 

och vidgar sina kunskaper genom de texter de läser. De söker 

information i olika källor och skaffar sig nya kunskaper genom att 

läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och 

övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet. 

Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för 

högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna ges möjlighet till 

bokprat på svenska. 

I3 Att producera texter 

Eleverna producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, 

utgående från egna upplevelser, tankar och iakttagelser och från 

andras texter. De reflekterar över skrivandets idé och hur texters 
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syften syns i de språkliga val man gör. Eleverna skriver textade 

bokstäver för hand och övar sig att skriva obehindrat digitalt. 

Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter 

och lär sig att använda rubriker, textstrukturer och styckeindelning i 

berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter som de 

själva producerar. Medvetenheten om språkets uppbyggnad utvecklas 

genom övningar i språkanalys av de texter eleverna själva skriver. 

Tillsammans undersöker de språkstrukturer och meningsbyggnad: 

stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, böjningsformer, huvudsatser 

och bisatser. Språkliga element i svenska språket jämförs med andra 

språk som är bekanta för eleverna. 

Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till 

planering, utkast, skrivande, respons, bearbetning, finslipning och 

publicering. De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker 

valet av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens 

betydelse. De lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga 

uttryckssätt och att känna igen huvudsats och bisats och de centrala 

satsdelarna (subjekt och predikat) i en sats och att använda denna 

kunskap då de producerar texter. 

Modersmålet integreras i alla ämnen. 

Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan finlandssvenskt och 

rikssvenskt uttryckssätt.De uppmärksammas också på finlandismer och 

att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av finskan och 

svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna 

texter för större publik i samma åldersamt reflekterar kring andra 

elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller 

grupp där alla är aktiva.Eleverna uppmuntras att publicera sina texter 

tex på nätet. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Inom detta delområde arbetar eleverna med det talade och skrivna 

språket och dess strukturer, med kulturell mångfald samt med 

litteratur och kultur. De undersöker språkets variation enligt 

situation och textinnehåll och funderar över olika betydelser i ord, 

texter och talesätt. De undersöker relationer mellan texter i 

multimodala sammanhang. Därtill bekantar sig eleverna med övriga språk 

och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och nordisk 

kultur. De möter moderna kulturformer som berör barnens värld. Det 

lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater 

och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika 

mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag. De 

medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa. 

Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda 

bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva 

på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, 

svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur 

inom olika genrer och de diskuterar och bearbetar teman och frågor som 

litteraturläsningen väcker. 

Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. 

Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergsdagen).Eleverna får 

bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under 

kulturdagar somarrangeras i samarbete med de andra skolorna inom 

Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska 
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svenskspråkiga barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i 

NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med 

svenskspråkiga miljöer inom landet.Eleverna använder digitala 

bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet att 

fåbokprat på svenska.Eleverna kan delta i samarbete med kommunens 

finskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna möts. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K7 

M2 I1  K1, K2, K3, K7 

M3 I1  K1, K2, K4, K7 

M4 I1  K1, K2, K3, K4 

M5 I2  K1, K4, K5 

M6 I2  K1, K2, K4, K5 

M7 I2  K1, K4, K5 

M8 I2  K1, K4, K5 

M9 I3  K1, K2, K4, K7 

M10 I3  K1, K4, K5, K7 

M11 I3  K1, K4, K5 

M12 I3  K2, K4, K5, K6 

M13 I4  K1, K2, K4 

M14 I4  K2, K4, K5, K7 

M15 I4  K2, K4, K6, K7 

 

M1 handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta 

konstruktivt i olika kommunikationssituationer 

M2 stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagarens 

behov och de egna språkvalens betydelse vid kommunikation i grupp 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig 

mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och 

viljan och sin förmåga att delta i olika typer av 

kommunikationssituationer, även multimediala 

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 
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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 

M7 handleda eleven att söka information, använda många olika slag av 

informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet 

M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt 

intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter samt ge 

möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av 

bland annat i multimediala miljöer 

M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och 

stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 

M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina 

tankar och att öva sig att producera berättande, beskrivande, 

instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala 

lärmiljöer 

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 

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 

M13 stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens 

intresse för att undersöka språket och dess olika varianter samt ge 

eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver språket och 

språkliga strukturer 

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 

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 

Årskurs 5  

 

I1 Att kommunicera 

I årskurs 3-6 övar sig eleverna i att i olika 

kommunikationssituationer dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och åsikter och övar sig att ta och ge konstruktiv respons som 

kommunikatörer i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna observerar sitt 

eget sätt att kommunicera och tränar sig till exempel i att visa 

respekt, kommunicera målinriktat, uttrycka sina egna åsikter och 

motivera dessa samtidigt som de lyssnar till andra. De övar sig i att 

fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att 

använda sig av retoriska verktyg och drama som kommunikationsverktyg 
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då man behandlar litteratur och aktuella teman. Eleverna får möjlighet 

att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. 

Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. 

Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också kring aktuella 

frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa 

kommunikationssituationer övar eleverna sig i att tolka från finska 

till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker 

sig aktivt till svenskspråkiga miljöer för att gereleverna möjlighet 

att aktivt kommunicera på svenska.Eleverna ges möjlighet att delta i 

Nätverket V10:s årligt återkommande kulturdagar. 

