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1. BETYDELSE OCH UPPGÖRANDE AV LÄROPLANEN I KERVO
Grunden för läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo är de nationella läroplansgrunderna, där man har fastställt grundläggande riktlinjer som varje utbildningsanordnare måste följa.
I läroplanen för Kervo har man preciserat nationella riktlinjer och lagt till markeringar och särdrag.
I Kervo ges svenskspråkig grundläggande utbildning vid Svenskbacka skola i årskurserna 1–6. Den svenskspråkiga läroplanen i Kervo följer i huvuddrag strukturen i grunderna för läroplanen. Läroplanen består av en
allmän del, en läroämnesdel och bilagor som kompletterar dem. I läroplanens allmänna del fastställs en referensram för den svenskspråkiga grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, inklusive värderingar som
styr verksamheten, synen på lärande, verksamhetskulturens särdrag, intensifierad utbildning i Kervo, principer för bedömning samt principer för stöd av elevens studieframgång och sunda utveckling. I den allmänna
delen beskrivs även timfördelningen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, elevernas
mångsidiga kompetens, mångvetenskapliga lärområden samt valfrihet. Läroämnesdelens struktur har fastställts enligt årskurshelheterna 1–2 och 3–6. I delen beskrivs undervisningens mål och innehåll samt målen
för lärande per årskurs. Dessutom specificeras målen för mångsidig kompetens per läroämne.
De nationella läroplansgrunderna som grund för läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande
utbildningen i Kervo
Det nationella styrsystemet för den grundläggande utbildningen ska garantera jämlikhet och kvalitet i utbildningen samt skapa goda förutsättningar för elevernas växande, utveckling och lärande. Styrsystemets normdel består av lagen och förordningen om grundläggande utbildning, statsrådets förordningar, grunderna för
läroplanen samt den lokala läroplanen och läsårsplanerna som baserar sig på den. Syftet med revideringen
av styrsystemet är att undervisningen bättre ska kunna ta hänsyn till förändringarna i omvärlden och att
stärka skolans uppdrag att bygga en hållbar framtid.
Grunderna för läroplanen bygger på lagen och förordningen om grundläggande utbildning och på statsrådets
förordning som fastställer målen och timfördelningen. Grunderna för läroplanen är en nationell föreskrift
utfärdad av Utbildningsstyrelsen enligt vilken läroplanen i Kervo har uppgjorts. Syftet med grunderna för
läroplanen är att stödja och styra undervisningen och skolarbetet samt främja en enhetlig grundläggande
utbildning på lika villkor i Finland.
Den grundläggande utbildningen är en helhet som omfattar undervisning och fostran där målen och innehållet för olika delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. Därför innehåller de nationella grunderna för läroplanen utöver föreskrifter om mål och innehåll även text som
belyser dessa. Grunderna för läroplanen innehåller också, till de delar det behövs, hänvisningar till den lagstiftning som grunderna baserar sig på.
Den lokala läroplanen i Kervo är en viktig del av styrsystemet för den grundläggande utbildningen. Läroplanen
ger en gemensam grund för det dagliga skolarbetet i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo.
Läroplanen är både ett strategiskt och ett pedagogiskt verktyg, som styr såväl verksamheten inom sektorn
för fostran och undervisning i Kervo som skolans arbete. Läroplanen förenar skolans verksamhet med övrig
lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.
Principer som har styrt uppgörandet av läroplanen
Sektorn för fostran och undervisning i Kervo har ansvarat för uppgörandet och utvecklingen av den lokala
läroplanen. I läroplanen har man bestämt om det fostrande arbetet, undervisningen, bedömningen av lärande och om hur stöd, handledning och elevvård, samarbete mellan hem och skola samt övrig verksamhet
ska ordnas och förverkligas. Där har man kompletterat och prioriterat ur Kervos perspektiv de mål, riktlinjer
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och centrala innehåll samt övriga frågor som gäller undervisningen som fastställs i grunderna för läroplanen.
Sektorn för fostran och undervisning i Kervo har vid uppgörandet av läroplanen beaktat elevernas behov,
Kervos särdrag samt resultat från utvecklingsarbete och självbedömning.
Läroplanen ska stödja en god grundläggande utbildning i Kervo, främja en fortlöpande utveckling av undervisningens kvalitet och stärka utbildningens kontinuitet. Den ska skapa en god grund för övergången från
förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen och från den grundläggande utbildningen till följande utbildningsstadium. I uppgörandet har man beaktat andra kommunspecifika planer som kompletterar
läroplanen. Planerna är
- förskoleundervisningens läroplan
- plan för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen
- plan för morgon- och eftermiddagsverksamheten
- välfärdsplan för barn och unga enligt barnskyddslagen
- plan för elevvård, som innehåller en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier
- handledningsplan
- räddnings- och trygghetsplan
- internationell handlingsplan
- plan för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt
- övriga planer och beslut som rör utbildning, barn, unga och familjer som utarbetats av sektorn för fostran
och undervisning i Kervo.
Nämnden för fostran och undervisning i Kervo ska godkänna läroplanen separat för undervisning på svenska
och finska. Elevernas alla individuella planer ska utarbetas utgående från den gemensamma läroplanen. I
skolans läsårsplan ska preciseras hur läroplanen kommer att genomföras i skolan under läsåret. Enligt förordningen om grundläggande utbildning är skolan skyldig att informera eleverna och deras vårdnadshavare
om centrala frågor som fastställs i läsårsplanen.
Skolspecifika likabehandlings- och jämställdhetsplaner utarbetas i enlighet med diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i form av en plan som kompletterar läroplanen för grundläggande utbildning i Kervo. I stället för årlig granskning uppdateras likabehandlings- och jämställdhetsplanerna
i skolornas läsårsplaner med tre års intervall på basis av en kommunspecifik enhetlig anvisning.
Samarbetet kring uppgörandet av läroplanen bidrar till att alla förbinder sig till de gemensamma målen. Sektorn för fostran och undervisning i Kervo har sett till att personalen inom undervisningsväsendet har möjlighet att delta i samarbetet samt främja samarbetet både mellan läroämnena och mellan aktörer inom olika
sektorer. Eleverna har enligt lagen getts möjlighet att delta i beredandet av läroplanen och de planer som
anknyter till den. Även vårdnadshavarna har deltagit i läroplansarbetet, uppgörandet av läsårsplanen och i
planeringen av skolans verksamhet, i synnerhet gällande målen för fostran, verksamhetskulturen och samarbetet mellan hem och skola. Det är särskilt viktigt att eleverna och vårdnadshavarna kan delta i arbetet på
ett meningsfullt och mångsidigt sätt. Elevernas utvecklingsstadium ska beaktas då man planerar deras delaktighet.
Samarbete med aktörer utanför skolan berikar skolarbetet och knyter det till det omgivande samhället. Läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo har uppgjorts i nära samarbete med
Nätverket Vi 10 tillsammans med andra svenskspråkiga språköskolor. De delar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kervo som berör elevvård och samarbete mellan hem och skola har enligt lagen om
grundläggande utbildning uppgjorts i samarbete med de myndigheter som ansvarar för social- och hälsovården i Kervo. Dessutom har man samarbetat även med övriga förvaltningar för att kunna garantera alla elevers
skolgång, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Samarbete med andra organisationer och olika experter förbättrar ytterligare kvaliteten på planerna och skolarbetet.
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En elev har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att varje skoldag få undervisning enligt läroplanen.
Sektorn för fostran och undervisning i Kervo ser till att denna rättighet uppfylls och alla som arbetar med
eleverna ska verkställa den läroplan som nämnden för fostran och undervisning i Kervo godkänt och följa
övriga normer som reglerar arbetet.
Utvärdering och utveckling av läroplanen
Sektorn för fostran och undervisning i Kervo har som uppgift att utvärdera sin utbildning och utbildningens
effekt och delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Syftet med utvärderingen är att utveckla utbildningen
och förbättra förutsättningarna för lärande. Uppföljning, regelbunden utvärdering och utveckling av den läroplanen och läsårsplanen är en del av denna utvärderingsskyldighet.
I de interna utvärderingarna som görs av sektorn för fostran och undervisning och skolorna utnyttjas resultaten från nationella utvärderingar och utvecklingsprojekt och de nationella kvalitetskriterierna för den
grundläggande utbildningen. Samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och andra aktörer främjar öppen
och konstruktiv självvärdering.
Uppföljning av läroplanen och läsårsplanen i Kervo sker både kommun- och skolspecifikt. Sektorn för fostran
och undervisning genomför årligen kommunspecifika enkätundersökningar med vårdnadshavare och elever
och väljer ut prioriteringsområden som sträcker sig över minst ett läsår.
Skolverksamheten i Kervo utvärderas utifrån kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen samt
de prioriteringar som sektorn för fostran och undervisning årligen fastställt. Dessutom utvärderar skolorna
hur målen i läsårsplanen har nåtts. De enskilda skolornas utvecklingsbehov som framkommit i utvärderingarna antecknas i läsårsplanen för kommande läsår.
Ändringar i de nationella läroplansgrunderna förutsätter att motsvarande ändringar görs i läroplanen för
Kervo och omsätts i praktiken. Sektorn för fostran och undervisning i Kervo granskar sin läroplan och förbättra
dess kvalitet och ändamålsenlighet utifrån lokala behov och genom att utnyttja resultaten från utvecklingsarbete.
Timfördelning och valfrihet
Nämnden för fostran och undervisning i Kervo beslutade om timfördelningen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo vid ett möte den 13.4.2016/§ 35. Därtill har nämnden för fostran och undervisning vid sitt möte 27.2.2019/24 § beslutat tidigarelägga grundläggande undervisning i A1-språk.
Tabell över timfördelningen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo.

I Kervo betonas elevernas delaktighet genom att erbjuda valfrihet i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen från och med årskurs 4. Valfriheten beskrivs närmare i kapitel 10.
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Tabell 1a. Ny timfördelning för svenskspråkig grundläggande undervisning i Kervo från och med 1.8.2019.
KERVO STAD
Timfördelning, svenskspråkig grundläggande utbildning
Timfördelning i enlighet med Statsrådets förordning
28.6.2012/422
Läroämne

1

Svenska som modersmål och litteratur
Svenska som modersmål och litteratur

7

3

4

7

5

5

14

A1-språk finska
A1-språk finska

2

Omgivningslära
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Religion/livsåskådningskunskap

2¹

2

2

2

3¹

2

2

2

6
7

4

21
22

2

14
14

1

7
7

1
1

5
3
2

1

6
6

2

7
7

1

9
10

2

13
13

6
3

15
3

4

4

4
2

2

1

4
10

3

2

2

3
5

1

1

2

1

5
1
2
1

1
1

1

1

Timmar över minimi totalt
Timfördelning totalt

1

1

2

1

1

1
5

2

2

2

4
2

1
5

1
9

2

2

3

2

6

6
1

2

3

6

9 (årskurs 1–9)

Valfria ämnen
Valfria ämnen
Minimiantal timmar totalt
Minimiantal timmar nationellt
Frivilligt A2-språk
Frivilligt A2-språk

1

4

Gymnastik
Gymnastik
Valfria studier i konst- och färdighetsämnen
Valfria studier i konst- och färdighetsämnen

4

2

Bildkonst
Slöjd
Slöjd

32
32
11
7

Samhällslära

Bildkonst

4

6
1

Historia och samhällslära
Historia
Musik
Musik

4
9

A2-språk engelska
A2-språk engelska
Matematik
Matematik

6

18

2
1

5

1
20

21

20

20

22

26

26

27

142

22

24

25

26

137

2

2

6

2

2

2

6

28

28

29

148

12 (årskurs 1–9)
2
20

21

1

22

¹ Läsåret 2019–2020 studerar eleverna i årskurs 2 och 6 fortfarande enligt gammal timfördelning (Tabell
1b).
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Tabell 1b. Gammal timfördelning för svenskspråkig grundläggande utbildning i Kervo 1.8.2016–31.7.2019.
Gäller ännu läsåret 2019–2020 i ovanstående undantagsfall.
Läroämne

1

14
Svenska som modersmål och litteratur
Svenska som modersmål och litteratur
7
A1-språk finska
A1-språk finska
A2-språk engelska
A2-språk engelska
6
Matematik
Matematik
3
4
Omgivningslära
Omgivningslära
2
2
Religion/livsåskådningskunskap
Religion och livsåskådningskunskap
1
Historia och samhällslära
Historia
Samhällslära
2
Musik
Musik
1
2
Bildkonst
Bildkonst
1
4
Slöjd
Slöjd
2
4
Gymnastik
Gymnastik
2
Valfria studier i konst- och färdighetsämnen
Valfria studier i konst- och färdighetsämnen
Valfria ämnen
Valfria ämnen
Minimiantal timmar totalt
Minimiantal timmar nationellt

19
19

2

3

4

5

6

18
7

5

5

4

4

2

2

2

2

2

4

4

3

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

2

1

1

3

2

2

1

2

3

9
1

2
6
1

2
15

3

4

4
10

2

3

2
5

1

1
5

4
1

1

1
5

1

1

1
5

2

2

2
9

2

2
6

1
20
19

22
22

26
24

26
25

32
32
9
9
6
7
21
22
14
14
7
7
5
3
2
6
6
7
7
9
10
13
13
6
6
1

26
25

139
134

Språkprogram inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
Nämnden för fostran och undervisning har vid sina möten 13.4.2016/§ 35 ja 27.2.2019/24 § beslutat om
språkprogrammet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo. Språkprogrammet inom
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6 i Kervo är följande:
Modersmål =

Svenska och litteratur, obligatoriskt

A1-språk = Modersmålsinriktad finska och litteratur (åk 1–6), obligatoriskt
A2-språk = Engelska (åk 3–6), obligatoriskt
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För att stödja elevernas språk i undervisningen används arbetsmetoder och läromaterial som stöder språkutvecklingen. Lärandemiljön är positiv samt stöder och utvecklar elevens sociala och kommunikativa färdigheter. De pedagogiska lösningarna i lärandemiljön stöder konsekvent språkinlärningen.
Svenskbacka skola utnyttjar det befintliga svenskspråkiga kulturutbudet och introducerar eleverna efter möjlighet i den finlandssvenska kulturen utanför skolan. Skolan samarbetar med Nätverket Vi 10:s språköskolors
daghem, förskolor och skolor för att stödja och stärka elevernas svenskspråkiga och tvåspråkiga identitet.
Arbetet i nätverk skapar större möjligheter till umgänge med svensktalande i samma ålder. Eleverna deltar
även i evenemang som ordnas för finsktalande elever i Kervo och få på så sätt erfarenheter från båda språken
och kulturerna.
Elevernas svenska språk stärks så att eleven kan använda språket som sitt modersmål i alla situationer. De
elever som har en annan språkbakgrund än svenska får nödvändigt individuellt stöd så att elevens språkkunskaper i svenska kan utvecklas till ett modersmål. Eleverna får stöd och uppmuntras att utvecklas i alla sina
språk.
Lärarna fungerar som språkliga förebilder i elevernas språkutveckling. Vårdnadshavarna uppmuntras att
stödja sitt barn i användningen av det svenska språket. Samarbetet med vårdnadshavarna och aktörer utanför skolan berikar skolarbetet och utvecklingen av elevernas kunskaper i det svenska språket.
Kulturstig inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
Kulturstigen kompletterar den övriga kulturutbildningen i läroplanen. I kulturstigen betonas finlandssvenskheten och syftet med den är att stärka och främja den finlandssvenska identiteten och det finlandssvenska
språket. Svenskbacka skola firar årligen Svenska dagen samt Lucia-, Topelius- och Runebergsdagen. Eleverna
deltar även i kulturutbudet i Kervo stad. Språköskolornas nätverk strävar dessutom efter att ordna gemensamma kulturaktiviteter för eleverna inom språköskolornas svenskspråkiga grundläggande utbildning. Som
en del av arbetet med kulturstigen deltar Svenskbacka skola i största möjliga utsträckning i kultur- och
sportaktiviteter som ordnas av nätverket.
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2. GRUNDEN FÖR SKOLARBETET
Den grundläggande utbildningen ska lägga grunden för elevernas allmänbildning. Kervo stad ordnar grundläggande utbildning för de barn i läropliktsåldern som bor inom kommunens område. Förpliktelserna som
styr den grundläggande utbildningen grundar sig på grundlagen, lagen och förordningarna om grundläggande
utbildning, statsrådets förordning och grunderna för läroplanen. Också förpliktelser som grundar sig på annan lagstiftning och internationella avtal som Finland förbundit sig att följa ska beaktas då undervisningen
ordnas. Den grundläggande utbildningen bygger på en gemensam värdegrund och syn på lärande.
Den grundläggande utbildningen ska följa de enhetliga nationella grunderna för läroplanen enligt lagen om
grundläggande utbildning. Utbildningen ska ordnas utgående från elevernas ålder och förutsättningar och
främja en sund uppväxt och utveckling. Utbildningen genomförs i samarbete med hemmen.
Eleverna har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande
och skolgång genast när behov uppstår. Undervisningsgrupperna ska sammansättas så att målen i läroplanen
kan nås i undervisningen. Eleverna har rätt till avgiftsfri undervisning, avgiftsfria läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial. Eleverna har dessutom rätt att avgiftsfritt få den elevvård som
förutsätts för att de ska kunna delta i undervisningen samt studiesociala förmåner och tjänster enligt lagen.
Elevvården regleras av lagen om elev- och studerandevård. Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg
studiemiljö. Eleven får varje skoldag avgiftsfritt en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad. Måltidssituationen är övervakad.
Enligt Finlands grundlag och lagen om likabehandling får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund
av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som gäller hens person. Jämställdhetslagen förpliktar alla läroanstalter att se till att alla har lika möjligheter till utbildning, oberoende av kön. Undervisningen och lärostoffet ska stödja syftet med jämställdhetslagen.
Undervisningen ska dessutom ordnas med beaktande av bestämmelser om undervisningspersonalens antal
och behörighet och föreskrifter om bl.a. säkerhet och arbetarskydd, användning av personuppgifter, offentlighet och integritetsskydd, upphovsrätt samt bestämmelser om kontroll av brottslig bakgrund hos personer
som arbetar med barn.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en grundläggande historisk och etisk tolkning av betydelsen av mänskliga rättigheter. Finland har förbundit sig att följa de flesta internationella avtal om mänskliga
rättigheter som förutsätter att varje barns lärande och välbefinnande ska tryggas. De mest centrala är FN:s
konvention om barnets rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter det vill säga den så kallade ESK-konventionen, Europakonventionen samt FN:s konvention om
handikappades rättigheter. För att trygga samernas rättigheter ska dessutom FN:s deklaration om urfolkens
rättigheter beaktas.
FN:s konvention om barnets rättigheter ger juridisk grund för den grundläggande utbildningen. Enligt konventionen är alla som arbetar med eller för barn skyldiga att följa avtalets grundläggande principer, som är
att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnet ska skyddas mot diskriminering, att barnets
bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till skydd, omvårdnad och utveckling och
att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Enligt konventionen har varje barn rätt
till ett gott liv och till individuell, fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling.
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Värdegrund för den grundläggande utbildningen i Kervo
För sektorn för fostran och undervisning i Kervo har man fastställt gemensamma värderingar. Den gemensamma värdegrunden tolkas med hänsyn till målgruppen i varje undervisningsform. I utarbetandet av Kervos
värdegrund deltog elever inom förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, vårdnadshavare till elever inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen, medlemmar i nämnden för fostran och undervisning samt personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Värdegrunden beskrivs nedan.

Lärande med barnet som utgångspunkt
Flera olika arbetssätt
Trygg uppväxt
Samarbete
Mot en hållbar framtid
Bild 1. Värdegrund för den grundläggande utbildningen i Kervo

Samarbete
Den grundläggande utbildningen fungerar enligt principerna i en lärande organisation. I skolans verksamhet
värderas särskilt ömsesidig växelverkan, samverkan, respekt för varandra och tolerans. Genom att arbeta
tillsammans lär man sig av varandra och de sociala färdigheterna stärks samtidigt. En lärande organisation
erbjuder trygga ramar för att lära sig färdigheter i deltagande och påverkan. I en lärande organisation ser
man tankar, åsikter och handlingssätt som en rikedom.

Lärande med barnet som utgångspunkt
I lärandet och utvecklingen betonas barnets och den ungas styrkor. Eleven har rätt att lära sig utgående från
sin ålder och sina förutsättningar. Lärande med barnet som utgångspunkt sker med flexibla undervisningsarrangemang. En lugn och inspirerande lärandemiljö möjliggör att barn och unga uppskattar, uppmuntrar och
lyssnar på varandra.

Flera olika arbetssätt
I en lärande organisationen lär man sig genom att arbeta på olika sätt. Praktisk undervisning och samarbete
skapar glädje i lärandet och stärker elevens aktiva roll. I skolan stöder man barnets och den ungas kreativitet
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och nyfikenhet. Mångsidiga lärandemiljöer som utgår från elevens individuella behov uppmuntrar till lärande.

Trygg uppväxt
Trygg uppväxt i skolgemenskapen betyder stöd av det psykiska och fysiska välbefinnandet. Gemensamt överenskomna handlingssätt och regler skapar en trygg verksamhetsmiljö. Grunden till välbefinnande är rättvisa,
respekt för varandra och omtänksamhet. De vuxna på skolan, barnen, de unga och vårdnadshavarna ansvarar
tillsammans för upprätthållandet av den gemensamma verksamhetskulturen, vilket ökar välbefinnandet och
förebygger eventuell mobbning.

Mot en hållbar framtid
I skolgemenskapen fostras eleverna inför en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar framtid. En
egen stark kulturell och social identitet är grunden till att våga bekanta sig med och uppskatta andra kulturer.
I skolgemenskapen stöder man tankesättet att alla kan med sina egna val påverka både näromgivningen och
den globala världen mot en hållbar framtid. I en lärande organisation fortsätter lärandet livet ut. Målet är
stärkandet av framtidskompetens och mångsidig bildning.
Värdegrunden för den grundläggande utbildningen i Kervo kompletterar värdegrunden i läroplansgrunderna
nedan.

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning
Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett egenvärde. Varje barn är
unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad
i skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sitt lärande och välbefinnande. Lika viktigt är också erfarenheten av delaktighet och av att tillsammans bidra till det gemensamma arbetet och välbefinnandet.
Varje elev har rätt till god undervisning och att lyckas i skolarbetet. I takt med att eleverna lär sig formar de
sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning samt sin plats i världen. Samtidigt skapar eleverna
en relation till sig själva, andra människor, samhället, naturen och olika kulturer. Att marginaliseras från lärande innebär att rätten till bildning inte förverkligas och detta utgör ett hot mot växande och utveckling.
Den grundläggande utbildningen ska skapa möjligheter för livslångt lärande, som är en förutsättning för ett
gott liv.
Betydelsen av värdegrundsarbetet i skolan ökar i en värld, där det multimediala informationsflödet, globala
nätverk, sociala medier och kamratrelationer formar barnens och de ungas värderingar. Värdediskussioner
som förs tillsammans med eleverna ger dem förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med samt att kritiskt reflektera kring dem. Eleverna ska få stöd i att utveckla sin
egen värdegrund skolorna. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete
som bygger på den bidrar till att trygga elevernas helhetsmässiga välbefinnande. Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar, traditioner samt hemmens olika syn på fostran med öppenhet
och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation.

Humanitet, bildning, jämlikhet och demokrati
Den grundläggande utbildningen ska stödja elevernas utveckling till humana människor som strävar efter
sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred. I denna utveckling är motsättningar mellan strävan och
rådande verklighet oundvikliga. Bildning innebär bland annat att kunna hantera dessa motsättningar på ett
etiskt och empatiskt sätt och våga försvara det goda. Bildning innebär att både individuellt och i grupp kunna
fatta beslut utgående från etisk reflektion, en annan människas situation och kunskap. Etiska och estetiska
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aspekter ger upphov till reflektion över vad som är värdefullt i livet. Bildning syns i sättet att förhålla sig till
sig själv, till andra människor, till omgivningen och till kunskap samt i sättet och viljan att agera. En bildad
människa strävar efter att handla rätt och att respektera sig själv, sin omgivning och andra människor. En
bildad människa kan använda information på ett kritiskt sätt. Bildning innefattar också strävan till självreglering och ansvar för sin egen utveckling och sitt eget välbefinnande.
Den grundläggande utbildningen grundar sig på respekt för liv och mänskliga rättigheter och på att man försvarar dessa. Den grundläggande utbildningen ska främja välbefinnande, demokrati och aktiv medverkan i
medborgarsamhället. Jämlikhet och en allmän princip om alla människors lika värde är ett centralt mål för
den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska främja ekonomisk, social och regional jämlikhet och
jämställdhet mellan könen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Skolan och undervisningen får inte användas som kanal för kommersiell påverkan.

Kulturell mångfald är en rikedom
Den grundläggande utbildningen bygger på det mångskiftande finländska kulturarvet som har formats och
kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika kulturer. Undervisningen ska stödja elevernas kulturella
identiteter och sporra dem att aktivt delta i egna kulturella och sociala gemenskaper och också till att de
intresserar sig för andra kulturer. Samtidigt ska undervisningen stärka uppskattningen för kreativitet och kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation och på så sätt lägga grund för en kulturellt
hållbar utveckling.
Inom den grundläggande utbildningen möts människor med olika kulturell och språklig bakgrund och bekantar sig med olika seder och bruk, synsätt och livsåskådningar. Eleverna ska handledas att lära sig att se saker
utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Att lära sig tillsammans över språk-, kultur-, religions- och livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin kommunikation och gemenskap. Den
grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar.

Nödvändigheten av en hållbar livsstil
Människan är en del av naturen och helt beroende av livskraftiga ekosystem. Att förstå detta är centralt i att
växa som människa. Den grundläggande utbildningen ska främja en hållbar livsstil och eko-social bildning.
Hållbar utveckling och livsstil kan ses ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Den
ledande tanken inom eko-social bildning är att skapa en livsstil och kultur som värnar om människans okränkbara värde och ekosystemens mångfald och förmåga att förnya sig samt att samtidigt bygga en kunskapsbas
för en cirkulärekonomi som grundar sig på hållbar användning av naturresurser. Eko-social bildning innebär
förståelse i synnerhet för allvaret i klimatförändringen och en strävan att främja en hållbar livsstil.
Människan utvecklar, använder och fattar beslut om teknologi utifrån sina värderingar. Människan bär ansvar
för att styra teknologin i en riktning som tryggar människans och naturens framtid. Inom den grundläggande
utbildningen ska man reflektera över konflikter mellan konsumtions- och produktionssätt som står i strid
med en hållbar framtid. Dessutom ska man tillsammans försöka hitta och tillämpa lösningar, som korrigerar
en icke-hållbar livsstil. Den grundläggande utbildningen ska öppna perspektiv mot ett globalt ansvar som
sträcker sig över generationer.
Synen på lärande
Läroplanen för Kervo har uppgjorts utgående från en syn på lärande där eleven har en aktiv roll. Eleven ska
lära sig att ställa upp mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Lärandet är en
oskiljbar del i den process då individen växer som människa och då man skapar ett gott samhällsliv. Att använda språket, kroppen och olika sinnen har stor betydelse för tänkande och lärande. Eleven tillägnar sig nya
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kunskaper och färdigheter och lär sig samtidigt att reflektera över sitt lärande, sina upplevelser och sina känslor. Positiva känslor, glädje över att lära och nyskapande verksamhet främjar lärandet och sporrar eleven att
utveckla sin kompetens.
Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och
sammanhang och i olika lärmiljöer. Lärande innebär individuellt och gemensamt arbete, tankeverksamhet,
planering och utforskning samt mångsidig utvärdering av dessa processer. Därför har elevernas vilja och växande förmåga att arbeta och lära sig tillsammans stor betydelse för lärprocessen. Eleverna ska också lära sig
att beakta följderna av sitt arbete och hur det påverkar andra människor och omgivningen. Gemensamt lärande främjar elevernas problemlösningsförmåga och förmåga att tänka kreativt och kritiskt samt förmågan
att förstå olika perspektiv. Det bidrar också till att vidga elevernas intresseområden. Lärande är mångfacetterat och knutet till det som eleven ska lära sig, till tid och plats.
Att utveckla färdigheter att lära sig är grunden för målinriktat och livslångt lärande. Därför uppmuntrar läraren eleven att reflektera över sina sätt att lära sig och att använda denna kunskap till att främja sitt lärande.
En elev som är medveten om och tar ansvar för sin lärprocess lär sig att handla allt mer självständigt. Under
lärprocessen utvecklas elevens förmåga att arbeta och tänka och eleven lär sig att förutse och planera olika
faser i lärandet. För att eleverna ska kunna lära sig nya begrepp och fördjupa sin förståelse för det som de
lär sig, ska läraren handleda eleven att koppla innehållet och de nya begreppen till sina tidigare kunskaper.
Lärande är en kumulativ process som ofta kräver lång och ihärdig träning. I skolorna används befintliga
elektroniska verktyg i elevernas självbedömningar och i bedömningen av lärandet.
Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ. Elevens självbild i kombination med självkänslan
och tron på sin egen förmåga inverkar på hurdana mål eleven ställer upp för sig. Uppmuntrande respons
under lärprocessen stärker elevens tro på sina egna möjligheter. Att ge och få mångsidig, positiv och realistisk
respons är en viktig del i en kommunikation som både stödjer lärandet och vidgar intresseområdena.
Utvärdering av hur värdegrunden och synen på lärande förverkligas
Kervos svenskspråkiga läroplan styr den svenskspråkiga grundläggande utbildningens värdegrund och syn på
lärande. I den grundläggande utbildningen arbetar man enligt principen om kontinuerlig självbedömning,
som görs för varje ansvarsområde och skola. I kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen har
man fastställt kvalitativa mål som utvärderas varje läsår. Dessutom antecknar skolorna specifika målsättningar för varje skola i läsårsplanen. Hur värdegrunden och synen på lärande förverkligas utvärderas även
med hjälp av kundenkäter och -respons. De årliga utvecklingssamtalen stöder förverkligandet av värdegrunden och synen på lärande.
Den grundläggande utbildningens uppdrag
Den grundläggande utbildningen har ett uppdrag att undervisa och fostra, ett samhälleligt uppdrag, ett kulturellt uppdrag och ett framtidsuppdrag. Den ger en grund för allmänbildning och möjlighet att fullgöra sin
läroplikt samt ger 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 ska
utvecklas enligt principen om inkludering. Man ska se till att utbildningen är tillgänglig och fri från hinder.
Uppdraget att undervisa och fostra 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
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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.
Omvärldens förändringar påverkar oundvikligen såväl elevernas utveckling och välbefinnande som skolans
verksamhet. I den grundläggande utbildningen ska eleverna lära sig att vara öppna för förändringsbehov,
bedöma dem kritiskt och ta ansvar för val som påverkar framtiden. Global fostran i den grundläggande utbildningen skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i enlighet med FN:s mål för utveckling.
Skolorna ska i mån av möjlighet samarbeta med skolor och utbildningsutvecklare i andra länder. Den grundläggande utbildningen ska inverka positivt och konstruktivt på samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt.
Mål för undervisning och fostran
De nationella målen för undervisning och fostran regleras i lagen om grundläggande utbildning och mer ingående i statsrådets förordning. Målen har styrt uppgörandet av läroplanen i Kervo och styr stadens skolarbete.

Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar
Skolans centrala mål är att stödja elevernas utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar. Undervisningen och fostran stöder att eleverna utvecklas till harmoniska människor med god självkänsla. Undervisningen främjar förståelsen för och kännedomen om kulturer samt traditioner som baserar
sig på ideella, ideologiska och religiösa grunder. Vidare ska undervisningen främja kännedomen om och förståelsen för den västerländska humanistiska traditionen. Eleverna ska lära sig att respektera livet, andra människor och naturen men också människovärdets integritet, de mänskliga rättigheterna och demokratiska värden i det finländska samhället, såsom jämlikhet och jämställdhet. I bildning ingår också samarbete och ansvar, främjande av hälsa och välbefinnande, ett gott uppförande och strävan efter en hållbar utveckling.

Behövliga kunskaper och färdigheter
Det huvudsakliga målet med undervisningen är att eleverna ska få en bred allmänbildning samt vidga sin
världsbild. Det förutsätter såväl kunskaper och färdigheter inom olika vetenskapsgrenar som tvärvetenskapliga kunskaper och kunskaper som kombinerar olika vetenskapsgrenar. Betydelsen av färdigheter ökar. Kunskapen som lärs ut ska stå på vetenskaplig grund.

Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande
Undervisning, fostran och elevvård stärker jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt förbättrar färdigheten att lära sig och förutsättningarna för livslångt lärande. Dessutom betonas att lärandemiljöerna ska
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vara interaktiva och att lärande utanför skolan ska ses som en resurs i undervisningsarbetet. Även betydelsen
av en verksamhetskultur som främjar växande och lärande och av en fungerande elevvård betonas.
Undervisningen ses som en helhet som ska utveckla sådan allmänbildning som behövs i den tid vi lever nu
och som skapar grund för livslångt lärande. Utöver kompetens inom olika vetenskapsgrenar strävar man till
en ämnesöverskridande kompetens. Därför fastställer läroplanen såväl mål och innehåll för gemensamma
läroämnen som mål för kompetensområden och mångvetenskapliga lärområden som förenar olika läroämnen. För att målen ska nås krävs systematiskt samarbete och utvärdering av hur målen förverkligats.
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3. MÅNGSIDIG KOMPETENS SOM MÅL
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. Elevernas värderingar, attityder och vilja att agera påverkar elevernas sätt att tillämpa
sina kunskaper och färdigheter. Behovet av mångsidig kompetens uppstår ur de förändringar som sker i den
omgivande världen. Att växa som människa, att studera och arbeta samt att fungera som samhällsmedborgare förutsätter både nu och i framtiden en bred kompetens som överskrider och förenar olika vetenskapsområden. De olika delområdena inom mångsidig kompetens är en del av undervisningen i alla läroämnen.
Utvecklingen av den mångsidiga kompetensen följs upp med hjälp av självbedömning.
Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen lägger grund för utvecklingen av kompetens. De
värden som styr förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen är samarbete, lärande med barnet som utgångspunkt, en trygg uppväxt, flera olika arbetssätt och mot en hållbar
framtid. Varje läroämne bygger upp kompetensen genom att tillämpa innehållet och metoderna inom den
egna vetenskapsgrenen. Hur kompetensen utvecklas beror på både de innehållsområden man behandlar och
i synnerhet hur man arbetar och hur kommunikationen mellan eleven och omgivningen fungerar. Responsen
som eleverna får samt handledningen och stödet för lärande inverkar framför allt på attityderna, motivationen och viljan att agera.
Mångvetenskapliga lärområden har flera beröringspunkter med varandra. Det gemensamma målet för dem
står i samklang med den grundläggande utbildningens uppdrag och med beaktande av elevernas ålder att
stödja utvecklingen som människa samt främja kompetens som förutsätts för delaktighet i ett demokratiskt
samhälle och en hållbar livsstil. Särskilt viktigt är att eleverna uppmuntras att lära känna sig själva och sin
personlighet, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter och att värdesätta sig själva.
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Att växa som människa och medborgare
1. Förmåga att tänka och lära sig
2. Kulturell och kommunikativ kompetens
3. Vardagskompetens
4. Multilitteracitet
5. Digital kompetens
6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap
7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
Bild 2. Delområden inom mångsidig kompetens
Målen för mångsidig kompetens preciseras i årskurshelheterna i kapitlen 11 och 12. Delområdena inom
mångsidig kompetens är en del av all inlärning. Målen har beaktats vid beskrivningen av mål och centralt
innehåll för läroämnena. Sambandet mellan läroämnets mål och mångsidig kompetens framgår ur läroämnesbeskrivningarna.
Förmåga att tänka och lära sig (K1)
Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger grunden för utveckling av all övrig kompetens och 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. 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. Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig främjar utvecklingen av tänkandet och färdigheten att lära sig. Utvecklingen av metakognitivt
tänkande betonas med hjälp av självbedömning. Undervisning och handledning i självbedömning är viktiga
med tanke på att utveckla ett skickligt tänkande och studiefärdigheter.
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. Lärarna
uppmuntrar eleverna 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 sporras att söka svar samt 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. I en lärande organisations verksamhetskultur betonas utveckling med
hjälp av dialog, utnyttjande av respons och information, samarbete, att lära sig av varandra och delaktighet.
Uppmuntran till lärande och till att försöka samt att lära sig av misstag, att kämpa och att slutföra sitt arbete
är grundläggande färdigheter i en lärande organisation. I Kervo betonas konkreta arbetssätt och fysisk aktivitet i allt lärande.
Lärarna uppmuntrar eleverna att använda kunskap på egen hand och tillsammans med andra för att lösa
problem, argumentera och dra slutsatser och för att göra innovationer. Eleverna ges 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
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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. Vuxnas och barns lärande organisationer uppmuntras att införa och dela med sig
av en försökskultur och idéer som utgår från eleven. Att dela med sig av de vuxnas ömsesidiga kunskap och
experimentresultat är också viktigt med tanke på utvecklingen av en lärande organisation.
Eleverna deltar aktivt i planeringen av det egna lärandet och utvärderar förverkligandet av det. På så sätt lär
man eleven att ta ansvar för sitt eget lärande. I skolarbetet ska alla elever få hjälp med att iaktta hur de lär
sig och att utveckla sina lärandestrategier. Färdigheten att lära sig utvecklas när lärarna uppmuntrar eleverna
att 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.
Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
Eleverna växer upp i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald och av olika religioner och
åskådningar. Att leva på ett kulturellt hållbart sätt i en mångfacetterad miljö förutsätter kulturella färdigheter
grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och
kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.
I skolgemenskapen 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. Skolgemenskapen uppmuntrar eleverna 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. Skolgemenskapen fostrar eleverna till 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. Att uppskatta livsmiljön i Kervo och att undersöka kulturidentiteten och de egna rötterna
förutsätter att man arbetar och lär sig i en äkta lärandemiljö utanför klassrummet.
Skolarbetet ska erbjuda eleverna gott om tillfällen där de får öva sig att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och att handla etiskt. Skolgemenskapen uppmuntrar eleverna 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. Innehållet i skolornas fostran till internationalism preciseras i stadens plan för fostran till
internationalism.
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.
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 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
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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. Övningar i att kommunicera och att uttrycka sig förutsätter en
trygg, rofylld lärandemiljö som utgår från eleven. För att kunna skapa den krävs en gemensam verksamhetskultur i skolan. Bra tillvägagångssätt uppkommer i skolans vardag och genom att uppleva i en försökskultur.
Vardagskompetens (K3)
För att klara sig i livet och i vardagen förutsätts allt mångsidigare färdigheter. Det handlar om hälsa, säkerhet
och människorelationer, motion och trafik, att fungera i en teknologiserad vardag och att kunna hantera sin
ekonomi och konsumtion, allt sådant som påverkar en hållbar livsstil. En tyngdpunkt i skolarbetet är att eleverna uppmuntras fysiskt till en aktiv livsstil genom att lägga till konkreta arbetssätt, motion och fysisk aktivitet i allt skolarbete. 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.
I undervisningen ska eleverna 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.
Multilitteracitet (K4)
Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika
medier och miljöer. Denna kompetens gör det möjligt för eleverna att förstå många olika slag av kulturella
uttryck och att forma sin egen identitet. Begreppet multilitteracitet har koppling till det 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.
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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. Multilitteracitet innefattar många olika läsfärdigheter som utvecklas i all undervisning. Eleverna
ska kunna träna sina färdigheter i både traditionella lärandemiljöer och i multimediala lärandemiljöer 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. Undervisningen erbjuder möjligheter att njuta av olika slags texter. 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.
Bland annat biblioteket, museer och andra samarbetspartner i Kervo används för att stödja kompetensen i
multilitteracitet.
Digital kompetens (K5)
Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är
både föremål och redskap för lärandet. En huvudsaklig tyngdpunkt i undervisningen i Kervo är att alla elever
har möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Informations- och kommunikationsteknik ska systematiskt
användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga
lärområdena och i det övriga skolarbetet. Innehållet i användningen av digitala verktyg i skolundervisningen
preciseras i stadens plan för användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen.
Den digitala kompetensen 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 tankar och idéer på olika sätt. På så sätt utvecklas också
deras förmåga att tänka och lära sig.
I undervisningen ska eleverna få bekanta sig med tillämpningar och användning av olika digitala verktyg för
olika syften och lära sig se deras betydelse i vardagen och i kommunikationen mellan människor och som
medel för att påverka. Man ska tillsammans fundera över varför digitala verktyg behövs i studierna, i arbetslivet och i samhället och hur denna kompetens har kommit att bli en del av de allmänna färdigheter som
behövs i arbetslivet. Eleverna ska lära sig att bedöma informations- och kommunikationsteknikens inverkan
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ur ett hållbarhetsperspektiv och att vara ansvarsfulla konsumenter. Eleverna ska under den grundläggande
utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell kommunikation. De lär sig att uppfatta deras
betydelse, möjligheter och risker i en global värld.
Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Arbetslivet, yrkena och arbetets karaktär förändras bland annat på grund av den teknologiska utvecklingen
och genom att ekonomin globaliseras. Det blir svårare att förutspå arbetskraven än tidigare. Eleverna får i
den grundläggande utbildningen allmänna färdigheter som främjar intresset och en positiv attityd gentemot
arbete och arbetslivet. Det är viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av
arbete och företagsamhet och möjligheterna till entreprenörskap samt sitt eget ansvar som medlemmar i en
grupp och i samhället. Skolarbetet ska ordnas så att eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära
sig entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i skolan och på fritiden för den egna
karriären.
Eleverna ska få lära sig vad som är utmärkande för näringslivet i närmiljön och vilka de centrala branscherna
är. Under den grundläggande utbildningen ska eleverna bekanta sig med arbetslivet och få erfarenheter av
att arbeta och av att samarbeta med aktörer utanför skolan. På detta sätt får eleverna träning i sakligt uppförande och samarbetsförmåga som behövs i arbetslivet och upptäcker vikten av 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. Innehållet i skolornas fostran till företagsamhet preciseras i stadens plan för fostran till företagsamhet. Dessutom följer skolorna en handledningsplan, vars ramverk finns i kapitel 7.1 och
vilken skolorna preciserar i sina läsårsplaner.
Eleverna ska ges möjlighet att öva sig att arbeta självständigt och tillsammans med andra och att arbeta
metodiskt och långsiktigt. När eleverna arbetar tillsammans ser var och en 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 lär sig eleverna 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. Intern företagsamhet stöds med regelbunden självbedömning där eleven utvärderar sina egna styrkor, intressen och utvecklingsbehov.
I skolarbetet uppmuntras eleverna att förhålla sig öppet till nya möjligheter och att handla flexibelt och kreativt om situationen förändras. Läraren uppmuntrar dem att aktivt ta initiativ och att söka olika alternativ.
Eleverna ska få hjälp med att i all undervisning upptäcka yrken som intresserar dem och att välja lämpliga
fortsatta studier utgående från sina egna förutsättningar, medvetna om traditionella könsrollers och andra
rollmodellers inverkan. Via intern företagsamhet väcker man intresset att planera sitt eget liv och uppfylla
framtidsdrömmar.
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna deltar i verksamheten i samhället. För
att lära sig att delta och påverka och förhålla sig ansvarsfullt till framtiden krävs övning. Skolan 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. I Kervo betonas stärkandet av delaktigheten i allt skolarbete.
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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. I skolarbetet i Kervo betonas att
i skolgemenskapen fostras eleverna inför en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar framtid. I
skolgemenskapen stöder man tankesättet att alla kan med sina egna val påverka både näromgivningen och
den globala världen mot en hållbar framtid.
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4. VERKSAMHETSKULTUREN I EN ENHETLIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Verksamhetskulturens betydelse och utvecklandet av den
Den grundläggande utbildningen i Kervo utvecklas som en läroplansmässigt och pedagogiskt sammanhängande helhet. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo indelas i helheter som består av årskurserna 1–2 och 3–6. Årskurserna ska bilda en enhetlig didaktisk och logisk pedagogisk kontinuitet. Samarbete
med förskoleundervisningen och årskurserna 7–9 ökar långsiktigheten i arbetet.
Verksamhetskulturen spelar en central roll när det gäller att skapa enhetlighet i den grundläggande utbildningen. Den inverkar alltid på hur eleverna upplever kvaliteten i skolarbetet. En skolas verksamhetskultur är
dess historiskt och kulturellt formade sätt att arbeta. Verksamhetskulturen kan utvecklas och förändras. Den
är en helhet som bygger på
- tolkning av de normer och mål som styr arbetet
- ledning samt organisering, planering, genomförande och utvärdering av arbetet
- kompetens som finns i skolan och hur man utvecklar skolans verksamhet
- pedagogik och professionalitet
- kommunikation, atmosfär, daglig praxis och lärmiljöer.
Verksamhetskulturen formas av både medvetna och omedvetna, och ibland även oavsiktliga, faktorer. Verksamhetskulturen påverkar alla som tar del av den, oberoende av om de är medvetna om dess betydelse och
effekter eller inte. De vuxnas sätt att agera överförs till eleverna, som tillägnar sig skolans värden, attityder
och vanor. Till exempel överförs modeller för kommunikation och språkbruk samt könsroller till eleverna. För
att utveckla verksamhetskulturen är det viktigt att fundera över verksamhetskulturens inverkan och lägga
märke till icke-önskvärda drag och korrigera dem.
Verksamhetskulturen syns mest i de gemensamma handlingssätten. All verksamhet i den grundläggande utbildningen ska utformas så att den stödjer målen för undervisning och fostran. Verksamhetskulturen stöder
att alla förbinder sig till målen och främja att den gemensamma värdegrunden och synen på lärande förverkligas i skolarbetet. En förutsättning för att utveckla verksamhetskulturen är en öppen, interaktiv diskussion
där alla är delaktiga och där man uppskattar varandra och skapar förtroende för varandra.
Sektorn för fostran och undervisning i Kervo skapar förutsättningar för att skolorna ska kunna tillämpa principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen och utveckla sin egen verksamhetskultur i samma riktning.
Målet är att skapa en verksamhetskultur som främjar lärande, delaktighet, välbefinnande och en hållbar livsstil. För att principerna ska kunna förverkligas krävs att man samarbetar med vårdnadshavarna och andra
samarbetspartner och att eleverna på riktigt får vara med och utveckla skolgemenskapen.
Verksamhetskulturen följs upp, utvecklas och utvärderas som en del av det övriga utvecklingsarbetet i samarbete med intressentgrupper. De erfarenheter och den respons som man får används för utveckling av
praxis. Verksamhetskulturen utvärderas som en del av kvalitetsutvärderingen.
4.1.1. Lärande organisation
Skolan ska fungera som en lärande organisation som stödjer alla sina medlemmar i lärandet. Den lärande
organisationen ska utvecklas genom dialog. Samarbete och delaktighet stärker gemenskapen. Att man reflekterar över målen och regelbundet utvärderar det egna arbetet och att man kan arbeta i lugn och ro främjar lärandet i skolgemenskapen. Respons från hemmen och andra samarbetspartner stödjer lärandet. Det är
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också viktigt att utnyttja resultat från utvecklingsarbete, utvärderingar och forskning. Betydelsen av pedagogiskt och delat ledarskap betonas och ledarskapet inriktas framför allt på att trygga förutsättningarna för
lärande.
En lärande organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av varandra.
Den ska också skapa förutsättningar för undersökande och experimenterande arbete och ge erfarenheter av
att känna sig inspirerad och av att lyckas. En lärande organisation ska uppmuntra alla sina medlemmar att
försöka och att lära sig också av misstag. Den ska ge medlemmarna lämpliga utmaningar och hjälpa dem att
hitta och dra nytta av sina styrkor. Som medlemmar i gemenskapen kan eleverna skapa en positiv och realistisk bild av sig själva och utveckla sin naturliga vilja att experimentera och undersöka. I en lärande organisation inser man att fysisk aktivitet har betydelse för lärandet och strävar till att frigöra sig från en stillasittande livsstil. Den ska värdesätta att man fördjupar sig i arbetet, anstränger sig i lärandet och slutför arbetet.
4.1.2. Välbefinnande och en trygg vardag
Strukturerna och verksamhetssätten i en lärande organisation ska främja välbefinnande och trygghet och på
så sätt skapa förutsättningar för lärande. Dessa två aspekter ska beaktas i allt skolarbete och styra allas arbete. Medlemmarna ska ses som individer och behandlas jämlikt men också gemenskapens behov ska beaktas. Skoldagens verksamhetssätt ska vara smidiga och möjliggöra en mångsidig verksamhet. Motion och gemensamma aktiviteter som främjar det psykiska välbefinnandet ska utgöra en naturlig del av varje skoldag.
Gemensam elevvård är en viktig del av verksamhetskulturen.
Eleverna ska ha jämlika möjligheter att få handledning och stöd för sin utveckling och sitt lärande, både som
individer och som medlemmar i gruppen. Välvillighet och vänlighet ska värdesättas. Mobbning, våld, rasism
eller annan diskriminering ska inte accepteras och man ska genast ingripa vid osakligt beteende. I skolarbetet
ska man sträva efter att förutse vardagen så att den löper harmoniskt. Att bli hörd och uppleva rättvisa skapar
förtroende. En lugn och accepterande atmosfär, goda sociala relationer och en trivsam miljö främjar arbetsron.
4.1.3. Kommunikation och mångsidiga arbetssätt
Kommunikation, samarbete och mångsidiga arbetssätt främjar hela gemenskapens lärande och välbefinnande. En lärande organisation ska identifiera olika former av lärande och kunskapsbyggande och fungera
smidigt. Den uppmuntrar till att pröva och experimentera och ger utrymme för aktivitet, kreativitet, motion,
lek och upplevelser som är karakteristiskt för olika åldrar och elever.
I skolarbetet ska man systematiskt använda sig av olika arbetssätt och lärmiljöer och sträva till att regelbundet föra ut undervisningen ur klassrummet. I undervisning skapas möjligheter till projektbaserat arbete och
helhetsbaserat lärande samt till samarbete både inom skolan och med aktörer utanför skolan. Samarbetet
och kommunikationen mellan vuxna i skolan och med det omgivande samhället stärker elevernas förmåga
att kommunicera och samarbeta. När eleverna arbetar tillsammans lär de känna sig själva och sin personlighet och att arbeta konstruktivt tillsammans med många olika slags människor. Informations- och kommunikationsteknik ska användas för att främja kommunikation och multisensoriskt arbete via olika kanaler.
4.1.4. Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
Skolan som en lärande organisation är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle, där det
lokala och det globala överlappar varandra. Olika identiteter, språk, religioner och åskådningar lever sida vid
sida och är i växelverkan med varandra. Internationalisering på hemmaplan är en viktig resurs i skolan. Som
lärande organisation tar skolan tillvara och uppskattar landets kulturarv och nationalspråk samt den egna
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och omgivningens kulturella, språkliga, religiösa och åskådningsmässiga mångfald. Den utvecklar förståelsen
och respekten mellan individer och grupper och ett ansvarsfullt agerande gentemot varandra. Rätten till det
egna språket och den egna kulturen är en grundrättighet som man i skolan medvetet arbetar utgående från.
I skolan ska man bekanta sig med kulturella traditioner, diskutera olika tanke- och handlingsmönster på ett
konstruktivt sätt och tillsammans skapa nya sedvänjor.
Flerspråkighet är en form av kulturell mångfald. Varje gemenskap och varje medlem i gemenskapen är flerspråkig. Det ska vara naturligt att använda olika språk parallellt i skolans vardag och språk ska värdesättas. I
den språkmedvetna gemenskapen diskuteras attityder gentemot språk och språkgrupper och man förstår
språkets centrala betydelse för lärandet, för kommunikation och för samarbete samt för identitetsskapandet
och integreringen i samhället. Varje läroämne har sitt eget språk, textbruk och begreppssystem. De olika
vetenskapsgrenarnas språk och symbolsystem öppnar olika perspektiv på samma fenomen. Undervisningen
ska gå från vardagsspråk mot mera abstrakta begrepp. I en språkmedveten skola är alla vuxna både språkliga
modeller och språklärare i det läroämne de undervisar.
4.1.5. Delaktighet och demokrati
Den lärande organisationens verksamhetssätt ska utvecklas gemensamt. En demokratisk verksamhetskultur
som främjar delaktighet och uppfyller de mänskliga rättigheterna ger eleverna förutsättningar att växa till
aktiva medborgare.
I Kervo beaktas särskilt det att eleverna enligt sin utvecklingsnivå får vara med och planera, utveckla och
utvärdera verksamheten. De ska få uppleva att de blir hörda och uppskattade som medlemmar i gemenskapen. Gemenskapen ska uppmuntra demokratisk dialog och delaktighet och utveckla sådana verksamhetssätt och strukturer som det förutsätter. Elevkårsverksamheten erbjuder ett viktigt forum för elevernas delaktighet. Också andra verksamhetsformer såsom stödelevs- och fadderverksamhet, kamratmedlingsverksamhet och engagemang i frivilligt arbete och hållbar utveckling ökar elevernas delaktighet. Samtidigt stärker
de samarbete och växelverkan i hela skolgemenskapen. Samarbete med olika förvaltningar, församlingar,
organisationer, företag och andra aktörer fördjupar bilden av samhället och verksamheten i medborgarsamhället. Kontakten med skolor i olika länder ökar förmågan att komma till rätta i en globaliserad värld. I allt
skolarbete betonas elevernas delaktighet och att de blir hörda.
4.1.6. Likabehandling och jämlikhet
En lärande organisation ska främja likabehandling och jämlikhet. Medlemmarna ska bemötas och behandlas
likvärdigt oberoende av faktorer som hänger samman med personen i fråga. Likvärdighet betyder inte att
alla är likadana. Likabehandling förutsätter både att man garanterar grundläggande rättigheter och möjligheter till delaktighet och att man beaktar individuella behov.
En lärande organisation främjar genom sina värderingar och sin praxis jämställdhet mellan könen och stödjer
eleverna i deras identitetsskapande. Undervisningen ska ha ett könssensitivt förhållningssätt. Skolan ska uppmuntra eleverna att upptäcka sina egna möjligheter och att förhålla sig till olika läroämnen, göra val och
binda sig till studierna utan könsbundna rollmodeller. Genom val och utveckling av lärmiljöer, arbetssätt och
undervisningsmaterial ger man synlighet åt och visar respekt för den mänskliga mångfalden.
4.1.7. Ansvar för miljön och en hållbar framtid
En lärande organisation ska i all sin verksamhet fästa uppmärksamhet vid nödvändigheten av en hållbar livsstil. Genom sina val och sitt handlande i vardagen visar skolan ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön.
Materialval och handlingsmönster som innebär slöseri med råmaterial, energi och biologisk mångfald ska
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förändras så att de blir hållbara. Betydelsen av immateriella värden för välbefinnandet och en hållbar livsstil
lyfts fram och dessa värden ges tid och synlighet i det dagliga skolarbetet. Eleverna är med och planerar och
förverkligar en hållbar vardag.
En lärande organisation ska inge hopp om en bra framtid genom att skapa en kunskapsgrund för eko-social
bildning. En realistisk och praktisk attityd till förutsättningarna för en bra framtid stärker utvecklingen till
ansvarsfulla medlemmar i gemenskapen, kommuninvånare och medborgare. Det sporrar eleverna att bemöta världens mångfald öppet och nyfiket och att arbeta för en rättvisare och hållbarare framtid.
Lärmiljöer
Med lärmiljöer avses de lokaler, platser, grupper och aktiviteter, där studierna och lärandet sker. Lärmiljöer
innefattar också redskap, tjänster och material som används i undervisningen. Lärandemiljöerna stöder elevernas individuella och gemensamma utveckling, lärande och kommunikation. 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.
Skolans närmiljö och Kervo som stad möjliggör olika och mångsidiga lärandemiljöer. Målet med utveckling av
lärandemiljöerna är att de bildar en mångsidig och flexibel pedagogisk helhet. När man utvecklar lärandemiljöerna ska man beakta olika läroämnes specialbehov. Lärandemiljöerna ger möjlighet till kreativa lösningar
samt till att analysera och undersöka företeelser ur olika perspektiv. Dessutom ska man när man utvecklar
och väljer lärmiljöer beakta att eleverna tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter också utanför skolan.
Utrymmena ska utvecklas, planeras, utformas och användas så att de är ergonomiska, ekologiska, estetiska
och tillgängliga, ljusa, trivsamma, välordnade och rena, de akustiska förhållandena är goda och inomhusluften av god kvalitet. Skolans utrymmen, inklusive möbler, utrustning och redskap ska ge möjlighet att stödja
den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och elevernas aktiva deltagande. Målet är att eleverna ska
ha tillgång till utrymmen, redskap, material och bibliotekstjänster så att de också har möjlighet att studera
självständigt. Utöver skolans utrymmen och skolgården ska naturen och den byggda miljön användas i undervisningen. Biblioteket, motions-, konst- och naturcenter, museer och många andra samarbetsparter erbjuder
mångsidiga lärandemiljöer.
Informations- och kommunikationstekniken är en viktig del av mångsidiga lärmiljöer. Elevernas delaktighet
och förmåga att arbeta kollaborativt ska stärkas och elevernas personliga lärstigar stödjas med hjälp av digitala verktyg. När man utvecklar lärmiljöerna ska man beakta den mångformiga mediekulturen. Nya digitala
verktyg ska tas i bruk för att främja och stödja lärandet. Elevernas egna digitala verktyg kan användas som
stöd för lärandet enligt vad man kommer överens med vårdnadshavarna. Samtidigt säkerställer man att alla
elever har möjlighet att använda digitala verktyg.
Erfarenheter och upplevelser av att lyckas i olika miljöer och lärsituationer sporrar eleverna att utveckla sina
kunskaper. Eleverna ska delta i utvecklingen av lärmiljöerna. Lärandemiljöerna ska planeras utifrån elevernas
individuella behov. På det viset kan man förebygga behovet av särskilt stöd för lärande och skolgång. Lärmiljöer som skräddarsys utifrån behovet av stöd kan utgöra en del av en elevs planenliga stöd.
Lärandemiljöerna ska utvecklas med beaktande av varje elevs och hela skolans totala välbefinnande. Miljöerna ska vara trygga och hälsosamma och främja elevernas sunda utveckling och välbefinnande i enlighet
med deras ålder och förutsättningar . Eleverna ska lära sig att handla på ett ansvarsfullt och tryggt sätt i alla
lärmiljöer. Arbetsro och en vänlig och lugn atmosfär stödjer lärandet.