I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier 

(tankestrategier) som är lämpliga för olika situationer. De övar sig 

att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, 

faktatexter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar 

och utvärderar sin egen läsfärdighet. Eleverna fördjupar sin 

textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika 

slag av texter. De övar sig att förklara, jämföra och reflektera över 

ord, synonymer, metaforer, ordspråk och talesätt och olika begrepp. 

Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen 

i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. 

Eleverna tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin 

kunskap om språkliga strukturer och klassificerar ord enligt form och 

innehåll (ordklasser). 

Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som 

de själva är med och väljer. De övar sig att använda även nya begrepp 

såsom berättare, motiv och tematik när de tolkar skönlitteratur. 

Eleverna får handledning i att förklara, jämföra och reflektera över 

innebörden i ord och begrepp. De utvärderar sin egen läsförståelse 

och vidgar sina kunskaper genom de texter de läser. De söker 

information i olika källor och skaffar sig nya kunskaper genom att 

läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och 

övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet. 

Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för 

högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna ges möjlighet till 

bokprat på svenska. 

I3 Att producera texter 

Eleverna producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, 

utgående från egna upplevelser, tankar och iakttagelser och från 

andras texter. De reflekterar över skrivandets idé och hur texters 

syften syns i de språkliga val man gör. Eleverna skriver textade 

bokstäver för hand och övar sig att skriva obehindrat digitalt. 

Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter 

och lär sig att använda rubriker, textstrukturer och styckeindelning i 

berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter som de 

själva producerar. Medvetenheten om språkets uppbyggnad utvecklas 

genom övningar i språkanalys av de texter eleverna själva skriver. 

Tillsammans undersöker de språkstrukturer och meningsbyggnad: 

stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, böjningsformer, huvudsatser 

och bisatser. Språkliga element i svenska språket jämförs med andra 

språk som är bekanta för eleverna. 

Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till 

planering, utkast, skrivande, respons, bearbetning, finslipning och 

publicering. De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker 
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valet av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens 

betydelse. De lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga 

uttryckssätt och att känna igen huvudsats och bisats och de centrala 

satsdelarna (subjekt och predikat) i en sats och att använda denna 

kunskap då de producerar texter. 

Modersmålet integreras i alla ämnen. 

Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan finlandssvenskt och 

rikssvenskt uttryckssätt.De uppmärksammas också på finlandismer och 

att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av finskan och 

svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna 

texter för större publik i samma åldersamt reflekterar kring andra 

elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller 

grupp där alla är aktiva.Eleverna uppmuntras att publicera sina texter 

tex på nätet. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Inom detta delområde arbetar eleverna med det talade och skrivna 

språket och dess strukturer, med kulturell mångfald samt med 

litteratur och kultur. De undersöker språkets variation enligt 

situation och textinnehåll och funderar över olika betydelser i ord, 

texter och talesätt. De undersöker relationer mellan texter i 

multimodala sammanhang. Därtill bekantar sig eleverna med övriga språk 

och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och nordisk 

kultur. De möter moderna kulturformer som berör barnens värld. Det 

lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater 

och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika 

mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag. De 

medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa. 

Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda 

bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva 

på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, 

svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur 

inom olika genrer och de diskuterar och bearbetar teman och frågor som 

litteraturläsningen väcker. 

Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. 

Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergsdagen).Eleverna får 

bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under 

kulturdagar somarrangeras i samarbete med de andra skolorna inom 

Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska 

svenskspråkiga barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i 

NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med 

svenskspråkiga miljöer inom landet.Eleverna använder digitala 

bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet att 

fåbokprat på svenska.Eleverna kan delta i samarbete med kommunens 

finskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna möts. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K7 

M2 I1  K1, K2, K3, K7 
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M3 I1  K1, K2, K4, K7 

M4 I1 K1, K2, K3, K4 

M5 I2 K1, K4, K5 

M6 I2 K1, K2, K4, K5 

M7 I2 K1, K4, K5 

M8 I2 K1, K4, K5 

M9 I3 K1, K2, K4, K7 

M10 I3 K1, K4, K5, K7 

M11 I3 K1, K4, K5 

M12 I3 K2, K4, K5, K6 

M13 I4 K1, K2, K4 

M14 I4 K2, K4, K5, K7 

M15 I4 K2, K4, K6, K7 

 

M1 handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta 

konstruktivt i olika kommunikationssituationer 

M2 stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagarens 

behov och de egna språkvalens betydelse vid kommunikation i grupp 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig 

mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och 

viljan och sin förmåga att delta i olika typer av 

kommunikationssituationer, även multimediala 

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 

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 

M7 handleda eleven att söka information, använda många olika slag av 

informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet 

M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt 

intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter samt ge 

möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av 

bland annat i multimediala miljöer 

M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och 

stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 
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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 

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 

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 

M13 stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens 

intresse för att undersöka språket och dess olika varianter samt ge 

eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver språket och 

språkliga strukturer 

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 

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 

Årskurs 6  

 

I1 Att kommunicera 

I årskurs 3-6 övar sig eleverna i att i olika 

kommunikationssituationer dela med sig av sina tankar, erfarenheter 

och åsikter och övar sig att ta och ge konstruktiv respons som 

kommunikatörer i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna observerar sitt 

eget sätt att kommunicera och tränar sig till exempel i att visa 

respekt, kommunicera målinriktat, uttrycka sina egna åsikter och 

motivera dessa samtidigt som de lyssnar till andra. De övar sig i att 

fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att 

använda sig av retoriska verktyg och drama som kommunikationsverktyg 

då man behandlar litteratur och aktuella teman. Eleverna får möjlighet 

att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. 

Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. 

Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också kring aktuella 

frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa 

kommunikationssituationer övar eleverna sig i att tolka från finska 

till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker 

sig aktivt till svenskspråkiga miljöer för att gereleverna möjlighet 

att aktivt kommunicera på svenska.Eleverna ges möjlighet att delta i 

Nätverket V10:s årligt återkommande kulturdagar. 
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I2 Att tolka texter 

Eleverna lär sig tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier 

(tankestrategier) som är lämpliga för olika situationer. De övar sig 

att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, 

faktatexter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar 

och utvärderar sin egen läsfärdighet. Eleverna fördjupar sin 

textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika 

slag av texter. De övar sig att förklara, jämföra och reflektera över 

ord, synonymer, metaforer, ordspråk och talesätt och olika begrepp. 

Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen 

i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. 

Eleverna tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin 

kunskap om språkliga strukturer och klassificerar ord enligt form och 

innehåll (ordklasser). 

Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som 

de själva är med och väljer. De övar sig att använda även nya begrepp 

såsom berättare, motiv och tematik när de tolkar skönlitteratur. 

Eleverna får handledning i att förklara, jämföra och reflektera över 

innebörden i ord och begrepp. De utvärderar sin egen läsförståelse 

och vidgar sina kunskaper genom de texter de läser. De söker 

information i olika källor och skaffar sig nya kunskaper genom att 

läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och 

övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet. 

Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för 

högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna ges möjlighet till 

bokprat på svenska. 

I3 Att producera texter 

Eleverna producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, 

utgående från egna upplevelser, tankar och iakttagelser och från 

andras texter. De reflekterar över skrivandets idé och hur texters 

syften syns i de språkliga val man gör. Eleverna skriver textade 

bokstäver för hand och övar sig att skriva obehindrat digitalt. 

Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter 

och lär sig att använda rubriker, textstrukturer och styckeindelning i 

berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter som de 

själva producerar. Medvetenheten om språkets uppbyggnad utvecklas 

genom övningar i språkanalys av de texter eleverna själva skriver. 

Tillsammans undersöker de språkstrukturer och meningsbyggnad: 

stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, böjningsformer, huvudsatser 

och bisatser. Språkliga element i svenska språket jämförs med andra 

språk som är bekanta för eleverna. 

Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till 

planering, utkast, skrivande, respons, bearbetning, finslipning och 

publicering. De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker 

valet av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens 

betydelse. De lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga 

uttryckssätt och att känna igen huvudsats och bisats och de centrala 

satsdelarna (subjekt och predikat) i en sats och att använda denna 

kunskap då de producerar texter. 

Modersmålet integreras i alla ämnen. 

Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan finlandssvenskt och 

rikssvenskt uttryckssätt.De uppmärksammas också på finlandismer och 

att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av finskan och 

svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna 
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texter för större publik i samma åldersamt reflekterar kring andra 

elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller 

grupp där alla är aktiva 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur 

Inom detta delområde arbetar eleverna med det talade och skrivna 

språket och dess strukturer, med kulturell mångfald samt med 

litteratur och kultur. De undersöker språkets variation enligt 

situation och textinnehåll och funderar över olika betydelser i ord, 

texter och talesätt. De undersöker relationer mellan texter i 

multimodala sammanhang. Därtill bekantar sig eleverna med övriga språk 

och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och nordisk 

kultur. 

De möter moderna kulturformer som berör barnens värld. Det lokala 

kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och 

museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika 

mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag. De 

medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa. 

Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda 

bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva 

på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, 

svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur 

inom olika genrer och de diskuterar och bearbetar teman och frågor som 

litteraturläsningen väcker. 

Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. 

Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergsdagen).Eleverna får 

bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under 

kulturdagar somarrangeras i samarbete med de andra skolorna inom 

Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska 

svenskspråkiga barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i 

NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med 

svenskspråkiga miljöer inom landet.Eleverna använder digitala 

bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet att 

fåbokprat på svenska.Eleverna kan delta i samarbete med kommunens 

finskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna möts. 

Undervisningens mål  tavoitteisiinliitty

vat-sisaltoalueet 

Mångsidig kompetens 

M1 I1  K1, K2, K7 

M2 I1  K1, K2, K3, K7 

M3 I1  K1, K2, K4, K7 

M4 I1  K1, K2, K3, K4 

M5 I2  K1, K4, K5 

M6 I2  K1, K2, K4, K5 

M7 I2  K1, K4, K5 
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M8 I2  K1, K4, K5 

M9 I3  K1, K2, K4, K7 

M10 I3  K1, K4, K5, K7 

M11 I3  K1, K4, K5 

M12 I3  K2, K4, K5, K6 

M13 I4  K1, K2, K4 

M14 I4  K2, K4, K5, K7 

M15 I4  K2, K4, K6, K7 

 