29

Arbetssätt
Utgångspunkt för valet av arbetssätt är de mål som ställts upp för undervisningen samt elevernas behov,
förutsättningar och intressen. Varierande arbetssätt stödjer och styr såväl undervisningsgruppens som den
enskilda elevens lärande. Arbetssätt som lämpar sig för olika åldrar och olika undervisnings- och lärsituationer ska användas i undervisningen. Genom mångsidiga arbetssätt och bedömningsmetoder får eleverna
möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Vid val av arbetssätt ska man sträva efter att identifiera och
förändra könsbundna attityder och rutiner.
Mångsidiga arbetssätt bidrar till glädje i lärandet och till att eleverna upplever att de lyckas samt stöder kreativ verksamhet som är karakteristisk för olika åldrar. Erfarenhetsbaserade och aktiverande arbetssätt samt
rörelse och användningen av olika sinnen berikar lärandet och stärker motivationen. Också arbetssätt som
stödjer självreglering och känslan av att höra till gruppen stärker motivationen. Drama och andra konstnärliga
uttrycksformer hjälper eleverna att lära känna sig själva och att utvecklas till kreativa människor med sund
självkänsla. Det ger eleverna förutsättningar att uttrycka sig mångsidigt och kommunicera konstruktivt med
olika människor och grupper. Genom valet av arbetssätt kan man också stödja kollaborativt lärande, där kunskap och förståelse byggs upp genom interaktion med andra. Eleverna ska få agera i olika roller, dela uppgifter med varandra och ta ansvar för både individuella och gemensamma mål.
Vid val av arbetssätt ska olika läroämnens särdrag och utvecklingen av mångsidig kompetens beaktas. Genom
att använda arbetssätt som är typiska för olika läroämnen hjälper man eleverna att både strukturera sina
kunskaper och tillägna sig färdigheter. Viktiga färdigheter med tanke på lärandet är förmåga att söka, behandla, analysera, presentera, tillämpa, kombinera, bedöma och skapa information. Undersökande och problembaserat arbete, lek, användning av fantasi och konstnärlig verksamhet utvecklar abstrakta och metodiska kunskaper, kritiskt och kreativt tänkande och förmåga att tillämpa sina kunskaper.
I skolorna i Kervo används aktiverande inlärningsmetoder och man rekommenderar arbetssätt som stöder
fysisk aktivitet med målet att lära ut en aktiv livsstil. En timmes motion om dagen förverkligas i skolorna
genom att göra lektionerna aktiva, öka antalet motionsstunder under skoldagen, till exempel under långa
raster, eller genom att ordna olika motionscirklar. Målet med en timmes motion om dagen beaktas även i
skolornas utbud av valfria ämnen.
Differentiering i undervisningen ska styra valet av arbetssätt. Differentieringen ska grunda sig på kännedom
om eleverna och vara ett centralt pedagogiskt perspektiv i all undervisning. Differentiering berör studiernas
omfattning och djup, arbetsrytm, arbetsgång och elevernas olika sätt att lära sig. Differentieringen ska utgå
från elevens behov och möjligheter att själv planera sina studier, att välja olika arbetssätt och studera i egen
takt. Elevernas individuella olikheter och skillnader i elevernas utveckling ska också beaktas vid valet av arbetssätt. Genom differentiering stödjer man elevens självkänsla och motivation och tryggar arbetsron. Differentiering bidrar också till att förebygga behov av stöd. Även en helhetsskapande undervisning styr valet av
arbetssätt.
För att stödja en begåvad elev kan man förutom differentierad undervisning och flexibla undervisningsarrangemang även använda årskursintegrerade studier samt vid behov flytta upp eleven till nästa årskurs. Om
det visar sig att eleven behärskar ett läroämne som motsvarar hens ålder kan eleven i egen takt studera
studieinnehållet i årskursen över i ett enskilt eller i flera läroämnen. Läraren kan även differentiera läroämnena så att de begåvade eleverna fördjupar sig mer i något delområde än de andra eleverna.
En mångsidig och ändamålsenlig användning av informations- och kommunikationsteknik ökar elevernas
möjligheter att utveckla sitt arbete och sin förmåga att skapa nätverk. Det ökar deras förmåga att söka, behandla och producera information på ett kreativt, självständigt, interaktivt och kritiskt sätt. Vid valet av ar-
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betssätt ska man använda sig av de möjligheter som spel och spelifiering erbjuder. Informations- och kommunikationstekniken ger även möjligheter att vidga lärandemiljön och stärker elevernas delaktighet och förmåga att arbeta kollaborativt. Den mångformiga mediekulturen och nya inlärningslösningar beaktas i planeringen och genomförandet av undervisningen.
Läraren ska välja arbetssätt i samråd med eleverna och handleda dem i synnerhet i användningen av nya
arbetssätt för att de på så sätt ska bli mera självständiga och målinriktade i sitt sätt att arbeta. Förmågan att
lära sig lära utvecklas bäst när läraren också uppmuntrar eleverna att planera och utvärdera sina arbetssätt.
Det motiverar och hjälper eleverna att ta ansvar för lärandet och arbetet i skolgemenskapen. Gemensam
reflektion kring mål och bedömningsgrunder förbinder till målmedvetet arbete.
Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden
Att förenhetliga undervisningen är en viktig del av den verksamhetskultur som stödjer pedagogisk enhetlighet i den grundläggande utbildningen. Målet med förenhetligandet är att med hjälp av fenomen göra det
möjligt att förstå förhållandet mellan saker som undervisas och på vilket sätt de är beroende av varandra.
Det hjälper eleverna att kombinera kunskaper och färdigheter från olika vetenskapsgrenar och att i växelverkan med andra strukturera dem till meningsfulla helheter. Utgångspunkten för undervisningen är övergripande och verkliga världsfenomen som undersöks tillsammans på ett ämnesöverskridande sätt.
Arbetsperioder då eleverna undersöker fenomen och kombinerar och undersöker olika vetenskapsgrenar ger
dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper och får dem att känna sig delaktiga i att bygga upp gemensam
kunskap. Detta stärker elevernas förmåga att uppfatta vilken betydelse det som de lär sig i skolan har för det
egna livet och den egna gruppen och i ett vidare perspektiv för samhället och mänskligheten. Samtidigt får
eleverna redskap för att vidga och strukturera sin världsbild. I fenomenbaserad inlärning utnyttjas elevernas
egna styrkor och man stärker elevernas tro på sig själva.
Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, som rör både undervisningens innehåll och
arbetsmetoder, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet över läroämnesgränserna
studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som helheter. Omfattningen och sättet på vilket
man förverkligar helhetsskapande undervisning kan variera beroende på elevernas behov och målen för
undervisningen. Undervisningen genomförs till exempel genom att
- samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt
- innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på varandra
- ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika tillställningar, kampanjer, studiebesök och lägerskolor
- planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera läroämnen och som kan
innehålla ovannämnda helhetsskapande metoder
- skapa helheter där många läroämnen samverkar
- erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är helhetsbaserad såsom i förskoleundervisningen.
Läraren planerar och genomför helhetsskapande undervisning på ett mångsidigt sätt med beaktande av läroämnenas karaktär och elevernas ålder. Grunden för helhetsskapande undervisning är fenomen, erfarenheter
och undersökande arbete. Helhetsskapande undervisning genomförs genom att funktionella teman studeras
parallellt, delas in i perioder och genom samordnad undervisning.
De mångvetenskapliga lärområdena ska planeras och genomföras utgående från resurserna och möjligheterna i Kervo och dess närområden. Lärområdena erbjuder ett bra tillfälle för samarbete mellan skolan och
det övriga samhället. Lärarnas och elevernas motivation ökar när de ämnen som behandlas har lokal anknytning, är aktuella och har samhällelig betydelse. Det är viktigt att eleverna deltar i planeringen. Syftet med
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lärområdena är att konkret behandla sådant som ingår i och som vidgar elevernas erfarenhetsvärld, varvid
målet är att
- stärka elevernas delaktighet och ge dem möjligheter att vara med och planera målen, innehållet och
arbetssätten i studierna
- lyfta fram frågor som eleverna upplever som viktiga och skapa tillfällen att behandla och påverka dem
- öka elevernas möjligheter att studera i olika grupper och med elever i olika åldrar och att arbeta med
många olika vuxna
- ge eleverna möjligheter att kombinera lärande utanför skolan med skolarbetet
- ge utrymme för intellektuell nyfikenhet, upplevelser och kreativitet samt skapa många olika slag av kommunikations- och språksituationer
- göra det möjligt att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken och ge övning i att handla i enlighet
med en hållbar livsstil
- sporra eleverna att handla på ett sätt som gynnar skolgemenskapens och samhällets bästa.
De mångvetenskapliga lärområdena planeras och genomförs tillsammans med eleverna så att innehållet och
tillvägagångssätten blir mångsidiga. Elevens kombination av läroämnen inom de mångvetenskapliga lärområdena varierar under den grundläggande utbildningen. Temana i lärområdena innehåller olika områden
inom mångsidig kompetens enligt grunderna för läroplanen: förmåga att tänka och lära sig (K1), kulturell och
kommunikativ kompetens (K2), vardagskompetens (K3), multilitteracitet (K4), digital kompetens (K5), arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6), förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7) och
principer för utvecklandet av verksamhetskulturen.

Bild 3. Mångvetenskapliga lärområden som helhetsskapande lärokurser baserade på samrbete mellan läroämnen.
I Kervo innehåller elevernas studier minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Under läsåret strävar
man dessutom att förverkliga andra mångvetenskapliga läromården. Båda lärområdena omfattar minst elevens timantal per vecka. Då har eleverna tid att fördjupa sig i innehållet och att arbeta målinriktat, mångsidigt
och uthålligt.
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Planeringen av tillvägagångssätten för och innehållet i de mångvetenskapliga lärområdena påbörjas i skolan
i samband med läsårsplaneringen tillsammans med eleverna. Det ena mångvetenskapliga lärområdet genomförs under höstterminen och det andra under vårterminen. Mångvetenskapliga lärområden kan genomföras
i en eller flera perioder, dock så att de bildar en enhetlig helhet.
I planeringen och genomförandet av mångvetenskapliga läromården samarbetar man mellan läroämnen som
representerar olika perspektiv. Dessutom utnyttjar man skolans övriga verksamhet. Alla läroämnen ska i tur
och ordning delta i genomförandet av ett lärområde på det sätt som respektive lärområde förutsätter. Innehållet i lärområdena väljs enligt principerna för verksamhetskulturen och så att det intresserar eleverna och
lämpar sig för samarbete mellan läroämnen och lärare. I studierna utnyttjas de infallsvinklar, begrepp och
metoder som är kännetecknande för de olika läroämnena.
Temana i lärområdena som genomförs under höstterminen är:
- Hur kan jag må bra? (årskurserna 1 och 4)
- Hur utvecklas jag till en världsmedborgare? (årskurserna 2 och 5)
- Jag som uppfinnare? (årskurserna 3 och 6)
I läroämnessektionernas underkapitel 11.3.15 Mångvetenskapliga lärområden i årskurs 1–2 och 12.3.21
Mångvetenskapliga lärområden i årskurs 3-6 definieras perspektiv för höstterminens mångvetenskapliga lärområden, målen för lärandet samt för undervisningen, innehållen och målen för mångsidig kompetens enligt
årskurs. Dessutom är mångvetenskapliga lärområden angivna i målen och innehållen för respektive läroämne
enligt följande: (mångvetenskapliga).
Övergripande teman för vårterminens mångvetenskapliga lärområde är följande:
- aktuella fenomen
- Kervo som hemort och
- hållbar framtid.
Skolans rektor godkänner planerna för vårterminens mångvetenskapliga lärområden i linje med den gemensamma modellen och vägledningen på stadsnivå.
Det mångvetenskapliga lärområdet kan genomföras som ett samarbete mellan årskursen, skolan eller skolorna i området. Vårterminens mångvetenskapliga lärområde planeras under höstterminen tillsammans med
eleverna. Genomförandet och bedömningen av vårens mångvetenskapliga lärområde beskrivs i skolans
läsårsplan.
Eleverna ska ges respons under den tid man arbetar med lärområdet och deras kunskaper och färdigheter
ska beaktas i den verbala bedömningen eller när man ger vitsord i de läroämnen som varit involverade i
lärområdet. I bedömningen av mångvetenskapliga lärområden följs de allmänna principerna för bedömning,
som beskrivs i kapitel 6.
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5. SKOLARBETE SOM FRÄMJAR LÄRANDE OCH VÄLBEFINNANDE
Gemensamt ansvar för skoldagen
Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen ska genomsyra det praktiska skolarbetet, vilket
främjar målen för undervisning och fostran och bidrar till att den grundläggande utbildningens uppdrag genomförs. Man ska skapa förutsättningar för elevernas välbefinnande, utveckling och lärande och se till att
skolarbetet och samarbetet löper smidigt. De dagliga rutinerna i skolan ska också främja en hållbar livsstil.
Utgångspunkten är gemensamt ansvar för och omsorg om en bra och trygg skoldag för alla. Det fostrande
arbetet och att främja välbefinnande åligger alla vuxna i skolan, oberoende av deras arbetsuppgift. Alla elevers behov, förutsättningar och styrkor ska beaktas i skolarbetet. Samarbete med vårdnadshavarna och
andra parter bidrar till att det lyckas. En trygg skoldag innebär både fysisk och psykisk trygghet. Man ska
sträva efter att garantera fysisk och psykisk okränkbarhet alla skoldagar.
Varje elev har alla skoldagar rätt till undervisning enligt läroplanen, handledning, elevvård och stöd samt till
en trygg lärandemiljö. Undervisningssektorn ansvarar för att elevernas rättigheter tillgodoses och skapar förutsättningar för skolarbete som främjar detta. Skolorna ska systematisk ingripa vid mobbning, och för att
förebygga och hantera mobbning har skolorna färdiga handlingssätt som beskrivs närmare i planen för att
skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier (kapitel 8.4). Kamratmedling, det vill säga verso (vertaissovittelu), tillämpas på alla skolor.
Skolans ledning har det praktiska ansvaret för lösningar i anslutning till undervisningen, handledningen, elevvården och stödarrangemangen i skolan, i alla årskurser och i alla läroämnen. Det inkluderar också att förebygga problem och att identifiera och eliminera hinder för växande och lärande i skolan. Varje lärare har
ansvar för verksamheten, lärandet och välbefinnandet i sin undervisningsgrupp. Läraren ska påverka dessa
genom sina pedagogiska lösningar och sitt sätt att handleda. Till lärarens uppgift hör att följa med och främja
elevernas lärande, arbete och välbefinnande, att värdesätta och rättvist bemöta varje elev, att upptäcka
eventuella svårigheter i god tid samt att handleda och stödja eleverna. Läraren ska se till att elevernas rätt
till handledning samt stöd för lärande och elevvård tillgodoses. Det förutsätter kommunikation med eleverna
och vårdnadshavarna, samarbete mellan lärarna och i synnerhet samarbete med elevvårdspersonalen.
Eleverna har också ett eget ansvar som medlemmar i skolgemenskapen. Det innebär att regelbundet delta i
skolarbetet, att vara hygglig och bemöta sina skolkamrater och de vuxna i skolan med respekt och att följa
gemensamma regler. Att respektera andra människors integritet, arbete och arbetsro och sköta överenskomna uppgifter är nödvändigt i skolarbetet. Lagen förpliktar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppträda sakligt. En elev kan endast av särskilda
skäl tillfälligt befrias från undervisning. Hemmet och skolan ska tillsammans handleda eleven att agera i enlighet med lagen och stödja eleven i hens ansträngningar. Det är skolans uppgift att ingripa vid frånvaro och
hjälpa eleven att lyckas i sitt skolarbete.
Samarbete
Sektorn för fostran och undervisning och skolorna i Kervo 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
samarbetspartner.
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5.2.1. Elevernas delaktighet
Skolarbetet i Kervo grundar sig på elevernas delaktighet och på att eleverna blir hörda. Skolan ska se till att
eleverna får erfarenheter från samarbete och demokratisk verksamhet i den egna undervisningsgruppen,
skolan och på stadsnivå, till exempel i klassmöten, elevkårsverksamhet, gruppen för hållbar utveckling/måltidsrådet och delaktighetsevenemang på stadsnivå.

Egen inlärning
- mål
- metod
- utvärdering

Ungdomsfullmäktige
Elev-

Fadder- och
stödelevsverksamhet

fullmäktige
Stadens

Elevkåren
- klassmöte
- styrelse
- arbetsgrupper

Elevvård

Elevernas

arbetsgrupper

delaktighet
Nämnder

- psykolog
- skolkurator
- skolhälsovårdare

Bild 4 Elevernas delaktighet i Kervo.
Delaktigheten stärks på ett naturligt sätt när eleverna deltar i planeringen av sitt skolarbete och arbetet i den
egna gruppen. Elevens delaktighet i sina studier och sin skolgång stärks genom att se eleven som en central
person och genom att vägleda eleven vid ställandet av egna och klassens mål samt vid planeringen och bedömningen av lärandet. Elevernas insats är viktig vid planeringen av de mångvetenskapliga lärområdena.
Eleven vägleds att göra egna val och påverka sitt lärande och sin skolgång samt att hitta de bästa arbets- och
inlärningsmetoderna. Eleven uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar och att arbeta tillsammans
med andra för omgivningens bästa.
Elevernas delaktighet sker även representativt. Alla skolorna har en elevkår som består av skolans elever,
med en representant från varje klass. Med hjälp av klassmötesmodellen kan alla eleverna i klassen delta i
elevkårsverksamheten. Via klassrepresentanten överförs informationen från klassen till elevkårsstyrelsen
och från styrelsen till klassen. Elevkåren och dess styrelse har som uppgift att främja samarbetet mellan eleverna och öka elevernas påverkningsmöjligheter och delaktighet. Elevkåren ska sporra eleverna att framföra
sina åsikter, att vara aktiva och påverka egna och gemensamma ärenden. Elevkårsstyrelsen kommunicerar
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med rektorn och skolans övriga personal. Elevkårsrepresentanterna deltar i skolans personalmöten och elevvårdsgruppens möten alltid då man vill ha elevernas synsätt på ärendet som behandlas. Elevkåren, liksom
andra strukturer och verksamhetssätt såsom elev- och ungdomsfullmäktige som stöder delaktighet i skolan
och staden, erbjuder möjligheter att träna demokrati i praktiken.
Eleverna uppmuntras också att påverka planeringen och utvecklandet av skolans gemensamma verksamhet
och lärandemiljöer. Elevernas delaktighet kan stärkas även med hjälp av olika fadder- och stödelevsverksamheter. Eleverna deltar i beredandet av läroplanen, planerna som anknyter till läroplanen och skolans ordningsregler. Dessutom kallas elevrepresentanten till olika arbetsgrupper på stadsnivå. Eleverna ska också
vara med och utvärdera och utveckla skolans samarbete.
5.2.2. Samarbete mellan hem och skola
Genom samarbetet mellan hemmet och skolan stöds undervisningen och fostran så att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda
växande och utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och
utveckla det är en central del av skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar
elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet.
Vårdnadshavaren har det primära ansvaret för sitt barns fostran. Vårdnadshavaren ska också se till att läroplikten fullgörs. Enligt lagen om grundläggande utbildning kan läroplikten fullgöras genom att eleven deltar i
undervisning eller på annat sätt inhämtar de kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens
lärokurs. Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för elevens undervisning och fostran i skolan.
Lärarna och rektorn ansvarar för att utveckla förutsättningarna för samarbete mellan hem och skola. Utgångspunkter för samarbetet är förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. I samarbetet ska familjernas
mångfald samt behov av information och stöd beaktas. För ett lyckat samarbete förutsätts att skolans personal är aktiv och har personlig kontakt med vårdnadshavarna och att kommunikationen i övrigt är mångsidig.
Samarbetet mellan hem och skola ska ske såväl på kollektiv nivå som på individnivå.
De årliga utvärderingsdiskussionerna, olika möten i anslutning till hur stödet för lärande ordnas samt vårdnadshavarnas möjlighet att delta i elevvården som rör deras barn är elevrelaterat samarbete, med vilket man
främjar elevens lärande och sunda utveckling. Under läsåret ordnar skolan minst ett föräldramöte, som kan
genomföras antingen gemensamt med hela skolan eller för varje klass. I genomförandet och ordnandet av
föräldramötena betonas interaktivitet och konkreta arbetssätt. Dessutom ordnar sektorn för fostran och
undervisning riktade föräldramöten och diskussionsgrupper samt mångkanalig informationsgivning på stadsnivå.
För att kunna uppfylla sin fostrande uppgift, får vårdnadshavarna information om hur deras barns lärande
och växande framskrider och om eventuell frånvaro. Centrala frågor som gäller undervisningen, till exempel
läroplanen, målen för lärandet, lärmiljöer och arbetssätt, stöd för lärandet och elevvård, bedömning och
betyg samt om val i samband med studierna och om olika evenemang under läsåret ska diskuteras med vårdnadshavarna. Det är viktigt med uppmuntrande meddelanden som beskriver elevens lärande och utveckling
i positiva ordalag. När vårdnadshavarna regelbundet får information, kan de för sin del stödja sina barn i
deras lärande och skolgång.
Särskilt viktigt är samarbetet vid övergångarna mellan skolstadierna och vid planering och genomförande av
stöd för lärande och skolgång. Utöver personliga möten och gruppmöten ska även informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i samarbetet.
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Skolan informerar vårdnadshavarna om läroplanen, hur undervisningen ordnas, utvärderingen i anslutning
till studier, elevens behov av stöd och möjligheterna till stöd, vårdnadshavarens möjligheter att delta i samarbetet mellan hem och skola samt om främjandet av välbefinnandet och tryggheten i skolgemenskapen.
Skolan informerar om sin verksamhet på det sätt som fastställs i läsårsplanen. Informationskanalerna på alla
skolor är de elektroniska meddelandena i systemet Wilma och på skolornas webbplatser. Skolorna kan dessutom använda andra informationsmetoder. Vårdnadshavaren har möjlighet att bekanta sig med skolans
läsårsplan via systemet Wilma. Skolan ska informera vårdnadshavarna om elevvårdsverksamheten samt om
skolgemenskapens verksamhetsmodeller och informationspraxis vid olika problem-, olycks- och krissituationer.
Skolan erbjuder vårdnadshavarna möjlighet att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig
med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete. I skolans gemensamma elevvårdsgrupp finns en representant för vårdnadshavare som förmedlar föräldrarnas synsätt på barnens och de ungas välbefinnande och skolgång. En gemensam
diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete. Samarbetet mellan hem och
skola främjar också kontakten vårdnadshavarna emellan och lägger grunden för föräldraföreningsverksamheten. Vid sidan av föräldraföreningen kan det finnas klasskommittéer i skolan. I föräldraföreningsverksamheten deltar en representant för skolans personal. Nätverk bland föräldrarna och gemensamma aktiviteter
stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans arbete.
Kervo föräldraforum för stadens vårdnadshavare samlas minst en gång per termin. Målet med föräldraforumet är att trygga en regelbunden interaktion mellan förtroendepersonerna, tjänstemännen och vårdnadshavarna. Till föräldraforumet kallas representanter för vårdnadshavare från stadens alla skolor. I föräldraforumet behandlas teman i anslutning till ordnandet av undervisningen, till exempel grunder i anslutning till skolnätverket och pratiska åtgärder, teman i anslutning till läroplanen samt andra frågor som rör utbildningspolitiken.
5.2.3. Skolans interna samarbete och samarbete med andra parter
Ett gott samarbete inom personalen bidrar till att målen för undervisning och fostran ska uppnås. Skolan
ordnar skolarbetet 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. Samarbete sker i regelbundet i skolorna i
olika sammansättningar och arbetsgrupper för att utveckla skolans verksamhet.
Skolorna ska också samarbeta med varandra. Målet är att främja att undervisningen är enhetlig och utvecklas
samt att stärka personalens kompetens. Samarbete behövs vid övergångarna i den grundläggande utbildningen och när eleverna flyttar från en skola till en annan. Dessutom 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 stödjer den pedagogiska utvecklingen.
För att trygga en enhetlig lärstig samarbetar skolan med småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen samt
årskurserna 7–9. I Kervo följs planer med etappmål. Ett gott samarbete med klubb- samt morgon- och eftermiddagsverksamheten främjar elevernas välbefinnande. Samarbete med ungdoms-, biblioteks-, idrotts- och
kulturväsendet, polisen samt församlingar, organisationer, företag och andra aktörer i närmiljön såsom naturskolor, museer och ungdomscentraler bidrar till mångsidigare lärandemiljöer och stödjer skolans fostrande uppdrag. Skolorna samarbetar med olika aktörer i Kervo.
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Fostrande samtal och disciplinära åtgärder
Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan påverka
arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar
och omsorg. Genom att utveckla pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som präglas av förtroende
och omsorg skapar skolan förutsättningar för en bra arbetsro. För att trygga arbetsron och ta itu med olämpligt uppförande har utbildningsanordnaren också rätt att använda fostrande samtal och olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder regleras i lagen om grundläggande
utbildning.
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.
Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning kvarsittning, skriftlig varning och avstängning för viss tid. Läraren eller rektorn kan uppmana en elev som stör undervisningen 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.
Enligt lagen om grundläggande utbildning har sektorn för fostran och undervisning i Kervo i samband med
läroplanen utarbetat 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. Planens struktur och centrala
riktlinjer är gemensamma för skolorna.
Vid utarbetandet av planen har man beaktat att endast disciplinära åtgärder som nämns i lagen får användas
och att man vid användningen av disciplinära åtgärder ska iaktta de allmänna rättsskyddsprinciperna inom
förvaltningen. Tillämpningen av åtgärder grundar 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.
Planen har utarbetats i samarbete med eleverna. Personalen och elevkåren har hörts innan planen godkänns
och uppdateras. Samarbete med vårdnadshavarna och företrädare för bland annat social- och hälsovården
stödjer genomförandet av planen.
Olika sätt att ordna undervisningen
Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6 i Kervo ordnas i huvudsak som undervisning av klasslärare i sammansatta klasser. Undervisningen ordnas även som specialundervisning av speciallärare. Undervisningen ska ordnas med hänsyn till elevernas behov och lokala möjligheter. Målet är att hitta
lösningar som främjar lärandet och välbefinnandet på bästa sätt.
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5.4.1. Undervisning i sammansatt klass
Med sammansatt klass avses en undervisningsgrupp som består av elever från olika årskurser eller, vid årskursintegrerade studier, elever i olika åldrar. En sammansatt klass bildas antingen på grund av lågt elevantal
eller av pedagogiska skäl, till exempel specialundervisning, undervisning i finska som andraspråk, modermål
och egen religion samt undervisning i livsåskådningskunskap. I undervisningen i sammansatt klass följs den
allmänna timfördelningen. Undervisningen i sammansatt klass ger goda förutsättningar för en helhetsbetonad undervisning där man använder mångvetenskapliga lärområden. I undervisningen i sammansatt klass
ska de möjligheter som i synnerhet kollaborativt lärande och modellinlärning ger utnyttjas.
5.4.2. Årskursintegrerade studier
Årskursintegrerade studier innebär flexibla arrangemang som ger möjlighet till en individuell studiegång. Årskursintegrerade arrangemang tillämpas i studier för enskilda elever. De kan också tillämpas till exempel i
undervisningen av en elev som behöver stöd, som stöd för elever med särskild begåvning eller som ett sätt
att förebygga studieavbrott. Dessutom innebär arrangemanget flexibilitet i till exempel undervisning av elever med invandrarbakgrund eller som är återflyttare.
Vid årskursintegrerad undervisning studerar man enligt ett eget studieprogram i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs. Elevernas egna studieprogram ska bygga på de studiehelheter som fastställs i läroplanen. Studiehelheterna ska planeras utifrån målen och innehållet i de olika läroämnena. Innehållet i studiehelheterna kan också utformas genom att kombinera målen och innehållet i olika ämnen inom årskurshelheterna eller vid behov över etappmålen i timfördelningen. En förutsättning för att gå vidare i studierna i
ifrågavarande läroämne och i studierna som helhet är att studiehelheterna slutförts med godkänt resultat.
Vid planeringen av årskursintegrerad undervisning i skolan utses en person som ansvarar för elevens eget
studieprogram. I läroplanen fastställs vilka studiehelheter som är obligatoriska och vilka som är valfria. Studiehelheterna antecknas i planen för elevens lärande. Där ska stå vilka studiehelheter som ingår i elevens
studieprogram, i vilken ordning och enligt vilken tidtabell studierna ska genomföras och eventuella särskilda
mål för studierna. För studeihelheten skrivs därtill in elevens styrkor, unlärningssvårigheter och specialbehov,
nålen för tillväxt och inlärning samt intressen, pedagogiska lösningar, lärmiljö, multiprofessionellt samarbete,
samarbetet med eleven och vårdnadshavaren samt uppföljningen av framgångar. Vid årskursintegrerad
undervisning följs timfördelningen i Kervo om eleven inte är befriad från studier i ett läroämne. I samarbete
med vårdnadshavarna följer man regelbundet upp hur elevens studier och studiehelheter fortlöper. Bedömningen av lärande vid studier enligt ett eget studieprogram beskrivs i kapitel 6. Ett förvaltningsbeslut om
studier enligt ett eget studieprogram fattas. Beslutet om årskursintegrerade studier för elev grundar sig på
11 § 3 mom. i förordningen om grundläggande utbildning.
5.4.3. Undervisning i särskilda situationer
För att ordna undervisning och stöd för en elev som till exempel är allvarligt sjuk eller befinner sig i en svår
livssituation förutsätts särskilda åtgärder. Den grundläggande utbildningen kan i sådana fall ordnas bland
annat som sjukhusundervisning, på skolhem, upptagningshem, förläggningar eller i fängelser eller andra
straffanstalter.
Den kommun där sjukhuset ligger är skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna undervisning
i den omfattning det är möjligt med hänsyn till elevens hälsa. Den kommun där det sjukhus som svarar för
vården finns är skyldig att ordna undervisning och stöd även för andra läropliktiga elever som får specialiserad sjukvård i den omfattning detta är motiverat med beaktande av elevens hälsa, pedagogiska specialbehov och terapeutiska och rehabiliterande åtgärder inom den specialiserade sjukvården, om det inte trots
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stödåtgärder enligt lagen om grundläggande utbildning eller någon annan lag är till elevens fördel att undervisningen ordnas på något annat sätt.
Även kommuner där det finns en annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården kan ordna
undervisning för elever som får specialiserad sjukvård. I undervisningen av elever som får specialiserad vård
förenas målsättningen om att upprätthålla elevens lärande och skolgång och en rehabiliterande målsättning
som stöder elevens vårdmål. Sektorn för fostran och undervisning i Kervo ska tillsammans med den kommun
där det sjukhus som ansvarar för vården finns i yrkesövergripande samarbete komma överens om och ordna
det stöd för undervisningen som är nödvändigt när eleven övergår till sjukhusundervisning eller återgår från
sjukhusundervisning till den tidigare undervisningen i den egna skolan. Inom sjukhusundervisningen kan man
också använda fjärruppkoppling i undervisningen. Elevens hemkommun är skyldig att betala hemkommunsersättning för elever som får undervisning i en sjukhusskola.
Elevplatserna inom HOJKS-undervisning är avsedda för elever som får psykiatrisk vård vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) öppenvårdsenhet för barn- och ungdomspsykiatri i Dickursby eller Kervo. En separat processbeskrivning har upprättats över styrningen av HOJKS- undervisningen.
HOJKS-undervisningen är en form av särskilt stöd som stöder vården av eleven. Elevens vårdnadshavare,
vårdinstans och vid behov barnskyddet samt elevens egen skola har ett nära samarbete med lärarna inom
HOJKS-undervisningen för att stödja barnets lärande, uppväxt och rehabilitering. Samarbetet sker bland annat med hjälp av regelbundna fostrande samtal. Den funktionella, metodiska och målinriktade undervisningen i HOJKS-klasser är enhetlig i hela landet och överensstämmer med de riktlinjer som fastställts för
sjukhusundervisning.
För undervisningen av barn som har placerats utanför hemmet ansvarar den kommun där barnet är bosatt.
För undervisningen av en elev som har placerats på en barnskyddsanstalt svarar den skola som verkar på
anstalten, om anstalten har tillstånd att anordna utbildning. För elever som blivit placerade med stöd av
barnskyddslagen är elevernas hemkommun skyldig att betala hemkommunsersättning. För fängelseundervisningen av läropliktiga svarar den kommun där fängelset ligger.
Enligt avtal kan sektorn för fostran och undervisning i Kervo också, i stället för en skola i den egna staden,
som närskola anvisa eleven en skola i en annan kommun, en skola som drivs av en privat sammanslutning
eller en stiftelse som har tillstånd att anordna utbildning, eller en statlig skola.
Annan verksamhet som stöder undervisning och fostran
För eleverna ordnas i samband med den grundläggande utbildningen biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till utbildningen. Också skolmåltider, rastaktiviteter, morgonsamlingar, fester, utfärder, studiebesök och lägerskolor samt i mån av möjlighet skolresor ska ordnas så att
de stödjer de mål som ställts upp för elevernas lärande, mångsidiga utveckling och välbefinnande. De förstärker också för sin del upplevelsen av en bra och trygg skoldag och möjliggör utgående från elevernas perspektiv en enhetlig, uppiggande och omväxlande dag. Om de skolvisa arrangemangen bestäms i läsårsplanen.
5.5.1. Klubbverksamhet i skolan
Klubbverksamhet är verksamhet utanför lektionstid som utgår från skolans mål för undervisning, fostran och
handledning. Verksamheten är en del av den avgiftsfria grundläggande utbildningen främjar för sin del gemenskap och berikar skolans verksamhetskultur. Klubbverksamheten ska på ett mångsidigt sätt stödja elevernas växande och utveckling. Klubbarna erbjuder eleverna möjlighet att bekanta sig med olika fritidsaktiviteter. Målet är att inspirera eleverna att ta del av fritidsaktiviteter och ge dem möjlighet att arbeta tillsammans, känna glädje och uppleva att de kan och lyckas. I klubbverksamheten ges eleverna tillfällen att tillämpa
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det som de har lärt sig i skolan och tillfällen för kreativ verksamhet och mångsidig kommunikation med vuxna
och andra elever. Klubbarna kan öka elevernas delaktighet och möjligheter att påverka samt hjälpa dem att
hantera vardagen och känna sig trygga.
Flexibla lösningar inom klubbverksamheten stödjer att elevens dag bildar en helhet. Klubbverksamheten utvecklas och lärmiljöerna utformas så att de stödjer deltagande i fritidsaktiviteter. Eleverna deltar i planeringen av klubbverksamheten i den egna skolan. Klubbverksamheten erbjuder möjligheter att stärka fostringssamarbetet mellan hem och skola samt samarbetet med det omgivande samhället. Skolorna planerar
klubbverksamheten i samarbete med föräldraföreningarna. Skolans elever deltar årligen i planeringen av
kommande års klubbverksamhet. I ordnandet av klubbverksamhet utnyttjas kompetensen som finns inom
olika sektorer, föreningar, företag och organisationer i Kervo och hos andra samarbetspartner.
Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas som stadens egen verksamhet samt vid behov i samarbete med utomstående tjänsteleverantörer. Verksamheten beskrivs närmare i planen för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kervo.
5.5.2. Skolbiblioteksverksamhet
För att stödja skolans undervisning och fostrande arbete ordnas skolbiblioteksverksamhet i samarbete med
biblioteket i Kervo och andra närbibliotek. Biblioteksverksamheten bidrar till att stärka elevernas allmänbildning och till att bredda och vidga deras världsbild. Mångsidig skolbiblioteksverksamhet stödjer förverkligandet av synen på lärande i verkliga lärsituationer och ger eleverna möjligheter att sköta olika ansvarsuppdrag.
Skolbiblioteket och andra bibliotek erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer och mångsidiga arbetssätt. Biblioteksverksamheten ska uppmuntra eleverna att självmant läsa och välja böcker, tillgodose deras
kunskapsbehov, uppmuntra dem att söka information i 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.
5.5.3. Skolmåltiden
Syftet med skolmåltiden ska vara att stödja elevernas sunda växande och utveckling samt deras studieförmåga och måltidskunskap. Den som deltar i undervisningen får varje skoldag en fullvärdig måltid avgiftsfritt.
Måltiden ska vara ändamålsenligt ordnad och övervakad. Skolmåltiden ska ordnas med hänsyn till måltidens
hälsomässiga, sociala och kulturella betydelse. Skolmåltiderna har en viktig avkopplande och social funktion.
Med skolmåltiden kan man främja målen för en hållbar livsstil, kulturell kompetens och närings- och umgängesfostran. När måltiden och eventuella mellanmål intas vid rätt tidpunkt i lugn och ro försäkrar man sig om
att eleverna orkar under skoldagen. En trivsam skolmåltid ökar välbefinnandet i hela skolan.
Skolmåltiden är för eleverna en viktig del av skoldagen. Eleverna ska uppmuntras att delta i planeringen,
genomförandet och utvärderingen av skolmåltiden och i synnerhet av måltidssituationerna. Detta sker med
hjälp av måltidsråd/grupper för hållbar utveckling på varje skola. Lärarna, tillsammans med andra vuxna i
skolan, bär ansvar för att ge handledning i samband med måltiden och för att målen för fostran nås. Målen
för skolmåltiderna och hur de organiseras ska diskuteras med hemmen och tillsammans stödjer man elevernas utveckling. Man ska regelbundet följa upp hur många som deltar i skolmåltiden och utvärdera kvaliteten
på maten och måltidssituationen. Skolmåltiden ska ordnas och verksamheten utvecklas genom samarbete
mellan undervisningspersonalen och personalen som ansvarar för måltiden.
Om en elev har individuella behov som gäller kost, hälso- eller sjukvård, kommer man tillsammans med eleven, vårdnadshavaren, personalen som ansvarar för måltiden och skolhälsovården överens om stödåtgärder
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och övervakning i samband med måltiden. När läsåret inleds överlämnar vårdnadshavaren ett intyg över
eventuell specialdiet till skolans kökspersonal. Specialdiet ordnas i den form som förutsätts i elevens dietplan,
beteckningen över förbjudna råvaror eller läkarintyget som lämnats till skolan.
5.5.4. Raster, morgonsamlingar och andra gemensamma evenemang samt studiebesök och lägerskolor
Enligt förordningen om grundläggande utbildning ska minst 45 minuter per timme användas för undervisning
och den tid som används för undervisning ska indelas i ändamålsenliga 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 är bland annat skolans fester, temadagar och utflykter.
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 i skolan. 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.
Skolorna planerar och beslutar själva hur skoldagen delas in i undervisningsavsnitt och raster, vilken annan
verksamhet som ingår i skoldagarna och hurdana verksamhetsformer som används. Dessa val formar skolans
verksamhetskultur. De beslut man gör gällande skoldagens struktur görs med beaktande av principerna för
utvecklandet av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen.
5.5.5. Skolväg och skoltransporter
Skolorna uppmuntrar eleverna att ta sig till och från skolan på ett sätt som främjar hälsan och konditionen.
Både när de rör sig självständigt och när de får skoltransport ska de lära sig att värna om sin egen och andras
säkerhet och att uppföra sig väl under skolvägen. Skolan samarbetar med föräldrarna för att garantera en
trygg skolväg och uppmuntrar föräldrarna att lära barnen röra sig tryggt i trafiken.
Man ska komma överens om tillvägagångssätt och ansvarspersoner gällande övervakning och handledd verksamhet för dem som väntar på skoltransport samt gällande säkerheten under resan enligt anvisningarna i
elevvårdsplanen (kapitel 8.4). Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om tillvägagångssätten och
transportarrangemangen. Om det kommit till skolans kännedom att det har förekommit trakasseri, mobbning eller våld under skolvägen, informerar skolan vårdnadshavarna till de skyldiga och de som utsatts och
stöder vid behov vårdnadshavarna i att reda ut det skedda.
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6. BEDÖMNING AV LÄRANDET
Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande
Syftet med bedömningen är att handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning. Elevernas lärande, arbete och uppförande bedöms mångsidigt. Tyngdpunkten
läggs på bedömning som främjar lärande.
Skolan påverkar i hög grad hurdan uppfattning eleverna bildar sig om sig själva som lärande individer och
människor. Särskilt stor roll spelar den respons som lärarna ger. 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 mer, men också
misslyckanden eller felaktiga lösningar är en del av lärandeprocessen. De 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 ska man diskutera
om målen för skolarbetet och skolans bedömningspraxis. Både eleven själv och vårdnadshavaren ska tillräckligt ofta få information om hur studierna framskrider och om elevens arbete och uppförande. Eleven och
vårdnadshavaren har rätt att få information om bedömningsgrunderna och hur de tillämpats vid bedömningen av elevens lärande. Skolans uppgift är att informera eleverna och vårdnadshavarna om sådant som
anknyter till bedömningen. Gemensamma samtal mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ökar det ömsesidiga förtroendet och förmedlar information om elevens situation. 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. Sektorn för fostran och undervisning i Kervo övervakar att
bedömningen av lärande följer principerna för bedömning och stöder utvecklandet av bedömningen i skolorna.
Bedömningskulturen i Kervo förenhetligar arbetssätten för bedömning av lärande inom den grundläggande
utbildningen och garanterar jämlikhet mellan eleverna. Bedömningen omfattar elevens hela lärandeprocess
och den är både formativ och summativ. Bedömningen kännetecknas av mångsidighet, delaktighet, uppmuntran och informativitet, vilka preciseras i nästa kapitel.
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Bedömningens karaktär och allmänna principer för bedömningen
I den grundläggande utbildningen indelas bedömningen i bedömning under studierna och slutbedömning.
Båda har en uppgift som betonas på olika sätt. Bedömningshelheten under studiernas gång består av läsårsbetygen som ges i slutet av läsåret, utvärderingssamtal och mellanbetyg som fungerar som mellanbedömning
samt bedömning och vägledande respons under lärandeprocessen. Det centrala i slutbedömningen är en
precisering och beskrivning av elevernas kunskapsnivå med hjälp av siffervitsordet i avgångsbetyget. Både i
bedömningen under studierna och i slutbedömningen ska de allmänna principerna för bedömning följas.
Bedömningen under studierna är både formativ och summativ. Med formativ bedömning avses återkommande bedömning av elevens lärandeprocess, vilket görs som självbedömning, kamratbedömning och dialog
med läraren samt genom att ge mångsidig respons. Samtidigt bedömer läraren även sitt eget sätt att styra
och leda lärandeprocessen. Summativ bedömning i sin tur är en bedömning av hur eleverna har lärt sig (dvs.
sammandrag av prestationer) och den görs med hjälp av växlande och mångsidiga prov och andra metoder
där man kan visa sina kunskaper.
I bedömningen betonas kraftigt förutom de allmänna särdragen i bedömningskulturen även följande principer:

Mångsidighet
I bedömningen och responsen beaktas
- olika undervisningsmetoder
- olika lärandemetoder
- olika förutsättningar för lärande
- de olika faserna i lärandeprocessen
- olika sätt att visa kunskaper
- självbedömning, kamratbedömning, lärarens bedömning
- bedömning som sker tillräckligt ofta.

Uppmuntran
Bedömning och respons
- styr lärandeprocessen
- uppmuntrar att försöka
- är realistisk
- ser att misslyckanden eller felaktiga lösningar är en del av lärandeprocessen
- stöder färdigheterna i självbedömning och kamratbedömning.

Delaktighet
Bedömning och respons
- har lärandet som föremål
- förutsätter delaktighet i fastställandet av målen för lärande eller att man är förtrogen med målen
- förutsätter delaktighet i fastställandet av kursen eller studiehelhetens bedömningspraxis eller att man är
förtrogen med bedömningsmetoderna
- anknyter till elevens valda sätt att studera och lära sig
- är en bedömning av den egna lärandeprocessen och kamratbedömning
- grundar sig vid behov på ett sätt att visa sina kunskaper som passar elevens färdigheter och lärandestil
- förutsätter anpassningsförmåga till olika bedömningsmetoder.
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Informativitet
Bedömning och respons
- innehåller mycket och allsidig information om elevens lärandeprocess
- betonar styrkorna i lärandet
- lyfter fram utvecklingsbehoven i lärandeprocessen
- stöder elevens realistiska uppfattning om sig själv som elev
- beskriver objektivt elevens kunskapsnivå i relation till målen för lärandet.

Bedömning utgående från mål och kriterier
Bedömningen av lärande, arbete och uppförande, såväl som responsen till eleverna, utgår alltid från de preciserade målen i läroplanen. Eleverna och deras prestationer ska inte jämföras med varandra och elevens
person, temperament eller andra personliga egenskaper ska inte påverka bedömningen. Att eleven själv reflekterar över målen och fastställer dem samt analyserar sina framsteg i lärandet i relation till målen är också
viktigt för att färdigheterna i självbedömning ska utvecklas.
Vid bedömningen av elevens kunskaper med hjälp av betyg ska de bedömningskriterier som härletts ur målen
och fastställs i läroplanen användas. Bedömningskriterier har fastställts för övergången mellan årskurs 6 och
7 för att stödja lärarna i deras arbete och för att förenhetliga bedömningen. Kriterierna är inte mål som uppställts för eleverna, utan de beskriver vilken nivå som förutsätts för omdömet ”Goda kunskaper” eller vitsordet 8.
Om det i ett beslut om särskilt stöd fastställs att eleven ska studera ett läroämne enligt allmän lärokurs,
bedöms elevens prestationer i relation till målen för den allmänna lärokursen med hjälp av ovannämnda
bedömningskriterier. För elever som i ett eller flera läroämnen studerar enligt en individualiserad lärokurs,
bedöms ifrågavarande läroämnen i relation till elevens individuella mål som fastställs i den individuella planen (IP, kapitel 7) för hur undervisningen ska ordnas och kunskapsnivån ska inte beskrivas med hjälp av ovan
nämnda bedömningskriterier.

Mångsidiga bedömningsmetoder och beaktande av elevernas ålder och förutsättningar
Praxis för bedömning och respons planeras och tillämpas utgående från elevernas ålder och förutsättningar.
Responsen ska lyfta fram elevernas styrkor och framsteg i lärandet i förhållande till tidigare kunskaper.
Mångsidiga metoder ska tillämpas vid bedömningen. I början av varje studiehelhet, kurs eller period utarbetar läraren tillsammans med eleverna en plan där man fastställer hur mångsidighet, uppmuntran, delaktighet
och informativitet uppfylls i bedömningen av lärandet och responsen som en del av lärandeprocessen.
Läraren ska samla information om elevernas framsteg inom olika områden av lärandet och i olika lärsituationer. Det är viktigt att observera att eleverna lär sig och arbetar på olika sätt samt att se till att det inte finns
hinder för att visa sina kunskaper. I olika bedömnings- och provsituationer ska man se till att eleven förstår
uppgiften och har tillräckligt med tid att utföra den. Läraren ska se till att eleverna vid behov har möjligheter
att visa sina kunskaper med hjälp av digitala verktyg och muntligt. Man ska också se till att det finns tillgång
till andra hjälpmedel och biträdestjänster som eleverna eventuellt behöver. Även lindriga inlärningssvårigheter och eventuella bristande kunskaper i undervisningsspråket ska beaktas när bedömnings- och provsituationer planeras och genomförs. På samma sätt ska eventuella tyngdpunktsområden i elevens studier beaktas.
I bedömningen av elever med invandrarbakgrund och elever med ett främmande språk som modersmål ska
man ta hänsyn till varje elevs språkliga bakgrund samt till att kunskapen i svenska utvecklas småningom. För
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att eleven trots eventuella bristande kunskaper i svenska ska kunna visa sina kunskaper ska man i bedömningen fästa särskild uppmärksamhet vid att använda mångsidiga och flexibla metoder som är anpassade till
elevens situation.

Utveckling av förutsättningarna för självbedömning
I undervisningen ska man utveckla elevernas förutsättningar för självbedömning genom att ge dem utrymme
att reflektera över hur lärandet och studierna framskrider, vilket även är föremål för lärande. Eleverna ska
både som individer och som grupp handledas att iaktta sitt lärande och sina framsteg och vilka faktorer som
påverkar dem.
Självbedömningen är fortlöpande och en fast del av lärandeprocessen. Självbedömning ingår i alla faser av
lärområdet (planering, arbete och bedömning av kunskaper och färdigheter). Fortlöpande och återkommande bedömning förutsätter ett användbart sätt att utföra självbedömningen. Planen för självbedömning
är en del av lärarens läsårsplan.
Förutsättningen för självbedömning är att eleven själv deltar i fastställandet målsättningarna för hens lärande. Då synliggörs det som eleven ska lära sig och vad som förutsätts av eleven. Tanken är att lärarna ska
hjälpa eleverna att förstå målen och att hitta de bästa metoderna att nå dem. Då eleven bedömer sig själv
antecknar hen även de metoder med vilka man har erhållit kunskaperna och färdigheterna. Självbedömningen ger på så sätt information till eleven om sig själv som inlärare.
Självbedömning görs från första klass med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. Med de yngre
eleverna utvecklas färdigheter i självbedömning genom att lärarna hjälper eleverna att identifiera sina framgångar och styrkor i skolarbetet och att bli medvetna om de överenskomna målen för arbetet. Förenklat kan
man säga att självbedömning innebär att man skriver ned det som känns svårt och det som känns enkelt.
Lärarna ska hålla gemensamma utvärderingssamtal i undervisningsgruppen, ge positiv respons och visa hur
var och en på olika sätt kan lyckas i sitt arbete. I de högre årskurserna kan uppföljningen av framsteg i såväl
lärandet som studierna vara mer analytisk, vilket sporrar eleverna att bli allt mer självständiga. I självbedömningen innebär bedömningen av det egna lärandet en bedömning av bland annat hur målen nås, förmågan
att arbeta, inlärningsstilen, lämpliga undervisningsmetoder, informationssökningsmetoder och den sociala
lärandemiljön. Också då är det viktigt att läraren utvecklar utvärderingsdiskussioner eleverna emellan, med
andra ord kamratbedömning, som en del av arbetet i gruppen. Kamratbedömning sker som ett samtal som
berör hela gruppen, då tyngdpunkten i bedömningen ligger i de delområden i lärandeprocessen som anknyter till hela gruppens verksamhet. Kamratbedömning kan göras även parvis eller i små grupper, då responsen
är mer individuell. På så sätt kan varje elev bli medveten om sina framsteg och förstå hur hen själv kan påverka sitt lärande och sin framgång i skolarbetet.
I undervisningen av färdigheter i kamratbedömning säkerställs att eleverna lär sig att ge respons på ett konstruktivt och objektivt sätt. I både självbedömningen och kamratbedömningen lyfter man alltid fram styrkorna i anslutning till inlärning och centrala utvecklingsområden för inlärningen. Utvecklingsområdena är
konkreta åtgärder vars utveckling eleven själv kan följa.
Föremål för bedömning
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. Med
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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 ska elevens arbetsresultat eller prestationer analyseras 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 ska handledas 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 ska tränas i olika läroämnen, i de mångvetenskapliga lärområdena och i skolans övriga
verksamhet. Läraren ska stödja eleverna både som individer och som grupp att planera sitt arbete och tilllämpa 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 ska lära sig att ta hänsyn till andra människor och omgivningen och att följa gemensamt
överenskomna handlingssätt och regler. De ska i olika kommunikationssituationer i skolan lära sig att uppföra
sig sakligt och väl på det sätt som situationen kräver.
Elevernas uppförande ska bedömas och eleverna ska ges handledande respons om sitt uppförande i relation
till de mål som ställts upp för uppförande. Målen för uppförande ska grunda sig på skolans mål för fostran,
riktlinjerna för skolans verksamhetskultur och ordningsreglerna. Eleverna och vårdnadshavarna ska ha möjlighet att delta i diskussionen om hurdana mål skolan ska ställa upp för fostran och uppförande och i definitionen av mål.
Läraren ger vägledande och handledande respons om elevens uppförande. Vid bedömning av uppförande är
det särskilt viktigt att elevens person, temperament eller andra personliga egenskaper inte ska påverka bedömningen. Uppförandet ska i betyget bedömas som en egen helhet och ska inte påverka vitsordet eller det
verbala omdömet i läroämnet. I den grundläggande utbildningen i Kervo används kriterierna för bedömning
av uppförande. Bedömning av uppförande antecknas inte i avgångs- och skiljebetyget.