M1 handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta 

konstruktivt i olika kommunikationssituationer 

M2 stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till mottagarens 

behov och de egna språkvalens betydelse vid kommunikation i grupp 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig 

mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och 

viljan och sin förmåga att delta i olika typer av 

kommunikationssituationer, även multimediala 

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 

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 

M7 handleda eleven att söka information, använda många olika slag av 

informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet 

M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt 

intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter samt ge 

möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av 

bland annat i multimediala miljöer 

M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och 

stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 

M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina 

tankar och att öva sig att producera berättande, beskrivande, 

instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala 

lärmiljöer 

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 
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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 

M13 stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka elevens 

intresse för att undersöka språket och dess olika varianter samt ge 

eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver språket och 

språkliga strukturer 

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 

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 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i läroämnet modersmål och litteratur 

i årskurs 3–6 

Målet är en språkligt stimulerande och social lärmiljö, där elevernas 

åsikter värdesätts och där det finns möjlighet att undersöka och 

producera texter individuellt och gemensamt, också med hjälp av 

kommunikationsteknik. Varierande texter och böcker som eleverna själva 

valt och som intresserar dem ska användas i undervisningen. Elevernas 

läsupplevelser ska breddas. Lärmiljön i modersmål ska även innefatta 

kultur- och medieutbudet utanför skolan. Arbetssätten ska väljas så 

att eleverna har möjlighet att arbeta tillsammans och dela med sig av 

erfarenheter och så att de olika innehållsområdena integreras 

naturligt med varandra. Undervisningen ska integreras med hjälp av 

process- och projektarbete. De kommunikativa färdigheterna och 

färdigheterna i drama fördjupas både med hjälp av övningar i 

kommunikation och drama och genom att framträda för andra. Drama och 

litteraturundervisning ska integreras i undervisningen i andra 

läroämnen. 

Handledning, differentiering och stöd i läroämnet modersmål och 

litteratur i årskurs 3–6 

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling, utveckla flytande 

läs- och skrivfärdigheter samt fördjupa läsfärdigheten och 

läsförståelsen. Eleven ska stödjas att utvidga sitt ordförråd, 

tillägna sig begrepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Varje elev ska uppmuntras att läsa 

litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå och 

handledas att tillämpa läsförståelsestrategier, utveckla lämpliga 

studiestrategier och identifiera sina styrkor. Eleven ska ges både 

modeller och gemensamt och individuellt stöd för att utveckla 

rättstavningsförmågan samt förmågan att producera och bygga upp 

texter. Också språkligt begåvade elever ska utmanas att läsa och att 

ställa upp mål och hitta arbetssätt som lämpar sig för dem. Texterna 

och arbetssätten väljs med syfte att uppnå jämlikhet bland eleverna 

och jämställdhet mellan könen. 
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Bedömning av elevens lärande i läroämnet modersmål och litteratur i 

årskurs 3-6 

Bedömningen och återkopplingen som baserar sig på den ska vara 

mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska 

bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en 

mångsidig dokumentering av hur elevens språkliga färdigheter och 

förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens 

kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur. 

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbeten, 

presentationer och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer 

lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, 

färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla 

dem. Ett viktigt mål är att eleven läser frivilligt, vilket stöds och 

bedöms i relation till respektive elevs läs- och skrivfärdigheter. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i läroämnet 

modermål och litteratur genom att bedöma elevernas kunskaper i 

relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera 

kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de 

nationella bedömningskriterierna i ifrågavarande lärokurs. Bedömningen 

i årskurs 3–6 ska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika 

målområdena i modersmål och litteratur och de arbetsprocesser och 

lärstrategier som de bygger på. 

35.6.9. Musik 

Läroämnets uppdrag 

Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för 

mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. 

Undervisningen ska hjälpa eleverna att tolka musikens många betydelser 

i olika kulturer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att 

bredda musikkunskaperna stärks elevernas positiva relation till 

musiken, vilket lägger grund för livslångt musicerande. 

Musikundervisningen ska utveckla en positiv och nyfiken inställning 

till musik och kulturell mångfald. 

Funktionell musikundervisning främjar utvecklingen av elevernas 

musikaliska kunskaper och förståelse, totala växande och förmåga att 

samarbeta med andra. Dessa stärks genom att man i musikundervisningen 

beaktar elevernas musikintressen, andra läroämnen, ämnesövergripande 

teman, fester och evenemang i skolan samt verksamhet utanför skolan. 

Genom att regelbundet erbjuda eleverna möjlighet att använda sin röst 

och musicera, komponera och skapa utvecklas deras tänkande och 

uppfattningsförmåga. I musikundervisningen studerar eleverna musik på 

ett mångsidigt sätt, vilket bidrar till att utveckla deras 

uttrycksförmåga. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

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 
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eller tvärkonstnärliga helheter genom att använda sin fantasi och sin 

uppfinningsrikedom självständigt eller tillsammans med andra. 

Musicerandet ska vara en naturlig del av de ämnesövergripande 

studierna i skolans vardag och fest. Elevernas uppfattning om sig 

själva som musikaliska aktörer stärks genom positiva upplevelser av 

lärande. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 3–6 

Målet är att skapa en pedagogiskt mångsidig och flexibel studiehelhet 

i musik, som ger varje elev möjlighet till olika musikaliska 

arbetssätt, musikalisk samverkan, gemensamt musicerande och andra 

gemensamma musikaliska aktiviteter. Glädje i lärandet, en fördomsfri 

atmosfär som sporrar kreativt tänkande och positiva musikupplevelser 

inspirerar eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter. I 

undervisningssituationerna ska eleven ges möjligheter att använda 

digitala verktyg i den musikaliska verksamheten. De möjligheter som 

konst- och kulturinrättningar och andra samarbetspartner erbjuder ska 

användas i undervisningen. 

Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 3–6 

Musikundervisningen och arbetet ska planeras med hänsyn till 

elevernas olika behov, tidigare lärande och intressen. Utgående från 

dem fattas beslut om bland annat arbetssätt, användning av läromedel 

och beslut om grupparbeten så, att också eleverna får sin röst hörd. 

Musikundervisningen ska ge möjlighet till gemensamt musicerande som 

främjar lärandet och stärka elevens studiefärdighet och 

initiativförmåga. 

Bedömning av elevens lärande i musik i årskurs 3–6 

I musikundervisningen behöver eleverna handledande och uppmuntrande 

respons, i synnerhet när man tränar samarbete och musikaliska 

färdigheter. Responsen ska hjälpa varje elev att uppfatta musiken och 

musikbegreppen och att anpassa sin egen medverkan i gruppen till den 

musikaliska helheten. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i musik 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget 

i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

musik. Med tanke på studieframstegen är det viktigt att följa upp i 

synnerhet hur elevens förmåga att musicera tillsammans, att tänka i 

begrepp och att lära sig utvecklas. 

35.6.10. Omgivningslära 

Läroämnets uppdrag 

I läroämnet omgivningslära integreras ämnesområdena biologi, geografi, 

fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen ska omfatta perspektivet 

för hållbar utveckling. I omgivningslära förenas såväl 

naturvetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv. I 

omgivningsläran ska eleverna ses som en del av den omgivning de lever 

i. Utgångspunkten är respekt för naturen och ett människovärdigt liv i 

enlighet med de mänskliga rättigheterna. 

Undervisningen ska stödja eleven att utveckla sitt förhållande till 

miljön och sin världsbild samt att växa som människa. Målet för 
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undervisningen i omgivningslära är att eleverna lär känna och förstå 

naturen och den byggda miljön, fenomen som förekommer i dem, sig 

själva och andra människor samt betydelsen av hälsa och välbefinnande. 

Omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär förutsätter att eleverna 

lär sig att söka, bearbeta, producera, presentera, bedöma och värdera 

information i olika situationer. Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och eleverna ska utveckla kritiskt tänkande. De 

ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska dimensionerna av 

hållbar utveckling ska beaktas i undervisningen i omgivningslära. Det 

centrala målet för omgivningsläran är att handleda eleverna att förstå 

hur människans val påverkar livet och miljön i dag och i framtiden. 

Omgivningsläran ska lägga grund för kunskaper inom de olika 

ämnesområdena i omgivningslära. Målet är att förstå deras betydelse 

för miljön, tekniken, det vardagliga livet, människan och mänsklig 

verksamhet. Inom biologi är det centralt att eleverna lär känna och 

förstå naturmiljön, människan, livet och dess utveckling samt 

villkoren för liv på jorden. Inom geografi är det viktigt att eleverna 

undersöker deras egen närmiljö och förstår olika områden i världen, 

fenomen som förekommer i dem och hur livet ser ut för de människor som 

bor i områdena. Inom fysik är det viktigt att stödja eleverna att 

förstå naturens grundstrukturer och fenomen och att förklara dessa 

fenomen även med hjälp av information baserad på egna undersökningar. 

Inom kemi är det centralt att iaktta olika ämnen i vår omgivning. Man 

ska undersöka, beskriva och förklara ämnenas egenskaper, deras 

sammansättning samt omvandlingar som de genomgår. Inom hälsokunskap är 

det viktigt att eleverna lär sig att förstå de faktorer som stödjer 

och skyddar hälsan i vår omgivning och i mänsklig verksamhet samt att 

främja kunskaper som stödjer hälsa, välbefinnande, trygghet och 

säkerhet. Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas 

intresse för de olika ämnesområdena i omgivningslära. Likvärdighet och 

jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att 

mångsidigt bekanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden 

och med den teknik och de utbildningsmöjligheter som finns på området. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 kan undervisningen i omgivningslära planeras som 

helheter där man granskar den omgivande världen samt eleverna och 

deras aktiviteter som en del av omgivningen. Eleven vägleds att ge akt 

på sitt växande och sin utveckling. Med hjälp av problemlösnings- och 

undersökningsuppgifter fördjupas intresset för fenomen i omgivningen. 

I slutet av årskurshelheten funderar man också på de olika 

ämnesområdenas särdrag. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i omgivningslära i årskurs 3–6 

Utgångspunkten vid valet av arbetssätt och lärmiljöer är elevernas 

egna erfarenheter av olika företeelser, fenomen och händelser som 

anknyter till människan, omgivningen, människans aktiviteter och 

vardag. I valet av lärmiljöer och arbetssätt beaktas funktionalitet, 

erfarenhetsoch upplevelseaspekten, användningen av drama och 

berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet 

är att undersöka fenomen inom omgivningslärans olika ämnesområden i 

naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom 

skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande 

naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och 

situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom 

samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer 

samt naturoch vetenskapscentra. Med tanke på målen är det viktigt 

att eleverna deltar och samverkar i planeringen och genomförandet av 
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enkla undersökningar samt i diskussionen kring olika perspektiv och 

lösningar. Genom att eleverna arbetar aktivt med det fenomen, tema 

eller aktuella problem som studeras stödjer man lärandet enligt 

omgivningslärans mål. 