Bedömning av valfria ämnen
Valfria ämnen (kapitel 10) bedöms som övriga ämnen.
Då eleven väljer valfria ämnen inom kvoten för valfria konst- och färdighetsämnen, bedöms dessa ämnen
som en del av bedömningen av ett gemensamt läroämne.
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Bedömningen under studierna
Med bedömning av lärandet under studierna avses all den bedömning och respons som ges före slutbedömningen. Bedömningen under studierna består i alla årskurser huvudsakligen av handledning i lärandet med
hjälp av respons. Det centrala syftet med bedömningen under studierna är att handleda, uppmuntra och
stödja studierna och lärandet samt att främja färdigheterna i självbedömning och kamratbedömning. I handledningen beaktas elevens ålder, inlärningsfärdigheter, inlärningssätt samt förmågan att lära sig. I bedömning
under studierna ingår också att elevernas studieframgång och kunskapsnivå beskrivs vid vissa tidpunkter med
hjälp av diskussioner, bedömningsinformation och betyg. Eleven och vårdnadshavaren informeras tillräckligt
ofta om hur studierna framskrider, om elevens arbete och uppförande.
Elevens kunskaper bedöms förutom formativt även summativt två gånger per läsår. Under läsåret hålls ett
utvärderingssamtal (bilaga 7) med eleven och vårdnadshavaren och i slutet av läsåret får eleven ett läsårsbetyg och en bedömning av uppförandet som bilaga eller som en del av läsårsbetyget. Dessutom får eleven
mellanbetyg i årskurs 9. Bedömningen i betygen för årskurserna 1–5 är verbal. I betygen i årskurs 6 ges en
verbal bedömning av läroämnets delområden och en samlad sifferbedömning av läroämnet. Individualiserade läroämnen bedöms verbalt i årskurserna 1–5 och både verbalt och numeriskt i årskurs 6.
Tabell Bedömning inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo.
Årsklass

Bedömningen under läsåret

Summativ bedömning som görs i slutet av
läsåret

1

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (verbal bedömning)
bedömning, utvärderingssamtal (tre parter, tidpunkten fastställs i läsårsplanen)

2

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (verbal bedömning)
bedömning, utvärderingssamtal (tre parter, i november–februari) samt vägledande responssamtal (i februari–april)

3

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (verbal bedömning)
bedömning, utvärderingssamtal (tre parter, tidpunkten fastställs i läsårsplanen)

4

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (verbal bedömning)
bedömning, utvärderingssamtal (tre parter, tidpunkten fastställs i läsårsplanen)

5

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (numerisk bedömning och kombedömning, utvärderingssamtal (tre parter, tid- pletterande verbal bedömning)
punkten fastställs i läsårsplanen)

6

Fortlöpande bedömning, självbedömning, kamrat- Läsårsbetyg (numerisk bedömning och kombedömning, utvärderingssamtal (tre parter, i no- pletterande verbal bedömning)
vember–februari) samt vägledande responssamtal (i februari–april)
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6.4.1. Bedömningen under läsåret
Huvudparten av bedömningen under studierna är till sin karaktär formativ. Då ges bedömningen och responsen under läsåret som en del av den dagliga undervisningen och det dagliga arbetet. Det förutsätter att lärarna observerar lärprocessen och kommunicerar med eleverna. Kamratbedömning och självbedömning,
som utvecklar elevernas aktivitet i lärandeprocessen, är också en viktig del av bedömningen under studierna.
Klassläraren eller klassföreståndaren har årligen utvärderingssamtal med eleven och hens vårdnadshavare. I
samtalet bedöms hur elevens lärande framskrider, arbetsfärdigheter och utvecklingen av mångsidig kompetens.
Det är lärarens uppgift att skapa tillfällen, där man tillsammans ger och får respons som främjar och motiverar
lärandet. Respons som främjar lärandet ska vara kvalitativ och beskrivande och bestå av växelverkan där man
analyserar och löser utmaningar i lärandet. Den ska ta hänsyn till att eleverna lär sig och arbetar på olika sätt.
Eleverna ska med hjälp av responsen få lära sig att uppfatta sina framsteg, att strukturera de olika faserna i
sitt lärande och att hitta olika sätt att nå målen. Responsen ska hjälpa eleverna att småningom börja styra
sitt lärande, ställa upp egna mål och tillämpa lärstrategier som förbättrar resultaten.
Den respons läraren ger eleverna under lärandeprocessen hjälper eleverna att uppfatta och förstå
- vad de ska lära sig
- vad de redan lärt sig
- hur de kan främja sitt lärande och förbättra sin prestation.
En dylik formativ bedömning och handledande respons hjälper eleverna att strukturera det de ska lära sig till
kunskaps- och färdighetshelheter och utvecklar deras metakognitiva färdigheter och förmåga att arbeta.

Mellanbedömning
I årskurs 1–6 för klassläraren årligen i november–januari ett utvärderingssamtal med eleven och vårdnadshavaren. Utvärderingssamtalet är en mellanbedömning av eleven. Under samtalet bedöms framgången i elevens studier, elevens arbetsförmåga samt utveckling av mångsidig kompetens. Syftet med utvärderingssamtalet är att uppmuntra och ledsaga till att studera, beskriva målen för tillväxt och lärande, att ge information
om kriterier och tillämpning av bedömningen samt om elevens framsteg, styrkor och utvecklingsområden. I
samtalet deltar eleven, vårdnadshavaren och klassläraren. Fokus ligger på dialog och interaktion, samt på
elevens perspektiv. Samtalet baserar sig på självbedömning, kamratbedömning och kontinuerlig respons.
För samtalet reserveras 30 minuter. Utvärderingssamtalet antecknas på Wilmas utvärderingssamtalsblankett
(bilaga 7). Studenten och vårdnadshavarna fyller i utvärderingssamtalsblanketten tillsammans före samtalet.
Vårdnadshavare instrueras att bekanta sig med uppgifterna om barnets studier som samlats i Wilma före
samtalet och att fundera på frågor som vore viktiga att fundera på för familjen. Dessutom uppmuntras eleverna att i förväg fundera över vilken framgång de vill presentera för läraren och vårdnadshavaren under
utvärderingssamtalet .
Under diskussionen registrerar läraren samtalet som utfört i Wilma samt ett eller flera mål för inlärning
och/eller skolgång för läsåret samt framgången i läroämnena. Uppnående av målen tas upp på nytt i den
vägledande responsen på årskurs 2 eller 6 eller senast i följande utvärderingssamtal.
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Om en elev har en utbildningsplan eller HOJKS kan diskussionen om stöd, om så avtalas av vårdnadshavaren
och klassläraren, föras samtidigt som utvärderingssamtalet, men som separat diskussion. I detta fall bör mer
tid reserveras för samtalen.
6.4.2. Bedömningen i slutet av läsåret
Bedömningen under studierna innefattar också den summativa bedömningen av nivån på elevernas kunskaper som görs efter lärprocessen och där resultaten tillkännages åt eleverna i form av betyg eller bedömningsinformation. Förordningen om grundläggande utbildning förpliktar att eleven i slutet av varje läsår ska
få ett läsårsbetyg, där man verbalt eller med siffervitsord beskriver hur väl eleven under läsåret har uppnått
målen i de läroämnen eller studiehelheter som ingår i elevens studieprogram. I läsårsbetyget ingår också en
bedömning av uppförande. Bedömningen vid läsårets slut är en helhetsbedömning av elevens framsteg och
prestationer under läsåret. Läsårsbetyget är också ett beslut om att eleven uppflyttas till följande årskurs
eller stannar kvar på klassen.
I betygen för årskurserna 1–4 används uteslutande verbal bedömning. I årskurs 5–6 är bedömningen en kombination av verbal bedömning och sifferbedömning.
Lärokurserna i konst- och färdighetsämnen består av läroämnets minimitimantal och eventuella tillvalstimmar i konst- och färdighetsämnen. Konst- och färdighetsämnenas tillvalstimmar bedöms som en del av lärokurser som undervisas i form av gemensamma läroämnen och bedöms inte separat i läsårsbetyget. Ett valfritt
ämne med en omfattning på en årsveckotimme (1 åvt) bedöms verbalt som godkänt/inte godkänt.
Bedömningen av individualiserade lärokurser grundar sig på målen som fastställs i den individuella planen
för hur undervisningen ska ordnas (IP, kapitel 7). Bedömningen av individualiserade lärokurser är verbal i
årskurserna 1–4 och både verbal och/eller numerisk i årskurs 6. Verbal bedömning kan också, utom vid slutbedömningen, användas vid bedömningen av elever, vars modersmål är något annat än undervisningsspråket. I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde används verbal bedömning.
Siffervitsordet är en genomsnittlig summativ bedömning av elevens kunskapsnivå i relation till målen i läroämnet eller studiehelheten. Verbal bedömning ger möjlighet att ge mångsidig respons om elevens lärande
och prestationer. Med hjälp av verbal bedömning kan man förutom elevens kunskapsnivå också beskriva
elevens framsteg, styrkor och utvecklingsbehov. Med verbal bedömning går det också att ge mera detaljerad
respons om elevens kunskaper och hur lärandet framskrider inom läroämnets olika delområden.
6.4.3. Studiegången i den grundläggande utbildningen
Undervisningen och praxis för bedömningen ska planeras så att eleven har tillräckligt mångsidiga och för
eleven lämpliga möjligheter att visa sina kunskaper. Elevens helhetssituation granskas i tillräckligt god tid.
Eleven har rätt att få den stödundervisning, specialundervisning på deltid, handledning och övrigt stöd som
behövs, om hen på grund av sjukdom, inlärningssvårigheter, frånvaro som beror på en svår livssituation eller
av någon annan orsak har blivit, eller riskerar att bli efter i sina studier. Ifall det finns risk för att elevens hela
prestation underkänns i något läroämne, tas saken upp med vårdnadshavaren och eleven i god tid under
läsåret och man kommer överens om på vilket sätt lärandet ska stödjas.

Studiegången enligt årskurs
En elev som i de olika läroämnen som ingår i årskursens lärokurs har fått ett siffervitsord eller ett motsvarande verbalt omdöme som motsvarar åtminstone hjälpliga kunskaper och färdigheter uppflyttas till följande
årskurs.
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Eleven kan också uppflyttas till följande årskurs, även om elevens prestationer skulle vara underkända i något
läroämne, om man bedömer att hen kommer att klara av studierna i följande årskurs med godkänt resultat.
En elev kan stanna kvar i årskursen, om elevens prestation har underkänts i ett eller flera läroämnen som
ingår i årskursens lärokurs. Eleven ska dock först under läsåret och sedan i slutet av läsåret beredas möjlighet
att utan att delta i undervisningen i ett särskilt prov visa att hen inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter i läroämnet. Det särskilda provet kan innehålla olika slags muntliga och skriftliga eller andra uppgifter,
för att eleven på bästa sätt ska kunna visa sina kunskaper.
Om provet ordnas efter läsårets slut, kan eleven ges ett villkorligt beslut om kvarstannande i sitt läsårsbetyg.
I beslutet ska anges vilka delar av årskursens lärokurs som förutsätter en godkänd prestation i ett särskilt
prov för att eleven ska uppflyttas till följande årskurs.
Elevens helhetssituation vad gäller studieframstegen granskas i tillräckligt god tid. Om elevens prestation i
ett läroämne är nära att underkännas, får hen en varning om den underkända prestationen i god tid redan
under studierna, före helhetsbedömningen av terminen eller läsåret. Undervisningen och praxis för bedömningen ska planeras så att eleven har mångsidiga och för eleven lämpliga möjligheter att visa sina kunskaper.
Tillsammans med eleven kommer man överens om de sätt på vilka hen kan visa eller prestera för att få ett
godkänt betyg i läroämnet. Det sista provet under läsårets slut ordnas som ett separat villkorsförhör. Om
eleven genomgår ett godkänt villkorsförhör kan hen uppflyttas till följande årskurs.
En elev kan också stanna kvar på klassen, trots att eleven inte har underkända prestationer, om det anses
ändamålsenligt med tanke på elevens allmänna framgång i skolan. Vårdnadshavaren ska i ett sådant fall ges
möjlighet att höras innan beslutet fattas. I och med att en elev stannar kvar på klassen, förfaller elevens
prestationer i ifrågavarande årskurs. Frågor som rör kvarstanning behandlas i skolans yrkesövergripande
grupp för pedagogiskt stöd. Eleven och vårdnadshavaren hörs om saken. Rektorn beslutar om repetition av
en årskurs.

Årskursintegrerade studier enligt ett eget studieprogram
En elev i den grundläggande utbildningen kan studera över årskursgränserna enligt ett eget studieprogram,
i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs . En elev som studerar enligt ett eget studieprogram får i
slutet av läsåret ett läsårsbetyg över de studier som genomförts med godkänt resultat under läsåret och
uppflyttas efter läsåret till följande årskurs. Genom studier enligt ett eget studieprogram kan man vid behov
undvika att eleven stannar kvar på klassen och på så sätt undvika att elevens alla prestationer upphör att
gälla.

Bedömning av en elev som får intensifierat eller särskilt stöd
Bedömningen av en elev som får intensifierat stöd grundar sig på den allmänna läroplanen. För eleven utarbetas en plan för lärande, där man beskriver målen för elevens lärande och skolgång, undervisningsarrangemang samt det stöd och den handledning som eleven behöver.
Undervisningen för en elev som får särskilt stöd ges i enlighet med en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas. Bedömningen av en elev som studerar en allmän lärokurs baserar sig på målen för den
allmänna lärokursen, och bedömningen av en elev som studerar en individualiserad lärokurs baserar sig på
målen i IP. Bedömningsmetoderna, uppföljning av framstegen, innehållet i lärandet samt arbetssätten är en
del av studiearrangemangen som antecknas i IP:n, och i planeringen av dem beaktas behovet av elevens
individuella stöd. Lärarna till alla elever som får särskilt stöd deltar i bedömningen av eleven.
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6.4.4. Bedömning vid etappmålen
Genom timfördelningen i statsrådets förordning fastställs etappmålen så att den grundläggande utbildningen
är uppdelad i helheter som består av årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9.

Bedömningen i slutet av årskurs två
I årskurs 2 ska eleverna utöver läsårsbetyg ges också annan vägledande respons som del av utvärderingssamtalet samt samtalet för vägledande respons som hålls i februari–april. Under utvärderingssamtalet ger läraren
vägledande respons till eleven och antecknar framgången i de under utvärderingssamtalet avtalade målen
på en utvärderingsblankett. På detta sätt reflekterar den vägledande responsen elevens framgång i målen
som utsatts i utvärderingssamtalet. Om eleven har en utbildningsplan eller HOJKS kan läraren i samband med
uppdatering av dessa ge vägledande respons och även vårdnadshavaren kan vara med på utvärderingssamtalet.
I årskurs 2 ligger tyngdpunkten på vägledande respons vid utvärdering av framgångar inom inlärning. Målet
är att lyfta fram elevens styrkor som elev och stärka elevens självförtoende och motivation att lära sig. Den
vägledande responsen reflekterar elevens framgång i målen som utsatts i utvärderingssamtalet. Usein on
tarpeen myös arvioida ja suunnitella yhdessä oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. Ofta är det även nödvändigt att tillsammans bedöma och planera hurdan handledning och hurdant stöd eleven behöver. Vid övergången ökar betydelsen av kommunikation mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren. Då är det viktigt att
ta hänsyn till elevens egna omdömen och önskemål samt vårdnadshavarens synpunkter.
Följande centrala aspekter som grundar sig på målen för mångsidig kompetens är viktiga för elevens lärprocess. Läraren ska vid bedömning av elevens framsteg och då hen ger respons till eleven och vårdnadshavaren
fästa uppmärksamhet vid
- framsteg i språkliga färdigheter, särskilt
- förmåga att fråga och lyssna
- kommunikationsfärdigheter och förmåga att uttrycka sig själv på olika sätt
- framsteg i förmåga att arbeta, särskilt
- förmåga att arbeta självständigt och i grupp
- hänsyn till andra
- förmåga att sköta sina egna och gemensamt överenskomna uppgifter.
Lisäksi ohjaavan palautteen keskustelussa annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa opettajan tarpeelliseksi katsomalla laajuudella keskittyen oppilaan oppimisen edistymisen kannalta
oleellisiin oppiaineisiin.

Därtill ska eleven under utvärderingssamtalet ges respons om hur studierna framskrider inom olika läroämnen i en i lärarens tycke stor omfattning, med fokus på väsentliga läroämnen för att främja att eleven går
framåt i sina studier. I läsårsbetyget beskrivs om eleven har uppnått målen för läroämnet med godkänt resultat. Läraren fyller i vägledande respons i Wilma och kan därtill ge eleven den vägledande responsen även
muntligt.

Bedömningen i slutet av årskurs sex
I årskurs 2 ska eleverna utöver läsårsbetyg ges också annan vägledande respons som del av utvärderingssamtalet samt samtalet för vägledande respons som hålls i februari–april. Under utvärderingssamtalet ger läraren
vägledande respons till eleven och antecknar framgången i de under utvärderingssamtalet avtalade målen
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på en utvärderingsblankett. På detta sätt reflekterar den vägledande responsen elevens framgång i målen
som utsatts i utvärderingssamtalet.
Utvärderingssamtalet i årskurs 6 ska särskilt fokusera på hur förmågan att arbeta och färdigheten att lära sig
utvecklats. Eleven får också information om sina framsteg i läroämnena och i fråga om mångsidig kompetens.
Praxis för bedömning och respons ska utformas så att eleven och vårdnadshavaren får en mångsidig bild av
hur elevens lärande framskrider. Särskild vikt ska fästas vid att stödja motivationen för lärandet.
För den bedömning som ska ges med hjälp av läsårsbetyg efter årskurs 6 har för alla gemensamma läroämnen
ur målen härletts bedömningskriterier för det verbala omdömet goda kunskaper eller vitsordet åtta (8). Med
hjälp av kriterierna beskrivs hurdana kunskaper eleven förutsätts ha för att uppnå ifrågavarande omdöme
eller vitsord. Kriterierna är inte mål som uppställts för eleverna, utan hjälpmedel för läraren vid bedömningen. Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett vitsord som motsvarar elevens framsteg i relation till
målen i läroplanen och elevens kunskapsnivå i relation till de nationellt fastställda bedömningskriterierna.
Läraren ska använda kriterierna för att ge eleven ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i läsårsbetyget
efter årskurs sex. En elev får omdömet goda kunskaper eller vitsordet åtta (8), om hen i genomsnitt uppvisar
sådana kunskaper i läroämnet som beskrivs i kriterierna. Svagare kunskaper inom något målområde kan kompenseras med kunskaper som överstiger kunskapskraven inom andra målområden.
Läraren fyller i vägledande respons i Wilma och kan därtill ge eleven den vägledande responsen även muntligt.
Betyg och betygsanteckningar i den grundläggande utbildningen
Betyg som används i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen:
1. Läsårsbetyg
2. Avgångsbetyg
3. Betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen
4. Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen
5. Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen

Läsårsbetyg
Eleven får ett läsårsbetyg i slutet av varje läsår. I läsårsbetyget antecknas elevens studieprogram och för varje
läroämne eller ämnesgrupp ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord som beskriver hur eleven har uppnått
målen under läsåret. Verbal bedömning används i betygen i årskurserna 1–4 samt i årskurs 5–6 som ett stöd
för siffervitsordet. Också av verbala omdömen framgår om eleven har klarat läsårets studier i det läroämne
eller den studiehelhet som ingår i elevens studieprogram med godkänt resultat. Ifall bedömningen ges med
siffror, ska också bedömningsskalan som fastställs i 10 § i förordningen om grundläggande utbildning anges
i betyget. Siffervitsord kan alltid, utom i avgångsbetyget, kompletteras med verbala omdömen för att på det
viset ge respons om kunskapsnivån och framstegen. Lärokurserna i konst- och färdighetsämnen består av
läroämnets minimitimantal och eventuella tillvalstimmar i konst- och färdighetsämnen. Konst- och färdighetsämnenas tillvalstimmar bedöms som en del av lärokurser som undervisas i form av gemensamma läroämnen och bedöms inte separat i läsårsbetyget.
I läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg antecknas bedömningen av uppförande som ett siffervitsord. Om
bedömningen av uppförande ges som ett verbalt omdöme, ges det alltid som bilaga till betyget. Bedömning
av elevens uppförande antecknas inte i avgångsbetyget (förordningen om grundläggande utbildning
20.11.1998/852, 12 §) och inte heller i mellanbetyget som ges i årskurs 9 för fortsatta studier.
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Vitsordet eller omdömet i religion och livsåskådningskunskap antecknas i läsårsbetyget och eventuella mellanbetyg i formen ”religion/livsåskådningskunskap” utan att särskilja vilket av läroämnena eleven har studerat. Lärokursens omfattning antecknas inte i betygen. Om en elev får undervisning i sin egen religion, ska
bedömningen antecknas i betyget om undervisningen ges av den som ordnar den grundläggande utbildningen. Eventuella vitsord från undervisning som ges av något religiöst samfund ska inte antecknas i betyget.
Om eleven fått minst 25 % av undervisningen på ett annat språk än skolans undervisningsspråk, ska språket
och de läroämnen som undervisats på språket anges i betyget.
Valfria ämnen i enlighet med den grundläggande undervisningens timfördelning bedöms verbalt i betygen
för årskurserna 1–4 och i årskurs 5–6 genom en kombination av verbal bedömning och sifferbedömning.
I läroämnen som studerats enligt individualiserad lärokurs kan verbala omdömen användas i betyget i stället
för siffervitsord i alla årskurser. I studier enligt verksamhetsområde används verbal bedömning i alla årskurser. Det ska framgå av det verbala omdömet om elevens prestation är godkänd eller underkänd. Om en elev
enligt beslut om särskilt stöd studerar ett eller flera läroämnen enligt individualiserad lärokurs, markeras
siffervitsordet och det verbala omdömet i läroämnet i fråga med en asterisk (*). Under rubriken Tillägguppgifter ska nämnas att eleven har studerat läroämnena som markerats med en asterisk (*) enligt individualiserad lärokurs.
I läsårsbetyget antecknas
- betygets namn
- Kervo stad och skolans namn
- elevens namn och födelsetid
- datum när betyget ges
- underskrift av läraren som ansvarar för elevgruppen eller av rektor
- elevens studieprogram och en verbal bedömning eller sifferbedömning av hur eleven uppnått målen under ifrågavarande läsår
- en bedömning av elevens uppförande
- beträffande läroämnen som har flera lärokurser (modersmål och litteratur, andra inhemska språket och
främmande språk) antecknas den lärokurs eller de lärokurser som eleven har studerat
- en anteckning om att eleven uppflyttas till följande årskurs eller eventuellt att eleven stannar kvar på
klassen samt
- en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt 22.12.2014.

Skiljebetyg
En elev som flyttar till en annan skola, avgår från den grundläggande utbildningen eller inte har fullgjort sin
läroplikt inom utsatt tid ges ett skiljebetyg. Till skiljebetyget bifogas den timfördelning som skolan följt och
en utredning över eventuell intensifierad undervisning. I skiljebetyget antecknas inget omdöme om elevens
uppförande. Om eleven flyttar till en annan skola som upprätthålls av samma utbildningsanordnare, behöver
inget separat skiljebetyg ges.
I skiljebetyget antecknas
- betygets namn
- Kervo stad och skolans namn
- elevens namn och födelsetid
- datum när betyget ges
- rektors underskrift
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elevens studieprogram och en verbal bedömning eller sifferbedömning av hur eleven uppnått målen under ifrågavarande läsår
beträffande läroämnen som har flera lärokurser (modersmål och litteratur, andra inhemska språket och
främmande språk) antecknas den lärokurs eller de lärokurser som eleven har studerat samt
en anteckning om att betyget utfärdats enligt grunderna för läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt 22.12.2014.
Särskild examen och betyg över studier som slutförts genom särskild examen

Den grundläggande utbildningens lärokurs eller en del av den kan avläggas enligt särskild examen om vilken
föreskrivs i lagen och förordningen om grundläggande utbildning. Särskild examen kan ordnas av den som
har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. En elev som deltar i särskild examen ska visa att hens kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläggande
utbildningens allmänna lärokurs.
De betyg som används i särskild examen är
1. Betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen
2. Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen
3. Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen
Om en elev eller en annan person fullgör lärokursen i något läroämne inom den grundläggande utbildningen
i en särskild examen, ges ett betyg över fullgjord ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen. Av betyget
ska framgå vilket läroämne och vilken lärokurs som fullgjorts. Prestationerna i flera läroämnen kan antecknas
på samma betyg. Om en elev eller en annan person endast delvis har fullgjort en lärokurs i den grundläggande
utbildningen, såsom lärokursen i en årskurs, ges ett betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande
utbildningen.
Om hela den grundläggande utbildningens lärokurs har fullgjorts i en särskild examen, ges ett betyg över
fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen.
I betygen antecknas samma allmänna uppgifter som i avgångsbetyget. För de fullgjorda läroämnena antecknas läroämnets namn, lärokurs och vitsord. De gemensamma läroämnenas omfattning i årsveckotimmar antecknas inte.
Den läropliktiga ska fullgöra alla gemensamma läroämnen som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs med godkänt resultat för att få ett betyg över fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen.
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7. STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG
Stöd för lärande och skolgång samt elevvård bildar en helhet. I det här kapitlet beskrivs principerna och verksamhetssätten för stöd för lärande och skolgång i den grundläggande utbildningen i Kervo enligt lagen om
grundläggande utbildning. Elevvård behandlas i kapitel 8.
Principerna för stöd
Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Av dessa kan en
elev få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som nämns i lagen om grundläggande utbildning är till
exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda
hjälpmedel. Dessa stödformer kan användas på alla de tre nivåerna av stöd, antingen enskilt eller samtidigt
så att de kompletterar varandra. Stödet ska vara flexibelt, långsiktigt planerat och anpassas enligt behovet
av stöd. Stödet ska ges så länge, på den nivå och i den form som det behövs.
Undervisningen och stödet ska ordnas utgående från såväl den enskilda elevens som hela undervisningsgruppens styrkor och vad eleverna behöver utveckla och lära sig. Det är viktigt att lärandet kan löpa obehindrat
och att inlärningssvårigheter förebyggs och upptäcks på ett tidigt stadium. Stöd för lärande och skolgång
innebär både lösningar som berör hela gruppen och lärmiljön och lösningar som möter elevernas individuella
behov. Undervisningen och stödet planeras med beaktande av att behovet av stöd kan variera från tillfälligt
till kontinuerligt, från mindre till mer omfattande eller från en form av stöd till flera former av stöd.
Syftet med stöd är att förhindra att problemen växer, blir långvariga och komplicerade. I skolarbetet är det
viktigt att ge eleven möjligheter att uppleva att hen lyckas i lärandet och som medlem i gruppen och att
stödja elevens positiva uppfattning om sig själv och skolarbetet. Pedagogisk sakkunskap, samarbete mellan
lärarna och yrkesövergripande samarbete inom elevvården är viktigt för att behovet av stöd ska upptäckas,
när man bedömer behovet av stöd samt när stödet planeras och genomförs. Vilka yrkespersoner som ska
delta i samarbetet avgörs från fall till fall.
Enligt lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i undervisning rätt att få tillräckligt stöd för
lärande och skolgång genast när behov uppstår. För att upptäcka behovet av stöd på ett tidigt stadium följer
man kontinuerligt upp hur elevernas lärande och skolgång framskrider. Först granskas de befintliga arbetssätten, undervisningsarrangemangen och lärmiljöerna och hur de lämpar sig för eleven. Utifrån det bedöms
om man genom att ändra på dem kunde hitta bättre pedagogiska lösningar för eleven. Vid bedömningen och
planeringen av stöd ska resultat av andra eventuella utvärderingar utnyttjas och elevens tidigare stöd beaktas.
Eleven ska i första hand ges stöd i sin egen undervisningsgrupp och skola genom olika flexibla arrangemang,
om inte elevens bästa nödvändigtvis förutsätter att eleven flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola.
Det är speciellt viktigt att se till att stödet fortsätter när ett barn övergår från förskoleundervisning till grundläggande utbildning, inom den grundläggande utbildningen och då eleven övergår från den grundläggande
utbildningen till andra stadiet.
I stödet för lärande och skolgång betonas förebyggande arbete och tidigt ingripande. Förebyggande metoder
är bland annat en verksamhetskultur som stöder gemenskapen och delaktigheten, samarbete med hemmen,
samarbete vid övergångarna mellan skolstadierna, elevhandledning, verksamhet för att förebygga mobbning
och antimobbningsverksamhet, kamratmedling, pedagogiskt stöd, olika kartläggningar av elevens behov av
stöd, differentierad undervisning och förebyggande stöd i grupper. Dessutom stöds det förebyggande arbetet och tidigt ingripande med hjälp av gemensam och individuell elevvård.
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Utvecklingen av elevernas läs- och skrivfärdigheter samt färdigheter i matematik följs upp varje läsår av specialläraren och/eller klassläraren eller klassföreståndaren enligt Kervos screeningplan för behovet av stöd för
lärande och skolgång, som kompletterar läroplanen. Planen är riktgivande och uppdateras regelbundet. Vid
behov görs mer precisa individuella screeningar och kartläggningar.
I skolans yrkesövergripande grupp för pedagogiskt stöd behandlas elevens behov av stöd för lärande och
skolgång. Gruppen består av de personer som arbetar med att ordna undervisning och pedagogiskt stöd för
eleven. Arbetsgruppen samarbetar med vårdnadshavarna, eleven och skolans elevvårdspersonal (psykolog,
skolkurator och skolhälsovården).
Sektorn för fostran och undervisning, social- och hälsoväsendet samt fritidsväsendet i Kervo samarbetar när
behovet av stöd bedöms och när stödet planeras, organiseras och genomförs i praktiken. Eleven kan vid behov vägledas till andra tjänster för barn och unga, såsom skolhälsovården, familjerådgivningen, barnskyddet,
ungdomstjänster, idrottstjänster och handikappservice. Eleverna får även stöd i grupper med hjälp av yrkesövergripande arbete i arbetspar. Aktörer är bland annat psykologer, skolkuratorer, skolhälsovårdare, ledare
i specialungdomsarbete och lärare. Arbetet i grupperna planeras som en del av den gemensamma elevvården. Vid behov kan man även utnyttja gruppen för pedagogiskt stöd. Elevvårdsärenden som rör enskilda
elever behandlas i skolans expertgrupp och beskrivs närmare i kapitel 8.3.