Handledning, differentiering och stöd i omgivningslära i årskurs 3–6 

Med tanke på målen för omgivningsläran är det viktigt att handleda 

eleverna att mångsidigt använda olika studiesätt. Handledning behövs 

särskilt för att eleven ska lära sig agera tryggt och ta hänsyn till 

andra i olika lärmiljöer. I undervisningen och vid valet av 

arbetssätt beaktas elevernas tidigare kunskaper och färdigheter samt 

specialbehov i anslutning till utveckling, livssituation och kultur. 

Eleverna får lära sig att respektera allas rätt till integritet i 

personliga frågor. Ett undersökande arbetssätt och övningar som 

förutsätter olika nivåer av tänkande kan stödja differentiering 

enligt individuella behov. Gemenskap stödjer lärande tillsammans och 

möjligheten att utnyttja olika styrkor. Handledning och stöd, valet 

av arbetssätt samt känslan av att lyckas stärker elevens självbild i 

omgivningsläran. Eleverna ska även ges möjlighet till fördjupning 

samt lugn och ro. 

Bedömning av elevens lärande i omgivningslära i årskurs 3–6 

Disponering av arbetet i helheter med egna mål och bedömningsgrunder 

stödjer en mångsidig bedömning. I undersökningar och projekt 

koncentrerar man sig på att utvärdera endast några delområden 

utgående från de uppställda målen. Eleverna handleds att analysera 

sina förhandskunskaper, färdigheter och -uppfattningar. Konstruktiv 

respons, frågor och konkreta utvecklingsförslag bidrar till att 

arbetet framskrider. Positiv respons och uppmuntran stärker elevernas 

motivation och ökar deras intresse för att utforska sin omgivning. 

Eleverna ska erbjudas mångsidiga möjligheter att visa sina kunskaper. 

Bedömningen ska förutom på olika alster även grunda sig på 

iakttagelser av elevens arbete och på diskussioner. Utöver innehållet 

bedöms elevens förmåga att uppfatta det väsentliga, söka information 

och uttrycka sig tydligt. I slutet av helheten bedöms hur väl de 

uppställda målen uppnåtts. Eleverna övar sig att identifiera sina 

styrkor och utvecklingsbehov samt att uppmuntra varandra att lära 

sig. Elevernas värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala 

färdigheter, temperament eller andra personliga egenskaper är inte 

föremål för bedömningen. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i 

omgivningslära genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till 

målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för 

läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella 

bedömningskriterierna i omgivningslära. Med tanke på studieframstegen 

är det viktigt att eleven förutom undersökningsoch arbetsfärdigheter 

även har kunskaper inom de olika ämnesområdena. 

35.6.11. Religion 

Läroämnets uppdrag 

Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i 

religion och livsåskådning. 
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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. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 ska undervisningen i religion bredda och fördjupa 

elevens baskunskaper i hens egen religion. Eleven får insikt i 

religionens heliga skrifter och berättelser samt centrala lära, 

etiska principer, ritualer och seder. Eleverna uppmuntras att undra 

och fråga. I undervisningen granskas de religiösa rötterna i Finland 

och Europa samt det religiösa livet och livsåskådningarna i dagens 

Finland och Europa. Eleverna ska utveckla sin mediekunskap och 

handledas att bedöma och använda olika källor för att söka 

information och utnyttja den i olika situationer. 

Undervisningen behandlar barnets rättigheter och individens ansvar för 

sina handlingar. Eleverna får träna sina emotionella och sociala 

färdigheter och lär sig att formulera egna åsikter och motivera dem. 

Eleverna uppmuntras att utveckla vänskap, att bidra till en positiv 

gemenskap i klassen och skolan och att motarbeta diskriminering. 

De olika lärokurserna i religion i årskurs 3–6 

Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning studerar eleverna i 

den grundläggande utbildningen religion eller livsåskådningskunskap. 

Religionsundervisningen genomförs dock enligt 13 § i samma förordning 

i enlighet med elevernas religionssamfund som undervisning i den egna 

religionen enligt särskilda lärokurser. För att trygga läroämnets 

enhetlighet har för alla former av undervisning i den egna religionen 

utarbetats gemensamma mål och centralt innehåll. I 

läroämnesbeskrivningarna för de olika religionerna preciseras de för 

alla gemensamma innehållen i enlighet med den egna religionens särart. 

De lokala läroplanerna utarbetas på basis av de gemensamma målen, 

innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna 

för de olika religionerna i grunderna för läroplanen. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3–6 
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Innehållet behandlas med hjälp av berättelser och drama samt genom 

erfarenhetsbaserat, konkret och gemensamt lärande. Det är viktigt att 

börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i 

religionsundervisningen för att främja lärandet och öka elevernas 

aktivitet och interaktion. I undervisningen betonas rofylldhet och 

diskussion. I mån av möjlighet kan studiebesök och gäster utnyttjas i 

undervisningen. Undervisningen kan innehålla individuella eller 

gemensamma projekt som omfattar flera lärokurser eller överskrider 

läroämnesgränserna. Målet är att visa respekt för alla religioner och 

livsåskådningar som finns representerade i skolan. 