Övergångar
Vid övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen har småbarnspedagogikens
förskolegrupper och skolornas grupper för nybörjarundervisning nära samarbete. Skolorna planerar och ordnar informationsmöten för nya elever i slutet av våren eller i början av hösten i samarbete med småbarnspedagogikens ansvarsområde. Förskolelärarna överför barnets plan för dess lärande i förskolan till den kommande skolan. Ärenden som rör elevvården överförs med vårdnadshavarens tillstånd. För de nya eleverna
ordnas en besöksdag i den nya skolan i slutet av våren.
I skolplaceringen av nya elever som kräver intensifierat eller särskilt stöd samarbetar man mellan förskolelärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken, skolans speciallärare och psykologer samt mellan småbarnspedagogiken och undervisningsförvaltningen. Psykologerna observerar vid behov eleverna i förskolegrupperna. Innan beslut om intensifierat och särskilt stöd fattas rådfrågas barnets vårdnadshavare. Då en
elev som behöver stöd övergår från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen överför daghemschefen de pedagogiska dokumenten direkt till den kommande skolans rektor. Undervisningsdirektören
fattar beslut om undervisningsplats för nya elever.
Vid övergången från årskurserna 1–6 till årskurserna 7–9 får både eleverna och vårdnadshavarna information
om hur det är att studera i de högre klasserna. Elevhandledarna besöker skolorna för att berätta för eleverna
i årskurs 6 om förändringarna i anknytning till studierna i årskurserna 7–9. Även skolkuratorerna besöker
klasserna som övergår från årskurserna 1–6 till årskurserna 7–9. För eleverna i årskurs 6 som övergår till
årskurserna 7–9 ordnas i slutet av våren en besöksdag i de högre klasserna där eleverna i årskurserna 7–9
presenterar sin verksamhet. Skolkuratorerna och speciallärarna ansvarar för överföringen av information
som rör eleverna. De deltar i yrkesövergripande grupper för pedagogiskt stöd som behandlar pedagogiska
frågor i årskurs 6.

Handledning i samband med stöd
Det är alla lärares uppgift att handleda en elev som behöver stöd för sin skolgång och i studierna i olika
läroämnen. Handledningen ska gälla alla undervisningssituationer, läroämnen och den respons eleven får.
Skolan utarbetar en handledningsplan som en del av läsårsplanen. Strukturen, verksamhetssätten, arbetsoch ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de yrkesövergripande nätverk som behövs för att
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uppnå målen för elevhandledningen ska beskrivas i skolans handledningsplan. I planen beskrivs även samarbetet mellan hem och skola och skolans samarbete med arbetslivet.
Målet med handledningen är att stärka elevens självförtroende, förmåga att utvärdera sig själv och lära sig
lära och förmåga att planera sin framtid. Uppmärksamhet fästs vid elevens eventuella behov av stöd i fråga
om vardagshantering, planering av studier, studiefärdigheter och samarbetsförmåga. Dessa färdigheter ska
stärkas med ändamålsenliga metoder och handledning. Genom handledningen ska eleven lära sig att ställa
upp mål för sitt lärande och att ta ansvar för sina studier.
Handledningsperspektivet ska beaktas när elevens behov av intensifierat stöd och särskilt stöd bedöms. Som
en del av den pedagogiska bedömningen eller den pedagogiska utredningen utvärderas hur den handledning
som eleven fått tidigare har räckt till och vilken inverkan den haft och om eleven har fortsatt behov av handledning. Målen och åtgärderna angående handledning skrivs också in i planen för elevens lärande eller i den
individuella planen (IP) för hur undervisningen ska ordnas. Handledande stöd ska planeras i nära samarbete
med eleven och vårdnadshavaren. Sakkunskapen hos elevvårdspersonalen och eventuell biträdande personal ska också utnyttjas.

Samarbete mellan hem och skola i samband med stöd
Undervisningen och fostran ordnas i samarbete med vårdnadshavarna så att varje elev får undervisning,
handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. När en elev har behov av stöd ökar betydelsen
av samarbete mellan hem och skola. Samarbetsmetoder och modeller ska utvecklas för hela den grundläggande utbildningen och för övergångarna. Eleverna får dessutom besöka skolan och läroanstalterna. Vårdnadshavaren får information om sådant som rör övergången och vid behov träffar man familjerna personligen.
Skolpersonalen känner till de lagar och föreskrifter som gäller samarbetet med vårdnadshavaren i anslutning
till elevens stöd. Vårdnadshavarna ska informeras om hur dessa tillämpas i skolans vardag, t.ex. om hur ärenden som gäller en elev behandlas, hur uppgifter fås och lämnas ut samt om sekretess. Vårdnadshavaren har
det primära ansvaret för sitt barns fostran och för att eleven fullgör sin läroplikt. Skolan ska stödja hemmens
fostrande uppgift och svara för elevens fostran och undervisning i skolan. Det är viktigt att skolans personal
kontaktar hemmet genast när det framgår att en elev har problem i lärandet eller skolgången eller elevens
välbefinnande är i fara.
Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om möjligheterna att få stöd, att det finns tre nivåer av stöd
och vilka former av stöd som finns att tillgå. Vårdnadshavarna ska uppmuntras att för sin del stödja sitt barns
målinriktade lärande och skolgång. Att bedöma elevens framsteg och behov av stöd och att planera stödet
ska ingå i det regelbundna samarbetet mellan hem och skola. Målet är att handla i samförstånd med eleven
och vårdnadshavaren. Eleven eller vårdnadshavaren kan inte vägra att ta emot stöd enligt vad som föreskrivs
i lagen om grundläggande utbildning. Eleven kan också behöva individuellt elevvårdsstöd. Individuellt elevvårdsstöd baserar sig på frivillighet och förutsätter att eleven eller vid behov vårdnadshavaren ger sitt samtycke (kapitel 8 Elevvård).
Allmänt stöd
En god grundläggande utbildning lägger grunden för elevens lärande och välbefinnande. Svårigheter i lärande
och skolgång ska förebyggas genom till exempel differentiering av undervisningen, samarbete mellan lärarna
och den övriga personalen, handledning och flexibel gruppindelning. Undervisningen ska ta hänsyn till både
gruppens och den enskilda elevens behov.
Om klassläraren eller klassföreståndaren bedömer att eleven behöver pedagogiska stödåtgärder överförs
ärendet till den yrkesövergripande gruppen för pedagogiskt stöd. Ordförande för den yrkesövergripande
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gruppen för pedagogiskt stöd är skolans rektor. Gruppen består av de personer som arbetar med att ordna
undervisning och stöd för eleven. Även en representant för elevvården kan vid behov delta i gruppen. Specialläraren deltar i gruppen om hen undervisar eleven. Gruppen samarbetar med eleven och vårdnadshavaren.
Det allmänna stödet är en del av daglig fostran, undervisning och handledning. Det första sättet att möta en
elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och
handlednings- och stödåtgärder sätts in som en del av skolvardagen för att påverka situationen på ett så
tidigt stadium som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet.
Att bedöma behovet av stöd och ge det stöd som behövs ska ingå i all undervisning och fostran. Stödet ska
ordnas genom samarbete mellan lärarna och den övriga personalen. Det primära ansvaret för att observera
undervisningsgruppens och elevernas behov i undervisningen ligger hos klassläraren och klassföreståndaren
i samarbete med speciallärarna. Ett nära samarbete sker med eleven och vårdnadshavaren. Det allmänna
stödet kan innefatta alla former av stöd som ges inom den grundläggande utbildningen, utom den specialundervisning och den individualisering av lärokursen i ett läroämne som ordnas på basis av ett beslut om
särskilt stöd. Elevens behov av stöd ska mötas till exempel med hjälp av stödundervisning, specialundervisning på deltid eller handledning.
En plan för elevens lärande kan vid behov användas inom det allmänna stödet. I det fallet ska planen i tilllämpliga delar innehålla samma delområden som den plan för elevens lärande som görs upp i samband med
intensifierat stöd. För en elev som gjort snabbare framsteg kan studierna fördjupas och breddas med hjälp
av planen. Planen för lärande utarbetas varje höst före slutet av oktober och uppföljning sker senast i mitten
av maj. Klassläraren eller klassföreståndaren utarbetar planen för lärande i samarbete med eleven och vårdnadshavaren vid ett gemensamt möte. I utarbetandet deltar vid behov även andra lärare som undervisar
eleven. Planen för lärande ses över alltid då behovet av stöd förändras.
Allmänna stödformer är bland annat:
- differentiering
- flexibla undervisningsarrangemang (kompanjonundervisning och kollektiv undervisning samt resursundervisning)
- lärarnas samarbete
- mångsidiga lösningar som gäller lärandemiljöerna
- indelning av eleverna i grupper
- stödundervisning
- specialundervisning på deltid
- årskursintegrerad undervisning
- tolknings- och biträdestjänster
- hjälpmedel i undervisningen
- samarbete mellan hem och skola
- stöd vid läxläsning, användning av läxhäfte, rätt att stryka under i böcker som återanvänds
- handledande stöd som ges av lärare
- elevernas eftermiddagsverksamhet
- antimobbningsverksamhet
- kamratmedlingsverksamhet (Verso)
- klubbverksamhet
Dessutom kan eleven få elevvårdstjänster, som beskrivs närmare i kapitel 8.
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Intensifierat stöd
En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska
utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande . Det intensifierade stödets kvalitet och kvantitet ska motsvara elevens individuella behov. Intensifierat stöd ges då
det allmänna stödet inte räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade stödet ska planeras
som en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Eleven behöver vanligtvis flera former av stöd. Intensifierat stöd ska ges i samband med den övriga undervisningen genom flexibla undervisningsarrangemang.
Det intensifierade stödet kan innefatta alla former av stöd som används inom den grundläggande utbildningen, utom den specialundervisning och den individualisering av lärokursen i ett läroämne som ordnas på
basis av ett beslut om särskilt stöd. I samband med intensifierat stöd ökar betydelsen av till exempel specialundervisning på deltid, individuell studiehandledning och samarbete med hemmet. Också elevvårdens roll
ska stärkas för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.
Stödet ska ordnas genom samarbete mellan lärarna och den övriga personalen. Stödet som ges inom det
intensifierade stödet ska antecknas i planen för elevens lärande. Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren har stor betydelse. Elevens lärande och skolgång följs upp regelbundet och utvärderas i samband med
intensifierat stöd. Om det utifrån en bedömning konstateras att behovet av stöd har förändrats eller att eleven inte har nytta av det stöd som ges, ska planen för elevens lärande uppdateras så att den motsvarar den
nya situationen.
Förutom allmänna stödformer används även följande intensifierade stödformer i skolorna:
- regelbunden, förebyggande stödundervisning
- regelbunden specialundervisning på deltid
- särskilt prioriterade områden i studierna
- konkret stöd vid lärandet och läromaterial:
- differentiering som är mer omfattande än det allmänna stödet
- mer tid vid prov eller möjlighet till delprov, möjlighet till muntligt prov
- rätt att stryka under i böcker som återanvänds
- utnyttjande av läromaterial: (t.ex. ljudböcker, e-böcker eller byta ut böcker där man skriver i
häfte mot böcker i vilka man skriver direkt)
- användning av konkret åskådnings- och stödmaterial (t.ex. hundratavla, multiplikationsplatta,
bokstavsmallar)
- metoder för att motivera skolgången och studierna (t.ex. intensifierad respons, olika belöningssystem)
- nära och regelbundet samarbete med vårdnadshavarna
- innehåll som antecknats i planen för lärande.
7.3.1. Pedagogisk bedömning
Intensifierat stöd grundar sig på en pedagogisk bedömning. I den skriftliga pedagogiska bedömningen beskrivs
- elevens lärande och skolgång som helhet ur skolans, elevens och vårdnadshavarens perspektiv
- det allmänna stöd som eleven har fått och en bedömning av effekten av olika former av stöd
- elevens styrkor och intressen, förutsättningar för lärande och särskilda behov i anslutning till lärande och
skolgång
- en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller lärandemiljön, handledning, elevvård, eller andra stödåtgärder eleven kan stödjas samt
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en bedömning av behovet av intensifierat stöd.

Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren är viktigt både för att utredningen av behoven samt planeringen och genomförandet av stödet ska lyckas. Den skriftliga pedagogiska bedömningen sammanställs av en
eller flera av elevens lärare i elevinformationssystemet. Vid behov anlitas också andra sakkunniga. Den pedagogiska bedömningen sammanställs utgående från den plan för elevens lärande som eventuellt redan utarbetats inom det allmänna stödet. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, används de med
vårdnadshavarens tillstånd.
När man inleder och ordnar intensifierat stöd, och vid behov återgår till allmänt stöd, ska detta behandlas
utgående från den pedagogiska bedömningen genom yrkesövergripande samarbete med yrkespersoner
inom elevvården i den yrkesövergripande gruppen för pedagogiskt stöd. Rektorn svarar för att det intensifierade stödet antecknas i elevens information i elevregistret.
7.3.2. Plan för elevens lärande inom intensifierat stöd
Stödet som ordnas för eleven inom det intensifierade stödet ska antecknas i en plan för elevens lärande.
Planen för elevens lärande är en skriftlig plan som baserar sig på läroplanen och som beskriver målen för
elevens lärande och skolgång och vilka undervisningsarrangemang, stöd- och handledningsåtgärder som eleven behöver.
Syftet är att ge eleven förutsättningar att gå framåt i sina studier och främja elevens välbefinnande. Planen
för elevens lärande stödjer lärarna när de ska planera sitt arbete och underlättar samarbetet mellan lärarna
och med hemmet. Planen ger vårdnadshavarna information som gör att de bättre kan stödja sitt barn. Planen
utgör underlag för bedömningen av elevens framsteg.
Den plan för elevens lärande som utarbetas inom intensifierat stöd bygger på information som tagits fram i
samband med en pedagogisk bedömning. Klassläraren eller klassföreståndaren svarar för att planen för elevens lärande finns i elevinformationssystemet. Anda lärare som undervisar eleven deltar vid behov i utarbetandet av planen för elevens lärande. Planen ska utarbetas tillsammans med eleven och vårdnadshavaren,
om det inte finns något uppenbart hinder för det, vid ett gemensamt möte. Vid behov anlitas också andra
sakkunniga. Elevens andel i planeringen ökar när eleven kommer till de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, kan de användas med vårdnadshavarens tillstånd. I samband med att planen för elevens lärande utarbetas, avtalas också om uppföljningen
av hur målen nås och hur ofta planen ska ses över. Planen för elevens lärande utarbetas inom två månader
(med undantag av skolloven) från att skolans yrkesövergripande grupp för pedagogiskt stöd beslutat om inledande av intensifierat stöd. Planen för elevens lärande uppdateras varje höst när läsåret inleds före slutet
av oktober. Uppföljning av planen för elevens lärande sker varje läsår senast i mitten av maj. Planen ska
dessutom alltid justeras om det sker förändringar i elevens situation, så att den motsvarar behovet av stöd.
Planen för elevens lärande som utarbetas inom intensifierat stöd innehåller följande uppgifter enligt vad som
förutsätts för att ordna undervisningen och stödet för eleven:
Elevens mål
- elevens uppfattning om sina mål och intressen
- elevens styrkor, förutsättningar för lärande och särskilda behov för lärandet och skolgången
- målen för elevens lärande, förmågan att arbeta, kommunikativa färdigheter och skolgång.
Pedagogiska lösningar
- lösningar som gäller lärmiljöerna
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lösningar i anslutning till elevens stöd, såsom flexibel gruppindelning, kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt och sätt att kommunicera
stödundervisning och specialundervisning på deltid som eleven får
särskilt prioriterade områden i olika läroämnen
mål och åtgärder angående handledningen av eleven.

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter
- stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
- tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, hjälpmedel och habiliteringstjänster som
förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen och som fastställs i lagen om grundläggande
utbildning samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
- samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, vårdnadshavarens stöd.
Uppföljning och utvärdering av stödet
- uppföljning av hur målen i planen för elevens lärande nås, utvärdering av åtgärdernas effekt och tidpunkter för utvärderingen
- utvärdering av elevens lärande och skolgång som helhet i samråd med eleven och vårdnadshavaren samt
elevens självbedömning
- vilka bedömningsmetoder som används för att eleven ska kunna visa sina kunskaper på ett lämpligt sätt
- granskning av planen för elevens lärande samt tidpunkt för granskningen
- vilka personer som varit med och utarbetat planen.
Planen för elevens lärande ska inte beskriva elevens personliga egenskaper.
Plan för elevens lärande i andra situationer
En plan för elevens lärande används även om eleven inte får intensifierat stöd, ifall
- en elev studerar enligt ett eget studieprogram i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs
- undervisningen ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang
En plan som utarbetas i sådana fall ska i tillämpliga delar innehålla samma delområden som den plan för
elevens lärande som utarbetas i samband med intensifierat stöd.
Särskilt stöd
Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, utveckling
eller lärande. Syftet med det särskilda stödet är att ge eleven övergripande och systematiskt stöd så att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen.
Elevens självkänsla, studiemotivation och möjlighet att uppleva glädje över att lyckas och lära sig ska stärkas.
Också elevens delaktighet och förmåga att ta ansvar för sina studier ska stödjas.
Särskilt stöd innefattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har rätt till enligt lagen
om grundläggande utbildning. Specialundervisningen och det övriga stöd som eleven får ska bilda en systematisk helhet. Alla former av stöd som fastställs i lagen om grundläggande utbildning kan användas. Särskilt
stöd ges antingen inom den allmänna läroplikten eller inom en förlängd läroplikt. En elev som får särskilt stöd
studerar antingen enligt läroämne eller enligt verksamhetsområde. Ifall eleven studerar enligt läroämne, studerar eleven de olika läroämnena antingen enligt den allmänna lärokursen eller enligt en individualiserad
lärokurs. Särskilt stöd ges antingen i klassen eller i specialklass inom den allmänna undervisningen. Behovet
avgörs från elev till elev.
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En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska ges specialundervisning i enlighet med en individuell plan (IP)
för hur undervisningen ska ordnas. Syftet med olika pedagogiska lösningar i specialundervisningen är i första
hand att säkerställa elevens lärande. De pedagogiska lösningarna kan till exempel gälla undervisningen och
arbetssätten eller material och redskap. De varierar beroende på målen och innehållet och på elevens individuella behov. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven också rätt att som en del av specialundervisningen få stödundervisning och specialundervisning på deltid som stöd för sitt lärande.
Utöver de pedagogiska lösningarna i specialundervisningen som stödjer lärandet, har en elev som får särskilt
stöd också rätt till annat stöd. Sådant stöd är exempelvis handledning, individuell elevvård, tolknings- och
biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel.
Förutom allmänna och intensifierade stödformer används även följande särskilda stödformer i skolorna:
- specialundervisning i klassform
- individualiserade läroämnen
- stöd i form av bilder
- stödtecken
- möjlighet till elevernas eftermiddagsverksamhet vid områdets eftermiddagsverksamhet eller för elever
som behöver särskilt stöd vid morgon- och eftermiddagsverksamheten i Savio skola
- individuell dagsrytm
- avvikande timfördelning
- förlängd läroplikt
- undervisning som ordnas per verksamhetsområde
- ordnande av hemundervisning
- lärostoff som antecknas i IP.
7.4.1. Pedagogisk utredning
Innan ett beslut om särskilt stöd fattas, ska man sammanställa en pedagogisk utredning om eleven. Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren är viktigt både för att utredningen av behovet samt planeringen och
genomförandet av stödet ska lyckas. För att kunna ordna särskilt stöd träffar klassläraren eller klassföreståndaren eleven och vårdnadshavaren och diskuterar olika stödformer. Behovet av särskilt stöd bedöms med en
pedagogisk utredning som görs i elevinformationssystemet. Elevens lärare, vårdnadshavare och eventuellt
en expert gör utredningen i samarbete. Klassläraren eller klassföreståndaren svarar för att planen för elevens
lärande utarbetas och överlämnas till rektorn. Skolans grupp för pedagogiskt stöd behandlar den pedagogiska
utredningen. Klassläraren eller klassföreståndaren informerar om förslaget till hur stödet ska ordnas innan
den pedagogiska utredningen hänskjuts till den yrkesövergripande gruppen för pedagogiskt stöd. Läraren
begär underskrifter i den pedagogiska utredningen efter att ärendet behandlats i den yrkesövergripande
gruppen för pedagogiskt stöd.
Skolans rektor får en skriftlig utredning om elevens framsteg i lärandet av de lärare som ansvarar för elevens
undervisning samt en skriftlig utredning om det intensifierade eller särskilda stödet som eleven fått och om
elevens helhetssituation som sammanställts genom yrkesövergripande samarbete med yrkesutbildade personer inom elevvården. Utgående från dessa två utredningar gör klassläraren eller klassföreståndaren en
skriftlig bedömning av elevens behov av särskilt stöd. Den helhet som de två utredningarna och den bedömning som gjorts utifrån dem utgör kallas för pedagogisk utredning.
I den skriftliga pedagogiska utredningen beskrivs
- hur elevens lärande framskrider
- elevens lärande och skolgång som helhet ur skolans, elevens och vårdnadshavarens perspektiv
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det intensifierade eller särskilda stöd som eleven fått och en bedömning av vilken inverkan olika former
av stöd haft
elevens styrkor och intressen, förutsättningar för lärande och särskilda behov i anslutning till lärande och
skolgång
en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller lärandemiljön, handledning, elevvård eller andra stödåtgärder eleven kan stödjas
en bedömning av behovet av särskilt stöd samt
en bedömning av om eleven behöver en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen och motiveringar till detta.

Den pedagogiska utredningen ska göras utgående från den pedagogiska bedömning och plan för elevens
lärande som tidigare utarbetats för eleven. Om eleven redan har fått särskilt stöd, ska den tidigare pedagogiska utredningen och IP:n utnyttjas. För beredningen av ett beslut om särskilt stöd behövs, utöver en pedagogisk utredning, eventuellt också andra utlåtanden, såsom ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller
en motsvarande social utredning. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller andra planer, kan också de användas med vårdnadshavarens tillstånd. Med tanke på speciella studiearrangemang och individualiserade läroämnen bifogas alltid ett separat expertutlåtande till den pedagogiska utredningen. Rektorn skriver under den
pedagogiska utredningen efter att hen rådfrågat den yrkesövergripande gruppen för pedagogiskt stöd.
7.4.2. Beslut om särskilt stöd
För att ge särskilt stöd fattas ett skriftligt beslut. Innan beslutet om särskilt stöd fattas ska eleven och elevens
vårdnadshavare eller lagliga företrädare höras. Ett beslut om särskilt stöd ska fattas i enlighet med förvaltningslagen. Undervisningsdirektören fattar ett beslut om beviljande av särskilt stöd utgående från utredningen och det eventuella expertutlåtandet. Beslutet om särskilt stöd ska fastslå elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra tjänster som eleven behöver, samt vid
behov undantagsarrangemang i undervisningen. En besvärsanvisning bifogas till beslutet, eftersom vårdnadshavarna har rätt att söka ändring i beslutet genom besvär. Beslutat motiveras alltid. Motiveringarna till
beslutet ska ingå i den pedagogiska utredningen och i eventuella utlåtanden. Utbildningsplaneraren svarar
för att anteckningarna om särskilt stöd förs in i elevregistret samt för anteckningarna om intensifierat stöd,
om eleven övergår från särskilt stöd till intensifierat stöd.
Ett beslut om särskilt stöd fattas i allmänhet om det konstateras att det intensifierade stöd som eleven fått
inte räckt till. Ett beslut om särskilt stöd kan också fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen inleds eller under tiden sådan utbildning pågår, utan en föregående pedagogisk utredning
eller intensifierat stöd, om det ur en psykologisk eller medicinsk bedömning framgår att undervisningen för
eleven till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan ordnas på annat sätt. Om ett beslut om särskilt stöd fattas under den grundläggande utbildningen utan att eleven fått intensifierat stöd, ska beslutet grunda sig på en omvärdering av
elevens situation, till exempel till följd av en olycka eller svår sjukdom.
Behovet av särskilt stöd granskas efter årskurs 2 och innan eleven uppflyttas till årskurs 7. Beslutet om särskilt
stöd granskas också alltid om elevens behov av stöd förändras på de punkter som bestäms i beslutet. Behovet
av undervisning inom öppenvården och kortare skoldagar för elever som får HOJKS-undervisning granskas
varje läsår. För granskningen görs en ny pedagogisk utredning om eleven. Om behovet av stöd kvarstår, fattas
ett nytt beslut om särskilt stöd. Om det visar sig att eleven inte längre behöver särskilt stöd, fattas ett beslut
om att stödet avslutas. Eleven övergår därefter till intensifierat stöd. Undervisningsdirektören fattar beslutet
om att eleven ska få intensifierat stöd utifrån den pedagogiska utredningen och vid behov expertutlåtanden.
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7.4.3. Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas
För verkställandet av ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas
utarbetas för eleven. Planen ska beskriva den undervisning och det övriga stöd som eleven ska få i enlighet
med beslutet om särskilt stöd. Alla stödåtgärder ska antecknas i IP:n. IP är en skriftlig plan som beskriver
målen för och innehållet i elevens lärande och skolgång, undervisningsarrangemangen, de pedagogiska metoderna samt det stöd och den handledning som eleven behöver.
Den IP som utarbetas i samband med särskilt stöd ska bygga på information som tagits fram i samband med
en pedagogisk utredning och på innehållet i beslutet om särskilt stöd. IP:n kan sammanställas utgående från
planen för elevens lärande som utarbetats inom det intensifierade stödet. Om eleven redan har fått särskilt
stöd, ska den tidigare pedagogiska utredningen och IP:n utnyttjas. Ifall eleven har en habiliteringsplan eller
andra planer, kan de användas med vårdnadshavarens tillstånd. Elevens lärare ska utarbeta planen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren, om det inte finns något uppenbart hinder för det. Klassläraren eller
klassföreståndaren svarar för att IP:n finns i elevinformationssystemet. I utarbetandet anlitas också andra
sakkunniga, bland annat andra lärare som undervisar eleven, psykolog, elevens handledare, skolassistent
andra sakkunniga som arbetar med eleven. Vid behov deltar specialläraren i utarbetandet av IP:n.
IP:n som utarbetas inom särskilt stöd innehåller följande uppgifter enligt vad som förutsätts för att ordna
undervisningen och stödet för eleven:
Elevens mål
- elevens uppfattning om sina mål och intressen
- elevens styrkor, förutsättningar för lärande och särskilda behov för lärandet och skolgången
- målen för elevens lärande, förmågan att arbeta och skolgång
- mål i anslutning till elevens utveckling, såsom socioemotionella eller motoriska färdigheter
- läroämnen och ämnesgrupper samt valfria studier som eleven studerar och antalet årsveckotimmar.
Pedagogiska lösningar
- lösningar som gäller lärmiljöerna
- lösningar i anslutning till elevens stöd, såsom flexibel gruppindelning, kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt och sätt att kommunicera
- stödundervisning och specialundervisning på deltid som eleven får
- särskilt prioriterade områden i olika läroämnen
- mål och åtgärder angående handledningen av eleven.
Undervisningsarrangemang
- om undervisningen för eleven ordnas i samband med övrig undervisning och/eller i specialklass
- specialundervisning som ges som kompanjonundervisning, undervisning i smågrupp eller som individuell
undervisning till elev som studerar i samband med övrig undervisning
- vilken klass eleven som studerar i specialklass anvisats inom den allmänna undervisningen och en plan
för elevens studier i denna klass
- hur elevens skoltransporter ordnas och vem som ansvarar för dem samt en plan för handledd verksamhet
och övervakning för en elev som väntar på transport.
Samarbete och tjänster som stödet förutsätter
- stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
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tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, hjälpmedel och habiliteringstjänster som
fastställs i beslutet om särskilt stöd samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, vårdnadshavarens stöd.
elevens eventuella deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet och en beskrivning av samarbetet
med arrangören.

Uppföljning och utvärdering av stödet
- uppföljning av hur målen i IP:n nås, utvärdering av vilken effekt åtgärderna haft samt tidpunkter för utvärderingen
- utvärdering av elevens lärande och skolgång som helhet i samråd med eleven och vårdnadshavaren samt
elevens självbedömning
- vilka metoder som används vid bedömning av lärande för att eleven ska kunna visa sina kunskaper på ett
lämpligt sätt
- granskning av IP:n samt tidpunkt för granskningen
- vilka personer som varit med och utarbetat planen.
Ifall eleven studerar ett eller flera läroämnen enligt individualiserad lärokurs, ska IP:n utöver ovan nämnda
uppgifter dessutom innehålla
- en förteckning över de läroämnen som eleven studerar enligt individualiserad lärokurs
- målen och det centrala innehållet i de individualiserade läroämnena samt
- bedömningen av läroämnena som studeras enligt individualiserad lärokurs i relation till målen och innehållet i IP:n.
Ifall eleven studerar enligt verksamhetsområde, ska IP:n utöver ovan nämnda uppgifter dessutom innehålla
- elevens individuella mål och det centrala innehållet per verksamhetsområde och
- bedömningen av elevens framsteg i relation till elevens mål och innehåll i IP:n per verksamhetsområde.
Elevens personliga egenskaper ska inte beskrivas i IP:n. IP:n kan innehålla en bilaga med vårdnadshavarens
specificerade tillstånd att överlåta information.
Då eleven har fått ett beslut om särskilt stöd utarbetas en IP för eleven inom två månader från beslutets
ikraftträdande. IP:n ses vid behov över så att den motsvarar elevens behov, dock minst en gång per läsår.
IP:n ses över på hösten inom två månader efter att läsåret inletts och uppföljningen av den sker på vårterminen före mitten av maj, med undantag av årskurs 6 då uppföljningen sker före slutet av februari. Innehållet i
IP:n ses vid behov över oftare. Planen ska alltid ses över om elevens behov av stöd eller målen för undervisningen förändras. Om man beslutar att avsluta det särskilda stödet, utarbetas en plan för elevens lärande
och eleven övergår till intensifierat stöd.
7.4.4. Individualisering av lärokursen i ett läroämne och befrielse från studier
Undervisningen ska ordnas utgående från elevernas förutsättningar och den kan basera sig på lärokurser av
olika omfattning. Det primära målet är att stödja elevens studier så att målen för den allmänna lärokursen
kan nås i alla läroämnen.
Svårigheter i olika läroämnen kan förebyggas och lärandet stödjas genom olika differentieringsmetoder och
stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning. Om man fastställer särskilt prioriterade områden för en elev i något läroämne, kan eleven i sina studier koncentrera sig på det centrala innehållet i
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läroämnet. I det fallet studerar eleven fortfarande läroämnet enligt de allmänna målen och elevens prestation bedöms i relation till den allmänna lärokursen. Ifall det trots stödet inte är möjligt för eleven att nå målen
för det centrala innehållet med godkänt resultat, kan lärokursen i läroämnet individualiseras. Språklig och
kulturell bakgrund, frånvaro, brist på motivation, bristfällig studieteknik eller utmaningar gällande beteende
kan inte i sig vara grunder för individualisering av en lärokurs, utan eleven ska i sådana fall stödjas på andra
lämpliga sätt.
Individualisering av lärokursen i ett läroämne innebär att den eftersträvade nivån för elevens lärande bestäms utifrån elevens förutsättningar. Målen ska ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. Individualisering av
en lärokurs ska fastställas i beslutet om särskilt stöd. För beslutet om individualisering av en lärokurs krävs
ett expertutlåtande som bilaga till den pedagogiska utredningen. Den pedagogiska utredningen ska innehålla
motiveringar för individualiseringen för varje enskilt läroämne. Man ska för varje läroämne separat avgöra,
om eleven kan studera läroämnet enligt den allmänna lärokursen eller om lärokursen måste individualiseras.
Om det senare finns behov av att öka eller minska antalet individualiserade lärokurser, ska en ny pedagogisk
utredning göras och utifrån den ett nytt beslut om särskilt stöd fattas.
Målen och innehållet i en individualiserad lärokurs ska härledas ur de allmänna målen och innehållet i läroämnet för den aktuella årskursen. Målen och innehållet för lägre årskurser kan också tillämpas. De ska beskrivas tillräckligt tydligt och detaljerat i elevens IP. Det här är viktigt, eftersom undervisningen och bedömningen i läroämnet genomförs i enlighet med det som står i IP. Elevens prestationer ska bedömas i relation
till elevens individuella mål i IP:n. Elevens studier ska dessutom stödjas genom olika pedagogiska arrangemang och vid behov med olika former av stöd. Den eller de lärare som ansvarar för läroämnet i fråga ansvarar
för att utarbeta ovan nämnda innehåll i elevens IP.
Ifall en elev studerar enligt en individualiserad lärokurs, ska siffervitsordet eller den verbala bedömningen i
läroämnet markeras med en asterisk (*) både i bedömningen under studierna och i slutbedömningen. Under
rubriken Tillägguppgifter ska nämnas att eleven har studerat läroämnena som markerats med en asterisk
enligt individualiserad lärokurs. Verbal bedömning kan användas i stället för sifferbedömning i alla årskurser,
även i avgångsbetyget.
Individualisering av en lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från studierna i en lärokurs. Det ska finnas särskilt vägande skäl för befrielse från studier i en lärokurs och bedömningen ska göras
individuellt för varje elev. Om befrielse från studier i ett läroämne fattas ett förvaltningsbeslut i enlighet med
18 § i lagen om grundläggande utbildning. Om en elev har ett beslut om särskilt stöd, ska beslutet om befrielse av ett för alla gemensamt läroämne ingå i beslutet om särskilt stöd. För elever som omfattas av förlängd
läroplikt finns särskilda bestämmelser om befrielse från studier i ett läroämne. De elever som omfattas av
förlängd läroplikt och för vilka ett beslut fattas om befrielse från studier i lärokursen i det andra inhemska
språket eller främmande språk, överförs de timmar som befriats från lärokursen i språk till studierna i modersmål och litteratur eller svenska som andraspråk. Direktören för stöd av tillväxt och inlärning fattar beslut
om befrielse från ett läroämne för en elev som är berättigad till särskilt stöd. För en elev som är befriad från
studier i något läroämne under en längre tid ska ordnas annan undervisning eller ledd verksamhet.
Beslut om individualisering av en lärokurs eller befrielse från studierna i ett läroämne ska fattas i samråd med
eleven och vårdnadshavaren. De informeras om hur åtgärderna påverkar fortsatta studier och övergång till
arbetslivet.
7.4.5. Förlängd läroplikt
Om det är uppenbart att ett barn på grund av funktionshinder eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål som
ställts upp för den grundläggande utbildningen, blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i
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lagen om grundläggande utbildning. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har
fullgjorts eller när det har förflutit 11 år sedan läroplikten för eleven som omfattas av förlängd läroplikt började. För barn som omfattas av förlängd läroplikt kan förskoleundervisningen som ges inom specialundervisning omfatta ett eller två år. Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att klara sina studier inom den
grundläggande utbildningen så bra som möjligt.
Barn med grava funktionshinder omfattas av förlängd läroplikt. Också en svår sjukdom kan vara orsak till
förlängd läroplikt. Ett beslut om förlängd läroplikt fattas i allmänhet innan barnet blir läropliktigt. Då fattas
också ett beslut om särskilt stöd för barnet. En individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas utarbetas för barnet då förskoleundervisningen inleds. Alla barn har rätt till förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till förskoleundervisning från och med början av höstterminen det år barnet fyller fem år. Ett beslut om förlängd läroplikt behövs innan förskoleundervisningen inleds för att rätten ska kunna uppfyllas.
Sektorsövergripande samarbete är en förutsättning för att ett barn ska kunna ges stöd i ett tillräckligt tidigt
skede. Hänvisningen av en elev till förlängd läroplikt sker i samarbete med småbarnspedagogiken och undervisningens ansvarsområden samt forskningsinstanser. Vid hänvisningen av en elev till förlängd läroplikt deltar
planerare inom småbarnspedagogiken och undervisningen, speciallärare inom småbarnspedagogiken samt
psykologer i årskurserna 1–6. Barnets vårdnadshavare ska i tillräckligt god tid få information om de olika
alternativen av förlängd läroplikt och om konsekvenserna av olika val. Vårdnadshavaren avgör om barnet ska
delta i den frivilliga förskoleundervisningen. Man diskuterar med vårdnadshavarna och de rådfrågas om hänvisningen till förlängd läroplikt samt om platsen för förskoleundervisningen och undervisningen. Hur länge
barnet ska gå i förskola och när barnet ska inleda den grundläggande utbildningen planeras utgående från
barnets framsteg, behov av stöd och situation som helhet. De elever som hänvisas till förlängd läroplikt och
som behöver krävande särskilt stöd hänvisas till Savio skola, där de får slutföra ett obligatoriskt förskoleår.
Ett beslut om Savio skola som undervisningsplats fattas. Om en elev som hänvisas till förlängd skolplikt behöver en plats i specialklass ordnas undervisningen i regel i Savio skola. I övrigt ordnas undervisningen i regel
i elevens närskola efter elevens behov.
Undervisningen för barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas på följande tre sätt
- Barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år barnet fyller fem år, fortsätter följande år inom den
läropliktsenliga förskoleundervisningen och inleder därefter den grundläggande utbildningen.
- Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år, deltar i förskoleundervisningen ett år och inleder därefter den grundläggande utbildningen.
- Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år och deltar i förskoleundervisningen två år. Barnet inleder då den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som
föreskrivs, det vill säga det år barnet fyller åtta år. Ett separat förvaltningsbeslut fattas om den grundläggande utbildningen inleds senare än vad som föreskrivs.
Elevens behov av förlängd läroplikt bedöms i samband med att beslutet om särskilt stöd granskas. Om det
konstateras att en elev inte längre ska omfattas av förlängd läroplikt, fattas ett beslut om att den förlängda
läroplikten upphör och eleven övergår därefter till den allmänna läroplikten. Vid behov kan eleven fortsättningsvis få särskilt stöd.
Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning
7.5.1. Stödundervisning
En elev som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få
stödundervisning. Stödundervisningen inleds genast då svårigheter gällande lärande eller skolgång upptäcks,
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så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna. Stödundervisning kan även användas för att förebygga svårigheter. Stödundervisningen ordnas systematiskt och så ofta den behövs.
Stödundervisning karakteriseras av individuellt planerade uppgifter, individuell tidsanvändning och handledning. I stödundervisningen ska man använda mångsidiga metoder och olika material som hjälp för att hitta
nya sätt att närma sig lärostoffet. I förebyggande stödundervisning går man igenom nytt lärostoff på förhand.
Stödundervisning kan också användas för att möta ett behov av stöd som beror på frånvaro.
Skolarbetet planeras så att varje elev vid behov har möjlighet att delta i stödundervisning. Stödundervisningen ges antingen enligt elevens schema under de lektioner där eleven behöver stödundervisning eller
utanför lektionerna. Olika flexibla grupparrangemang kan användas.
Initiativet till stödundervisning för en elev ska i första hand tas av elevens lärare, men kan också tas av eleven
eller vårdnadshavaren. Det är varje lärares uppgift att följa med elevens lärande och växande och observera
eventuella behov av stöd. Klassläraren, klassföreståndaren eller specialläraren kommer överens om stödundervisning tillsammans med rektorn innan stödundervisningen inleds. Målet är att stödundervisningen ordnas i samförstånd med eleven och vårdnadshavaren. Eleven och vårdnadshavaren ska informeras om hur
stödundervisningen genomförs och vilken betydelse den har för elevens lärande och skolgång samt om elevens skyldighet att delta i den stödundervisning som ordnas för hen.
Stödundervisning kan ges på alla nivåer av stöd. Som en del av den pedagogiska bedömningen och utredningen utvärderas hur den stödundervisning som eleven fått tidigare har räckt till och vilken inverkan den
haft och om eleven har fortsatt behov av stödundervisning. Målen för stödundervisningen och hur den genomförs skrivs också in i planen för elevens lärande och i IP:n.
7.5.2. Specialundervisning på deltid
En elev som har svårigheter med lärande eller skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid sidan
av den övriga undervisningen. Specialundervisning på deltid ges elever som till exempel har språkliga eller
matematiska svårigheter, inlärningssvårigheter i enskilda läroämnen eller svårigheter i anslutning till studiefärdigheter, kommunikativa färdigheter eller skolgång. Målet med specialundervisningen på deltid är att
stärka elevens förutsättningar för lärande och förebygga svårigheter i lärande och skolgång.
Specialundervisningen på deltid ska ordnas flexibelt som kompanjonundervisning, i en liten grupp eller som
individuell undervisning med betoning på kompanjon- och smågruppsundervisning. Målen och innehållet i
specialundervisningen på deltid ska integreras i elevens övriga undervisning. Lärarna ska tillsammans och i
samråd med eleven och vårdnadshavarna planera specialundervisningen på deltid samt bedöma behovet
och effekten av ifrågavarande undervisning.
Eleverna och vårdnadshavarna informeras om hur specialundervisning på deltid genomförs.. Eleverna och
vårdnadshavarna informeras om vilken betydelse den har för elevens lärande och skolgång samt om elevens
skyldighet att delta i den.
Specialundervisning på deltid ges på alla nivåer av stöd. Betydelsen av specialundervisning på deltid som
stödform ökar i allmänhet inom intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få specialundervisning på deltid
inom särskilt stöd och fastän eleven studerar i specialklass. Som en del av den pedagogiska bedömningen och
utredningen utvärderas hur den specialundervisning på deltid som eleven fått tidigare har räckt till och vilken
inverkan den haft och om eleven har fortsatt behov av specialundervisning på deltid. Målen för specialundervisningen på deltid och hur den genomförs skrivs också in i planen för elevens lärande och i IP:n.
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7.5.3. Tjänster och hjälpmedel som förutsätts för elevens deltagande i undervisningen
En elev har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster och särskilda
hjälpmedel som fastställs i lagen om grundläggande utbildning och förutsätts för att eleven ska kunna delta
i undervisningen. Syftet är att alla skoldagar garantera eleven grundläggande förutsättningar för lärande och
skolgång, tillgängliga lärmiljöer och möjlighet till socialt samspel.
En elev ska vid behov få tolkning på grund av till exempel hörselskada eller specifika språkliga svårigheter.
Eleven kan också ha behov av kommunikationsmetoder som stödjer eller ersätter tal, till exempel olika symbolsystem. För elever som använder teckenspråk kan man vid behov använda en teckenspråkstolk eller ett
biträde som behärskar teckenspråk som stöd för elevens kommunikation. För elever med olika grader av
hörselnedsättning kan också andra tolkningsmetoder än teckenspråkstolkning komma i fråga. För en elev
med specifika språkliga svårigheter används en tolk för talhandikappade eller ett biträde som behärskar metoder som stödjer och ersätter tal. Också läraren kan stödja eleverna i kommunikationen med hjälp av tecken
eller andra symboler.
Lärarens uppgift är att planera, undervisa, stödja och bedöma elevens och hela gruppens lärande och arbete.
Biträdet ska handleda och stödja eleven i dagliga situationer och hjälpa eleven att utföra uppgifter i anslutning till lärande och skolgång enligt lärarens eller andra yrkespersoners anvisningar. Lärarna och biträdena
ska planera och utvärdera sitt arbete tillsammans och vid behov med den övriga personalen. Det är viktigt
att arbets- och ansvarsfördelningen är klar.
Det stöd som biträdet ger ska hjälpa eleven att klara sig självständigt, ta egna initiativ och utveckla en positiv
självkänsla. Syftet med biträdestjänsterna är att stödja den enskilda eleven så att hen kan ta allt mera ansvar
för sitt lärande och sin skolgång. Det stöd som biträdet ger kan riktas till en enskild elev eller till hela undervisningsgruppen.
En elev kan behöva särskilda hjälpmedel för att se, höra, röra sig eller för något annat fysiskt behov. Eleven
kan också ha särskilda behov för lärandet. Då ska man i undervisningen använda till exempel olika slag av
informationstekniska program, ljudböcker, åskådningsmaterial för matematik och hjälpmedel som stödjer
koncentrationen. De som arbetar med eleven ska vara tillräckligt insatta i användningen av de hjälpmedel
som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen och i samarbete med andra yrkespersoner som
är insatta i stödfunktionerna handleda eleven och vårdnadshavaren i användningen av hjälpmedlen. Hjälpmedlen ska användas systematiskt och användningen och behovet ska regelbundet utvärderas.
De som arbetar med eleven ska tillsammans och vid behov med hjälp av andra sakkunniga planera användningen av de tjänster och hjälpmedel som förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen. Stödet
till eleven kan förutsätta specialkompetens som den egna skolans personal saknar. I sådana fall utnyttjas till
exempel center för lärande och handledning som erbjuder tjänster för eleverna och utbildning och konsultation för personalen.
Utbildningsanordnaren beslutar om tolknings- och biträdestjänster och om övriga undervisningstjänster och
särskilda hjälpmedel. Behovet och omfattningen av tjänster och hjälpmedel bedöms i yrkesövergripande
samarbete med utnyttjande av information från eleven och vårdnadshavaren samt eventuella utlåtanden av
utomstående experter. Behovet av tjänster och hjälpmedel för en elev som får intensifierat stöd beskrivs i
en pedagogisk bedömning. Om eleven får särskilt stöd, bedöms behovet av tjänster och särskilda hjälpmedel
i en pedagogisk utredning och undervisningsdirektören fastställer dem i ett beslut om särskilt stöd. För en
elev som får allmänt och intensifierat stöd fattas ett förvaltningsbeslut om eventuella tjänster och särskilda
hjälpmedel. Om eleven får allmänt och intensifierat stöd beslutar rektorn eller undervisningsdirektören om
behovet av tjänster och särskilda hjälpmedel från fall till fall. Användningen av tjänster och hjälpmedel beskrivs i planen för elevens lärande eller i IP:n.
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8. ELEVVÅRD
I den här läroplanen används begreppen elevvård, elev och skola i stället för de i lagen om elev- och studerandevård använda begreppen elevhälsa, studerande och läroanstalt.
I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, har elevvården
blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman med skolans fostringsoch undervisningsuppdrag. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa.
Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen.
Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala
välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvården ska i första hand
bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården. Elevvårdsarbetet
ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven och vårdnadshavaren samt
att man stödjer deras delaktighet.
Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elevoch studerandevård. Stödet för lärande och skolgång som ingår i undervisningen beskrivs i kapitel 7.
Yrkesövergripande samarbete inom elevvården
Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsoväsendet samt ungdomstjänster så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet. I
social - och hälsoväsendets tjänster ingår bland annat skolhälsovård och skolläkartjänster, familjesocialarbete, barnskydd, familjerådgivning, psykosociala tjänster för ungdomar (Nuorten kulma och Asema) och handikappservice. Dessa tjänster beskrivs närmare i slutet av kapitlet. Elevvården ska genomföras i samarbete
med eleven och elevens vårdnadshavare med hänsyn till elevens ålder och förutsättningar. Vid behov ska
man också samarbeta med andra aktörer, till exempel den specialiserade sjukvården. Om det finns orsak till
oro gällande skolgemenskapen eller i anknytning till elevernas välbefinnande försöker man hitta en lösning i
samarbete med eleverna och vårdnadshavarna.
Välfärdsarbetsgruppen för barn, unga och familjer drar upp riktlinjer för tjänster för barn och unga på stadsnivå. Välfärdsarbetsgruppen har till uppgift att dra upp riktlinjer för ärenden som rör tjänster för barn och
unga och föra ärendena till stadens ledningsgrupp för beslut. Välfärdsgruppen för barn och unga ansvarar för
beredningen och uppföljningen av barns och ungas välfärdsplan. Dessutom ansvarar gruppen för utarbetandet av kommunens plan för ordnandet och utvecklingen av barnskyddet. Arbetsgruppens uppgift är också att
sköta de åtgärder som ungdomsgarantin kräver.
Elevvården i skolan är en uppgift som hör till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla som ansvarar för
elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgemenskapen. Till
elevvårdstjänsterna hör psykolog- och kuratorstjänster samt skolhälsovårdstjänster, som beskrivs närmare i
slutet av kapitlet. Dessa experters uppgifter berör både individen, gemenskapen och samarbetet. Elevvårdens skolkurators-, psykolog- och skolhälsovårdstjänster ordnas i den kommun där eleven studerar.
Elevvårdstjänsterna linjeras i styrgruppen för elevhälsa på kommunnivå, där representanter från undervisningsväsendet, social- och hälsoväsendet samt ungdomsväsendet deltar. Gruppen har som mål att komma
överens om allmänna principer och strukturer för samarbetet, ordnandet av den praktiska verksamheten,
arbetsfördelningen och ansvarsområden. I ordnandet av samarbetet beaktas även samarbetet med andra
myndigheter såsom fritidsväsendet, polisen, räddningsväsendet och församlingen i frågor som rör hälsa och
trygghet.
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Det praktiska elevvårdsarbetet planeras, genomförs och utvecklas som en del av verksamheten i skolornas
gemensamma elevvårdsgrupper. Oron över barnet förmedlas till elevens föräldrar utan dröjsmål då oron
uppstår. Tjänsterna ska vara lätt tillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna. Tjänsterna ordnas inom
lagstadgad tid, senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter den dag då eleven har bett om det. I
brådskande fall ska möjlighet till diskussion ordnas samma eller följande arbetsdag. På vardagar ska eleven
ha möjlighet att omedelbart få kontakt med skolhälsovården. Eleven ska också erbjudas möjlighet att få
komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning. En yrkesutövare inom elevvården eller social- och
hälsovården bedömer hur brådskande ärendet är.
Eleverna och deras vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå och anvisas att söka
de elevvårdstjänster som de behöver. Hänvisningen till skolkurators- och psykologtjänster sker efter begäran
från eleven eller vårdnadshavaren, utifrån lärarens eller elevvårdspersonalens iakttagelser eller efter rekommendation från en utomstående instans. Inom skolhälsovården genomförs dessutom återkommande kontroller av eleverna.
Elevens och vårdnadshavarens delaktighet i elevvården, systematiskt samarbete och information om elevvården ökar kännedomen om elevvården och sänker tröskeln att anlita tjänsterna. Att personalen inom olika
yrkesgrupper konsulterar varandra är en viktig arbetsmetod inom elevvården.
I skolans elevvårdsarbete ska man säkerställa att elevens och vårdnadshavarens synpunkter hörsammas, och
om det finns orsak till oro gällande skolgemenskapen eller i anknytning till elevernas välbefinnande försöker
man hitta en lösning i samarbete med eleverna och vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska informeras om
hur anhängiggörandet och förberedandet av elevvårdsärendet som rör eleven sker. Föräldrarna kan delta i
möten efter inbjudan och de har möjlighet att önska möten som rör eleven. Ansvaret för att informera eleven
och vårdnadshavaren ligger hos klassläraren, klassföreståndaren eller elevvårdspersonalen.
Målen, uppdragen och principerna för genomförandet av elevvården ska utgöra en sammanhängande kontinuitet som sträcker sig från förskoleundervisningen till utbildningen på andra stadiet. Kommunikationen mellan de olika utbildningsstadierna är viktig när man funderar över elevvården som helhet. Enhetliga förfaringssätt stödjer elevens hälsa, välbefinnande och lärande i de olika utvecklingsstadierna. Övergångssamarbete
sker mellan småbarnspedagogiken, undervisningen och andra stadiet. Samarbete sker också vid övergången
från årskurserna 1–6 till årskurserna 7–9. Övergångarna beskrivs närmare i kapitel 7.1.
Samarbetsstrukturerna, -formerna och -förfaringssätten för den yrkesövergripande elevvården ska utvecklas
inom skolan och med olika samarbetspartner. Utvecklingsarbetet förutsätter systematisk utvärdering av
elevvården. Utvärdering av elevvården sker minst en gång per läsår. Dessutom sker självutvärdering som en
del av skolornas elevvårdsarbete.
Nedan finns en närmare beskrivning av skolkurators-, psykolog- och skolhälsovårdstjänsterna samt familjerådgivningstjänsterna, barnskyddstjänsterna för barn och familjer, handikappservice för barn och unga samt
ungdomstjänster.

Skolkuratorstjänster
Skolkuratorns arbete utgör en del av elevvårdstjänsterna. Det grundläggande syftet med en skolkurators arbete är att främja och stödja barns skolgång, sociala fostran och utveckling samt att verka som sakkunnig i
utvecklandet av skolgemenskapen och samarbetet mellan hem och skola. Skolkuratorn erbjuder skolkuratorstjänster för skolgemenskapen och ombesörjer för sin del anordnandet av individuellt och kollektivt stöd
för elever och deras familjer. Skolkuratorn samarbetar med skolans personal, eleven, familjen och andra ansvariga för elevens välbefinnande. Med skolkuratorns verksamhet och expertis strävas efter att förebygga
elevers utanförskap och att finna lösningar för att stödja och förbättra barnens utveckling och skolgång.
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Psykologtjänster
Psykologens arbete utgör en del av elevvårdstjänsterna. Det grundläggande syftet med en psykologs arbete
är att stödja skolans fostrans- och undervisningsarbete samt att främja elevernas lärande och psykiska hälsa
på individ-, grupp- och samhällsnivå. Psykologen verkar i samarbete med både eleven och hens familj och
med skolpersonalen samt med andra samarbetsinstanser om behov föreligger. På psykologmottagningen ges
vägledning på individnivå i frågor gällande lärande, psykiskt välbefinnande, uppförande, koncentration och i
mer bredare relationsfrågor gällande skolans värld. Psykologen genomför även grundläggande psykologiska
utredningar samt anvisar eleven till fortsatta utredningar vid behov. Genom konsultation, överläggning, ledning och stöttning deltar psykologen vid uppföljningen av elevers och elevgruppers skolgång och i det stödjande arbetet.