Handledning, differentiering och stöd i religion i årskurs 3–6 

Lärokurserna genomförs så att elevernas olika religiösa och 

konfessionella bakgrund och språkkunskaper beaktas i undervisningen 

och arbetet. Eleverna ska få stöd för att förstå centrala begrepp. I 

undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar lärande och 

delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och 

initiativförmåga. 

Bedömning av elevens lärande i religion i årskurs 3–6 

Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. 

Responsen ska uppmuntra eleven att studera och undersöka religiösa 

källor och deras särdrag och att själv tolka dem. I bedömningen ska 

man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt 

kunskaper som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är 

elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för 

att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i 

bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa 

sin kunskap och utveckla sitt tänkande. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i religion 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

religion. 

35.6.12. Samhällslära 

Läroämnets uppdrag 

Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas 

utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. 

Eleverna ska vägledas att iaktta demokratiska värden och principer i 

ett pluralistiskt samhälle som har förståelse för olikhet och 

respekterar jämlikhet och mänskliga rättigheter. Läroämnets uppdrag är 

att ge teoretisk kunskap om hur samhället fungerar och hur en 

medborgare kan påverka samt uppmuntra eleverna att utvecklas till 

handlingskraftiga och initiativrika samhälleliga och ekonomiska 

aktörer. 

I undervisningen i samhällslära ska eleverna handledas att följa med 

aktuella frågor och händelser och att inse vilket samband de har med 

det egna livet. Det centrala är att eleverna lär sig att söka och 

kritiskt bedöma information producerad av olika slags aktörer och att 

tillämpa informationen i olika situationer. Eleverna ska uppmuntras 

att delta aktivt och konstruktivt i olika situationer och grupper. 

Eleverna ska också lära sig förstå att samhälleliga beslut grundar sig 
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på ett val mellan alternativa möjligheter med målet att nå 

samförstånd. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 4-6 

I årskurserna 4-6 ligger tyngdpunkten i undervisningen i samhällslära 

på att göra eleven förtrogen med samhällslivet och med konstruktiv 

kommunikation. Eleverna ska uppmuntras att lyssna på andra, uttrycka 

sina åsikter och motivera dem samt att hitta sina styrkor. Eleverna 

ska både i skolan och med aktörer i sin närmiljö få träna sådana 

färdigheter som behövs vid beslutsfattande och påverkan. 

Undervisningen ska stärka elevernas intresse för olika arbeten, 

arbetsliv, företagsamhet och olika yrken. Eleverna ska även få 

grundläggande kunskaper om hur de bör handskas med sin egen ekonomi 

och om ansvarsfull konsumtion. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i samhällslära i årskurs 4–6 

För att uppnå målen i samhällslära är det viktigt att använda 

interaktiva, upplevelsebaserade och konkreta arbetssätt då man 

förmedlar kunskap, till exempel simulering, diskussioner, debatter 

och drama. På så sätt får eleverna möjlighet att öva sig att 

samverka, delta och påverka i närsamhället. I synnerhet elevernas 

vardag inklusive hobbyer och egna erfarenheter samt den egna klassen, 

skolan och elevkåren samt andra aktörer i närsamhället erbjuder goda 

möjligheter att öva sig att delta. Med hjälp av digitala verktyg kan 

eleverna på ett naturligt sätt söka information om samhället och 

ekonomin och engagera sig både självständigt och tillsammans med 

andra. 

Handledning, differentiering och stöd i samhällslära i årskurs 4–6 

Med tanke på läroämnets mål och karaktär är det viktigt att handleda 

eleverna att se sig själva som medlemmar i samhället med såväl 

rättigheter som skyldigheter och att stödja elevernas utveckling till 

handlingskraftiga medlemmar i olika grupper. Eleverna ska speciellt få 

stöd för att söka, förstå och tillämpa sådan information om samhälle 

och ekonomi som har betydelse för deras liv och framtid. De ska 

uppmuntras att delta och diskutera. Läroämnets abstrakta karaktär ska 

beaktas genom att läraren förklarar och konkretiserar centrala begrepp 

som används. 

Bedömning av elevens lärande i samhällslära i årskurs 4–6 

I undervisningen i samhällslära ska man genom bedömning och feedback 

handleda och uppmuntra eleverna att agera aktivt och konstruktivt i 

den egna närmiljön och att tillämpa sina samhällskunskaper och-

färdigheter i praktiken. I bedömningen ska läraren beakta olika sätt 

att arbeta och producera. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid 

hur väl eleven behärskar sina samhällskunskaper. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i 

samhällslära genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till 

målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för 

läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella 

bedömningskriterierna i samhällslära. Med tanke på studieframgången är 

det viktigt att eleven har en uppfattning om hur det omgivande 

samhället fungerar, ser sig själv som en del av medborgarsamhället och 

är medveten om sitt ansvar och sina möjligheter att påverka. 
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35.6.13. Slöjd 

Läroämnets uppdrag 

Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en 

slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med 

hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa 

för hand, genom att formge och genom att använda teknologi. Hit hör 

att självständigt eller gemensamt planera och framställa en produkt 

eller ett alster och att utvärdera den egna eller gemensamma 

slöjdprocessen. Att slöjda innebär undersökande, kreativt och 

experimentellt arbete, där man fördomsfritt väljer olika visuella, 

materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. I slöjden 

lär sig eleverna att förstå, utvärdera och utveckla olika slags 

tekniska tillämpningar och att använda de inlärda kunskaperna och 

färdigheterna i vardagen. Slöjden ska utveckla elevernas 

rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna, 

vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan 

att planera. Undervisningen ska stärka elevens förutsättningar att 

arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och 

innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger 

tillfredsställelse och stärker självkänslan. 

I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. 

I slöjd är utgångspunkten att studera olika övergripande teman på ett 

heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. Kunskap om den 

omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en 

hållbar livsstil och utveckling. Det här omfattar elevens livsmiljö, 

det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt skolans 

kulturella mångfald. Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, 

medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma medborgare, som 

värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och 

har vilja att värna om och utveckla slöjdkulturen. 

Läroämnets uppdrag i årskurs 3-6 

I årskurserna 3–6 är slöjdens uppdrag att stödja elevernas förmåga 

att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Undervisingen ska stödja 

eleverna att lära sig och tillämpa begrepp, ord och termer som 

anknyter till slöjd. Eleverna bekantar sig med olika materiella 

egenskaper och blir bekant med hur egenskaperna kan utnyttjas och 

vilka lösningar de möjliggör. Eleverna ska vägledas i att kunna välja 

mellan olika arbetsmetoder, arbetsredskap, maskiner och anordningar 

samt att arbeta med hjälp av dem. Slöjdens fostrande uppdrag är att 

lära eleven att kritiskt granska människans konsumtions- och 

produktionssätt ur ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv och ur ett 

etiskt perspektiv. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i årskurs 3–6 

Ändamålsenliga och säkra lokaler, arbetsredskap, maskiner, anordningar 

och material formar en lärmiljö som stödjer lärandet. Samtidigt lär 

sig eleverna med hjälp av dem förstå hur den teknologi som används 

inom slöjd fungerar. Informations- och kommunikationsteknik ger 

möjlighet att använda olika läromedel, plattformer för lärande, 

ritprogram och digital bildredigering samt att skapa ritningar och 

modeller som stöd för det egna arbetet och planeringen. I 
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undervisningen används arbetssätt som är typiska för teknisk slöjd och 

textilslöjd. 

Det praktiska lärandet stöds med hjälp av undersökande projekt, över 

läroämnesgränserna och i samarbete med utomstående experter och 

gemenskaper. Eleverna får kunskap om den nationella kulturen och det 

nationella kulturarvet virtuellt och genom att besöka museer, 

utställningar och bibliotek. Besök på utställningar och företag 

används för att stödja och förstärka lärandet. Besöken utnyttjas i 

olika pedagogiska uppgifter. Teknik och virtuella lärmiljöer används 

mångsidigt, ansvarsfullt och säkert. 

Handledning, differentiering och stöd i slöjd i årskurs 3–6 

Med tanke på målen för läroämnet är det väsentligt att man beaktar 

elevernas olika förutsättningar och behov och differentierar 

slöjdundervisningen utgående från det, till exempel genom valet av 

lärmiljöer, arbetssätt och arbetsuppgifter. Eleverna ska stödjas att 

utveckla sina slöjdfärdigheter på ett flexibelt och lämpligt sätt. 

Eleverna ska uppmuntras att njuta av sitt skapande. 

Slöjdundervisningen ska stödja eleverna att utveckla egna lösningar 

och att bygga och använda nyskapande kunskap individuellt eller 

tillsammans med andra. Det är viktigt att reservera tillräckligt med 

tid för handledning och stöd. 

Bedömning av elevens lärande i slöjd i årskurs 3–6 

Bedömningen av lärandet och den respons som eleverna får ska vara 

handledande och uppmuntrande och grunda sig på slöjdprocessen i sin 

helhet. Dokumentationen av processens olika faser utnyttjas som ett 

redskap vid bedömningen. Eleverna ska ges positiv respons på sina 

framsteg och uppmuntras att utöka och fördjupa sina färdigheter. 

Bedömningen ska fokusera på hur eleverna tillägnat sig det centrala 

innehållet men också mångsidigt på hur elevernas kunskaper och 

färdigheter i slöjd utvecklats. I samband med utvärderingssamtal och 

annan respons anvisas eleverna mål för utveckling och vägledning för 

hur prestationen kan utvecklas. Eleverna ska delta i bedömningen genom 

att erbjudas olika sätt att utvärdera sitt eget och sina 

klasskamraters arbete. Eleverna kan ges möjlighet att presentera och 

utvärdera grupparbeten och arbetsresultat för att lära sig att 

framträda, att presentera information tydligt och klart, uppskatta 

andras arbete och utveckla förmågan att ge konstruktiv respons. 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i slöjd 

genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den 

lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i 

årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i 

slöjd. Med tanke på studieframstegen är det viktigt att iaktta 

slöjdprocessen i sin helhet, hur eleverna arbetar med olika material, 

hur smidigt arbetet löper, kvaliteten på produkterna, och hur eleverna 

tillämpar sådant som de lärt sig i andra läroämnen. 