Skolhälsovårdstjänster
Den i rådgivningsbyrån påbörjade uppföljningen av barnets och hens familjs välbefinnande fortsätter i skolhälsovården. Eleven erbjuds en hälsoundersökning i varje årskurs. I årskurs 1, 5 och 8 sker en mer omfattande
undersökning. Den större hälsoundersökningen innehåller, förutom en bedömning av barnets eller den ungas
hälsotillstånd, även en av läkaren och hälsovårdaren genomförd bedömning tillsammans med eleven och
hens familj av hela familjens välbefinnande. Med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd innefattar den större
hälsoutredningen även lärarens bedömning av elevens svårigheter i skolan i de delar som är nödvändiga för
anordnandet av extra vård och stöd. De större hälsoutredningarna sammanställs för att användas i elevvårdssamarbetets bedömning av klass- och skolgemenskapernas tillstånd och behovet av eventuella extra åtgärder.
I de återkommande hälsoutredningarna bedöms elevens fysiska och psykosociala hälsotillstånd och strävan
är att eventuella sjukdomar upptäcks. Målet är att förebygga eventuella problem samt främja elevens och
hela familjens hälsa. Med remiss från hälsovårdare eller läkare kan en elev efter eventuella individuella behov
skickas vidare till fortsatt utredning eller till specialistsjukvård. Samarbetet med hemmet och stödjandet av
hela familjens välbefinnande är viktiga delar i skolhälsovården. Tillsammans med den övriga elevvården stödjer skolhälsovården särskilt de elever som har svårigheter i skolan, i hemmet eller i den sociala miljön. Att
identifiera behovet av stöd är en del av elevvården.

Familjerådgivningstjänster
Kervos familjerådgivning har som uppgift att stödja barns goda uppfostran och utveckling i samarbete med
familjerna och deras familjenätverk för att främja deras livskompetens och handlingsförmåga. Familjerådgivningens uppgift är att utreda, stödja och vårda barns psykiska, kognitiva och sociala utveckling och förhållanden samt familjelivet, interaktionen och föräldraskapet i familjen.
Med uppfostrings- och familjerådgivning menas sakkunnigas hjälp i fostrans- och familjefrågor samt sociala,
psykologiska och medicinska utredningar och vård som främjar barnets positiva utveckling, välbefinnande
och individuella uppväxt.
Familjerådgivningens uppgift är att stödja och främja barnets och familjens positiva utveckling genom att
erbjuda:
- vägledning, rådgivning och annan experthjälp i frågor gällande relationer, familjeliv och barns uppfostran
samt
- utredning och vård vid problem i barnuppfostran och familjeliv.
Till familjerådgivningen kan familjer vända sig efter eget initiativ eller genom vägledning av andra instanser
utan remiss.
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Familjesocialarbete samt barn- och familjespecifikt barnskydd
Syftet med allmänna och specialiserade barnfamiljstjänster i enlighet med socialvårdslagen är att främja och
upprätthålla barns, ungdomars och familjers handlingsförmåga, sociala välbefinnande, trygghet och delaktighet. Barnskyddets klientel inleds om stödåtgärderna som erbjudits familjen är otillräckliga och barnet är i
behov av särskilt skydd. Barnskyddet baseras på barnskyddslagen, som har till uppgift att trygga barns rätt
till en trygg uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling. Barnskyddets uppgift är att trygga
varje barns goda omvårdnad och uppfostran samt nödvändig tillsyn och omsorg, beroende på barnets ålder
och utvecklingsnivå. Både familjesocialarbetet och barnskyddet har ett nära samarbete med barnets nätverk.
När ett barn är klient hos familjesocialarbetet eller barnskyddet kan även skolan och särskilt elevvården delta
i samarbetsnätverket.
Olika myndigheter eller yrkesutövare, såsom tjänstemän inom undervisningsväsendet, har anmälningsplikt
enligt barnskyddslagen när de känner till barn vars barnskydd är i behov av utredning. Anmälningsplikten kan
även genomföras utan att sekretessen förhindrar detta tillsammans med barnet eller hens föräldrar genom
att kontakta socialvården för en bedömning av eventuellt behov av stöd. En barnskyddsanmälan ska dock
alltid göras utan dröjsmål, om situationen så kräver och i de fall då en bedömning av omedelbart barnskydd
behövs, tillstånd till andra kontakter inte fås eller att erhållande av ett tillstånd skulle leda till att informationen om ärendet till barnskyddsinstansen fördröjs. Både barnskyddsanmälan och kontakttagande i enlighet
med socialvårdslagen behandlas i familjesocialarbetet om inte barnet redan har ett aktivt klientel vid barnskyddet.
Nuorten Asema erbjuder en grundläggande servicenivå inom multiprofessionellt och psykosocialt stöd i
social- och hälsovård till ungdomar i 13–17 års ålder med familj, när den ungas liv drabbats av symtom som
kräver vård, såsom i anslutning till mental obalans, missbruk eller interaktion med andra. Vid Nuorten Asema
jobbar psykiatriska sjukskötare, familjehandledare, socialarbetare och deltidsarbetande ungdomspsykiater
och psykolog. Arbetet sker på privatmottagning där man träffar den unga personen, föräldrarna eller familjen
och omfattar undersökning och vård av mentala störningar samt växelverkande vägledning och rådgivning.
Nuorten Kulma är en lågtrösklad socialvårdstjänst som betjänar 13–29 -åriga Kervoungdomar som upplever
sig behöva stöd för sin mentala hälsa eller för att upprätthålla ett rusfritt liv, eller för att hantera sin vardag.
Nuorten Kulma erbjuder individuellt stöd, gruppstöd samt en öppen lokal där du kan tillbringa tid med en
trygg vuxen. Arbetet bygger på interaktion, vägledning och rådgivning samt utnyttjande av funktionella metoder.

Handikappservice för barn och unga och specialvård för utvecklingsstörda
Utgångspunkten för att organisera sociala tjänster är allmänna tjänster avsedda för alla. Vid behov kommer
dessa tjänster att kompletteras på basis av särskild lagstiftning såsom lagen om service och stöd på grund av
handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Utvecklingsstörda barns och ungdomars tjänster inom särskild vård är till för personer med medfödda eller under uppväxten uppkomna handikapp eller sjukdomar, på grund av vilka personens fysiska eller mentala utveckling har hämmats eller rubbats.
Om klienten saknar en tydlig utvecklingsstörningsdiagnos utreds behovet av handikapp- och socialtjänster
som ges på basis av övrig lagstiftning i samarbete med centrala sakkunniga med hänsyn till barnets eller den
unga personens situation. Handikappservicen och skolan samarbetar för att stödja barnets eller den ungas
välbefinnande i ett helhetsperspektiv.

Ungdomstjänster
De huvudsakliga målen i arbetet med ungdomar är att stärka det uppfostrande ungdomsarbetet, främja
barns och ungdomars egen delaktighet samt förbättra deras möjligheter att påverka. Grundtanken och utgångspunkten med ungdomsarbetet är att producera tjänster tillsammans med ungdomarna, med metoder
som de själva deltar i. Ungdomsarbetet i Kervo är mångsidigt och pedagogiskt. Arbete med unga bedrivs i
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ungdomsgårdar, ungdomsverkstäder, grundskolan och i en mångfald samarbetsnätverk samt genom olika
projekt.
Ungdomsservicens skolstödjande tjänster är arbetet med gruppsammanhållningen för alla sjundeklassare
som ungdomsledarna genomför. Dessutom bedriver ungdomsledarna verksamhet i små grupper för elever i
JoPo- och specialklasser i årskurs 7–9 samt för elever i årskurs 1–6. På samma sätt bedrivs praktiska lektioner
för elever i årskurs 4–6. Vid skolorna arrangeras även öppet, rörligt ungdomsarbete. Målet med verksamheten är att stärkaungdomarnas sociala färdigheter så att de på ett naturligt sätt lär sig att interagera i gruppen. Dessutom erbjuder skoljouren, som specialungdomsledarna anordnar i årskurs 7–9, en möjlighet till
ungdomar att lätta sitt hjärta samt bekanta sig med andra elever i skolan. Ungdomsservicen deltar även vid
andra tillfällen i skolan då skolan ber om det, till exempel vid föräldrakvällar. Under skolelevernas höst- och
sportlov anordnas utflykter samt för alla öppna och avgiftsfria lågtröskelaktiviteter på ungdomsgårdarna tillsammans med andra aktörer.
Elevvårdsgrupper
Sektorn för fostran och undervisning beslutar om sammansättningen i elevvårdens styrgrupp på kommunnivå samt om de gemensamma elevvårdsgrupperna i skolorna. Ärenden som gäller en enskild elev ska behandlas i en expertgrupp som tillsätts från fall till fall. Styrgruppen för elevvården, den gemensamma elevvårdsgruppen i varje skola samt den individuella expertgruppen har alla sina egna uppgifter och en sammansättning som bestäms utgående från uppgifterna. Alla elevvårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket
innebär att gruppen utöver undervisningspersonal också ska ha medlemmar som företräder skolhälsovården
samt psykolog- och skolkuratorstjänster i enlighet med vad ärendet som behandlas förutsätter.
Styrgruppen för elevvården i Kervo ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av den enskilda utbildningsanordnarens elevvård. Gruppen samlas en gång per termin och ordförande för gruppen är undervisningsdirektören. I den yrkesövergripande styrgruppen för elevvård i Kervo
stad ingår ansvarig skolkurator, psykolog, hälsovårdare, representant för skolhälsovården, representant för
barnskyddet, representant för familjerådgivningen, representant för ungdomstjänsterna samt representanter för undervisningen och småbarnspedagogiken.
Det verksamhetsspecifika elevvårdsteamet inom sektorn för fostran och undervisning har till uppgift att styra
och utveckla psykologernas och skolkuratorerna arbete inom förskoleundervisningen, den grundläggande
utbildningen samt utbildning på andra stadiet. I elevvårdsteamet deltar direktören för tillväxt och inlärningsstöd, psykologer, skolkuratorer, familjehandledare och skolans psykiatriska sjukskötare. Vid behov kan även
andra experter kallas till teamet.
Skolans gemensamma elevvårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av skolans elevvård. För detta ansvarar skolans rektor. Elevvårdsgruppen kan vid behov höra experter.
Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan och att genomföra
och utveckla övrig gemensam elevvård. Verksamheten i och sammansättningen av skolornas gemensamma
elevvårdsgrupper beskrivs närmare i avsnitt 8.2.
En expertgrupp ska sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna elevvårdstjänster för en enskild
elev eller en viss elevgrupp. Gruppen sammankallas av den person i undervisningspersonalen eller elevvården som ärendet på grund av personens arbetsuppgifter hör till. Gruppens yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som behandlas. Expertgruppen ska utse en ansvarsperson inom gruppen. För att utse experter till medlemmar i gruppen och för att andra samarbetspartner
eller närstående till eleven ska få delta i arbetet i gruppen förutsätts elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Sammansättningen av och verksamhetsprinciperna i de individuella elevvårdsgrupperna inom sektorn
för fostran och undervisning beskrivs närmare i kapitel 8.3.
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Gemensam elevvård
Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Ett gemensamt synsätt
berör skolans hela verksamhet. Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla
välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam,
trygg och fri från hinder. Detta följs upp och utvärderas regelbundet i samarbete med skolhälsovården och
andra myndigheter som behövs. Lokalt samarbete med undervisningsväsendets olika aktörer och andra myndigheter stöder en ändamålsenlig verksamhet i situationer som hotar tryggheten och i förebyggandet av sådana situationer. Gemensamma förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och
övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och ungas välbefinnande.
Den gemensamma elevvården genomförs av alla vuxna i skolan och alla är ansvariga för den. Om det finns
en förskolegrupper i anslutning till skolan arrangeras deras gemensamma elevvård tillsammans med skolan.
Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den gemensamma
elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Hela skolgemenskapen ska främja elevernas delaktighet.
Elevvården främjar en positiv kommunikation och en atmosfär som präglas av ömsesidig omsorg. Vid eventuella problem ingriper man via elevvården. Syftet är att skapa en hinderslös, hälsosam och trygg inlärningsoch uppväxtmiljö, skydda den mentala hälsan och förebygga marginalisering samt främja välbefinnandet i
skolgemenskapen. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt
skede och ordna det stöd som behövs.
Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och personalens säkerhet i alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Ordningsregler ökar säkerheten, trivseln och den interna ordningen i skolan. Skolan ska som en del av den skolspecifika elevvårdsplanen utarbeta en plan för att skydda
eleverna mot våld, mobbning och trakasserier. Om det förekommit trakasserier, mobbning eller våld i skolan
eller på skolvägen, ska läraren eller rektorn informera vårdnadshavarna till de inblandade eleverna.
Rektorn svarar för verksamheten i den gemensamma elevvårdsgruppen och att elevvården genomförs i skolan. I skolans gemensamma elevvårdsgrupp ingår som stadigvarande medlemmar förutom rektorn även psykologen, skolkuratorn och en representant för skolhälsovården. I gruppen deltar dessutom de personer och
experter som är involverade i ärendet som behandlas. I årskurserna 7–9 kan även studiehandledaren ingå i
elevvårdsgruppen. Elevvårdsgruppen kan vid behov rådfråga och kalla in andra experter till gruppen. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan och att genomföra och
utveckla övrig gemensam elevvård.
Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och undervisningsmaterial bidrar till en hälsosam och trygg
miljö. Skolan ska ha enhetliga förfaringssätt för undervisning som genomförs i olika lärmiljöer och för rasterna. Säkerhetsanvisningar för undervisningen i olika läroämnen ska följas. Elevens lärandemiljö är trygg
under perioden med praktisk arbetslivsorientering. Man ska systematiskt främja och följa upp välbefinnandet
i skolgemenskapen och att skolmiljön är hälsosam och trygg. Skolmiljön ska granskas och utvärderas med tre
års mellanrum. Till främjande av trygghet hör också de förfaringssätt som gäller skoltransporterna, datasäkerheten och att förebygga olyckor.
Individuell elevvård
Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och skolkuratorstjänster som ges eleven
samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. De omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande kontroller är en del av den individuella elevvården.
Sammanställningarna av dem ger information som också kan användas inom den gemensamma elevvården.
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Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande
och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i skolans
vardag.
En yrkesövergripande expertgrupp för elevvård kan sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna
elevvårdstjänster för en enskild elev eller en viss elevgrupp. Gruppen sammankallas av den person i undervisningspersonalen eller elevvården som ansvarar för att ge eleven undervisning och/eller stöd. Den som
huvudsakligen ansvarar för att gruppen dras igång är klassläraren eller klassföreståndaren. Gruppens yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som behandlas. Gruppens
ansvarsperson är elevvårdens representant eller läraren.
Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Elevens delaktighet,
egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller hen ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och
konfidentialitet. Arbetet ska ordnas så att eleven upplever situationen som rofylld och att hen får sin röst
hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i elevvårdsarbetet.
Också när det gäller stöd för en enskild elev ska behandlingen av ett ärende i en expertgrupp och gruppens
sammansättning grunda sig på elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke. Utgångspunkten är att
eleven och vårdnadshavaren är närvarande vid expertgruppernas möten. Vårdnadshavarna och eleven måste
alltid lämna ett skriftligt samtycke till att elevens ärende får behandlas i den yrkesövergripande expertgruppen. Samtycket ska godkännas av sektorn för fostran och undervisning. Med specifikt skriftligt samtycke av
eleven eller vårdnadshavaren får behövliga samarbetspartner inom elevvården eller närstående till eleven
delta i behandlingen av ärendet. En minderårig eller annan omyndig, med beaktande av hens ålder, utvecklingsnivå och andra personliga egenskaper samt typ av ärende, kan på grund av vägande skäl neka sin vårdnadshavare eller lagliga representant att delta i behandlingen av sitt elevvårdsärende samt till att sekretessbelagda personliga elevvårdsuppgifter överlämnas till vårdnadshavaren eller den lagliga representanten, om
detta inte tydligt strider mot hens intressen. En yrkesperson inom social- och hälsovården som hör till elevvårdspersonalen bedömer hur stödet för en omyndig genomförs. Vårdnadshavaren har ingen rätt att hindra
en minderårig att använda elevvårdstjänster. Medlemmarna i gruppen har dessutom rätt att be behövliga
experter om råd i elevens ärende.
Behandlingen av en enskild elevs ärende i en expertgrupp ska dokumenteras i en elevvårdsjournal. Den ansvariga i gruppen ska i elevvårdsjournalen anteckna de uppgifter som är nödvändiga för att ordna och genomföra den individuella elevvården. Anteckningarna kan också göras av andra medlemmar i expertgruppen.
Journalen ska föras i fortlöpande och kronologisk form. Enligt lagen om elev- och studerandevård ska journalen innehålla följande uppgifter
- elevens namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation samt, för minderåriga elever,
vårdnadshavarens eller en annan laglig företrädares namn och kontaktinformation
- datum för dokumenteringen samt vem som gjort den och hens yrkes- eller tjänsteställning
- vem som deltagit i mötet och deras ställning
- vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet
- vilka åtgärder som vidtagits medan elevens situation har utretts, såsom utlåtanden, undersökningar och
utredningar
- vilka åtgärder som vidtagits, såsom samarbete med olika parter samt tidigare och nuvarande stödåtgärder
- uppgifter om behandlingen av ärendet vid gruppens möte, mötesbesluten och planen för genomförande
av besluten och
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vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen.

Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till en utomstående, ska det i handlingen dessutom antecknas
vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder.
Elevvårdsjournaler och övriga dokument som man inom elevvården upprättat eller erhållit angående enskilda
elever ska införas i ett elevvårdsregister. Sektorn för fostran och undervisning ansvarar för behandlingen av
personuppgifter och upprätthåller ifrågavarande register. Skolans rektor ansvarar för lagringen av uppgifter
från elevvårdens redogörelser. Uppgifter som införts i elevvårdsregistret och som gäller en enskild elev eller
någon annan enskild person är sekretessbelagda.
Skolhälsovårdspersonalen och psykologerna ska på föreskrivet sätt anteckna det individuella elevvårdsarbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt ska skolkuratorerna inom elevvården anteckna klientuppgifterna i en klientjournal.
Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av individuell elevvård
för en elev rätt att av varandra få och till varandra och den myndighet som ansvarar för elevvården lämna ut
sådana uppgifter som är nödvändiga för att den individuella elevvården ska kunna ordnas och genomföras.
De har också rätt att få och till varandra och till elevens lärare, rektor och direktören för tillväxt och inlärningsstöd lämna ut information som är nödvändig för att elevens undervisning ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Den som lämnar ut information måste till exempel överväga om det handlar om information
som är nödvändig för att garantera elevens eller de övriga elevernas säkerhet. Informationen kan till exempel
gälla en sjukdom som eleven har som måste beaktas i undervisningssituationerna. Även om det finns en
lagstadgad grund för att lämna ut information är det, med tanke på samarbetet och förtroendet, alltid bäst
att i första hand be om elevens eller vårdnadshavarens samtycke för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.
Om en elev övergår till undervisning eller utbildning som ordnas av en annan utbildningsanordnare, ska den
tidigare utbildningsanordnaren begära samtycke av eleven eller vid behov av elevens vårdnadshavare till att
sådana sekretessbelagda uppgifter i elevvårdens klientregister som behövs för elevvårdens kontinuitet får
överlämnas till den nya utbildningsanordnaren. Däremot ska uppgifter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av undervisningen, trots sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål, överlämnas till den nya utbildningsanordnaren eller anordnaren av gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Motsvarande uppgifter kan
också ges på den nya utbildningsanordnarens begäran.
Elevvårdsplaner
Läroplanen har till den del den berör elevvården gjorts upp i samråd med de myndigheter som sköter uppgifter inom social- och hälsovården och fritidsväsendet i Kervo. Eleverna ges möjlighet att delta i beredningen
av läroplanen, planerna som anknyter till läroplanen och skolans ordningsregler. Skolornas elevkårer har
hörts innan planerna och reglerna fastställs. Beredningsarbetet har skett i samarbete med vårdnadshavarna
och också med andra myndigheter och samarbetspartner.
På lokal nivå består elevvårdsplanen av tre olika planer som tillsammans styr planeringen och genomförandet
av elevvården. Planerna har beretts i yrkesövergripande samarbete. Planerna är
- en välfärdsplan för barn och unga, där uppgifter om elevvården antecknas
- en beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen samt
- skolspecifik elevvårdsplan.
I välfärdsplanen för barn och unga har man ställt upp riktlinjer som styr, leder och utvecklar arbetet som
främjar barns och ungas välbefinnande. Avsnittet om elevvård i den lokala läroplanen och riktlinjerna i den
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skolspecifika elevvårdsplanen har utarbetats utgående från välfärdsplanen för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och ungas välbefinnande och trygghet i kommunen.
Nedan beskrivs de riktlinjer som styr den skolspecifika elevvårdsplanen och planens grundstruktur, som preciseras och kompletteras för varje skola i skolans läsårsplan.

Riktlinjer som styr den skolspecifika elevvårdsplanen och planens struktur
För att kunna genomföra, utvärdera och utveckla elevvården utarbetas en skolspecifik elevvårdsplan i skolans
läsårsplan. Planen utarbetas varje läsår i samråd med skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare.
I samband med att elevvårdsplanen utarbetas i skolan, ska man komma överens om hur skolans personal,
eleverna och vårdnadshavarna och, till de delar det behövs, samarbetspartnerna ska göras förtrogna med
planen. Samtidigt avtalar man i skolan om hur ovan nämnda parter ska informeras om planen.
Den skolspecifika elevvårdsplanen ska innehålla följande element:
1. Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster
För att garantera att tjänsterna fördelas jämlikt och att verksamheten inriktas på ett ändamålsenligt sätt
uppges i elevvårdsplanen en uppskattning av det totala behovet av elevvård i skolan och tillgängliga elevvårdstjänster. Det totala behovet av elevvård och omfattningen av de tillgängliga elevvårdstjänsterna anges
enligt vad de är när planen bereds. Uppskattningen ses över varje läsår.
Uppskattningen av det totala behovet av elevvård stöder fördelningen av skolans tillgängliga resurser mellan
gemensam och individuell elevvård och elevvårdssamarbetet. Uppskattningen ska ta hänsyn till den arbetsinsats som förutsätts av undervisningspersonalen och experter inom elevvårdstjänsterna för att följa upp, utveckla och genomföra elevvården. Uppföljningsinformation om barnens och de ungas hälsa och välbefinnande och deras levnadsförhållanden utnyttjas mångsidigt i uppskattningen (t.ex. femteklassarnas välfärdsutredning vartannat år, åttondeklassarnas skolhälsoenkät varje år, elev- och vårdnadshavarenkäter varje
läsår). Behoven i skolgemenskapen och skolmiljön, bostadsområdets särdrag samt antalet elever som behöver intensifierat eller särskilt stöd i skolan ska också beaktas. I uppskattningen ska man också beakta information som man fått av eleverna och vårdnadshavarna samt undervisnings- och elevvårdspersonalen.
Elevvårdsplanen ska innehålla
- en uppskattning av det totala behovet av elevvård i skolan
- en uppskattning av de elevvårdstjänster som är tillgängliga i skolan, nämligen skolhälsovårds- samt psykolog- och skolkuratorstjänster
- hur elevvårdstjänsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfördelning de förutsätter samt det yrkesövergripande samarbete som behövs för att genomföra tjänsterna samt
- hur elevvårdstjänsterna fördelas mellan individuell elevvård, gemensam elevvård och elevvårdssamarbete samt utveckling och uppföljning av elevvården.
2. Gemensam elevvård och tillvägagångssätt
I elevvårdsplanen beskriver skolan den gemensamma elevvården som helhet, närmare bestämt
- hur skolans gemensamma elevvård ordnas och hur man i genomförandet främjar hälsa, trygghet och
välbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljön.
Dessutom beskriver skolan i elevvårdsplanen
- tillvägagångssätt och praxis i skolans gemensamma elevvårdsgrupp
- samarbetet med utomstående parter som främjar barns och ungas välbefinnande för att utveckla den
gemensamma elevvården
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Samarbetet under läsåret i anslutning till elevhandledning, utbildningsövergångar och planering av fortsatta studier
samarbetet och tillvägagångssätten i samband med undersökningar av skolmiljön och välbefinnandet i
skolan
samarbetet i anslutning till hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap
skolans ordningsregler
hur frånvaro följs upp, hur man informerar om frånvaro och hur man ingriper
hur olyckor förebyggs, hur första hjälpen är ordnad och hur barnen hänvisas till vård
hur man förebygger användning av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel och hur man ingriper i användningen av dessa
anvisningar om väntetider och säkerhet i fråga om skoltransporter
en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier
hur man agerar vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer.

I det följande definieras innehållet i de två sistnämnda planerna närmare:
a. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier
En skolspecifik plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier ska utarbetas. Den ska ta
hänsyn både till elevernas inbördes samspel och samspelet mellan eleverna och de vuxna i skolan. Planen
ska beskriva
- hur man förebygger och ingriper vid mobbning, våld och trakasserier
- hur ovannämnda frågor beaktas på skol-, grupp- och individnivå
- hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning ordnas, både för förövaren och för
den som utsatts
- samarbetet med vårdnadshavarna
- samarbetet med de myndigheter som behövs
- hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna ska göras förtrogna med och informeras om planen
- hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas.
b. Hur man agerar vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer
Skolan utarbetar en plan för hur man agerar vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer. Krisplanen
ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med beaktande av andra anvisningar angående kriser, hotfulla eller farliga situationer, såsom exempelvis räddningsplanen. Planen ska beskriva
- krisförebyggande och krisförberedande arbete samt hantering av akuta krissituationer
- principerna för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i krissituationer och i krisförebyggande arbete
- principerna för information och kommunikation, intern och extern och mellan skolan och utbildningsanordnaren
- hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas
- hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna ska göras förtrogna med och informeras om planen
- hur beredskapsövning genomförs
- hur planen utvärderas och uppdateras.
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3. Ordnandet av individuell elevvård
I elevvårdsplanen beskriver skolan den individuella elevvården som helhet, närmare bestämt
- hur skolans individuella elevvård ordnas för att följa upp och främja barnets och den ungas utveckling,
välbefinnande och lärande samt hur man förverkligar individuella stödåtgärder
- samarbetet med skolhälsovården i samband med omfattande hälsoundersökningar
- hur vård, specialdiet eller medicinering som elevens sjukdom kräver ordnas i skolan
- samarbetet i samband med intensifierat och särskilt stöd, flexibel grundläggande utbildning och sjukhusundervisning
- elevvårdsstödet för elever som fått ett disciplinärt straff eller förvägrats undervisning
- hur expertgruppen sammankallas och samtycke inhämtas samt gruppens enhetliga rutiner för behandling av en enskild elevs ärende
- hur elevvårdsjournaler utarbetas och förvaras
- samarbetet med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner, såsom ungdomsarbetet, barnskyddet, specialsjukvården och polisen.
4. Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare
Elevvården ska genomföras i samarbete med eleverna och vårdnadshavarna. Elevvårdsplanen ska beskriva
på vilka sätt elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet främjas och samarbetet organiseras. Planen ska
beskriva
- hur eleven och vårdnadshavaren tar del i planeringen, genomförandet och utvärderingen av den gemensamma och individuella elevvården
- hur elever, vårdnadshavare och samarbetspartner informeras om principerna och praxis för den gemensamma och individuella elevvården.
5. Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen
Ansvaret för genomförandet och uppföljningen av den skolspecifika elevvårdsplanen i skolan ligger hos rektorn, som tillsammans med skolans elevvårdsgrupp utvärderar genomförandet av planen utifrån respons och
resultaten från kundundersökningar. Utvärderingsinformationen utnyttjas i planeringen av det nya läsåret
och både elever och vårdnadshavare informeras om de mest centrala resultaten. Tillsammans med samarbetspartnerna utvärderas genomförandet av samarbetsplaner och gemensamma projekt.
I elevvårdsplanen beskriver skolan följande åtgärder för genomförandet och uppföljningen av planen:
- vad som följs upp, med vilka metoder informationen samlas in
- hur ofta uppföljningen sker
- hur informationen behandlas och utnyttjas i utvecklingen av elevvården i skolan samt
- hur elever, vårdnadshavare och eventuella samarbetspartner informeras om de mest centrala resultaten.
Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen är en del av egenkontrollen inom sektorn för fostran
och undervisning. Sektorn för fostran och undervisning i Kervo ansvarar i samarbete med de myndigheter
som ansvarar för elevvårdstjänsterna inom social- och hälsoväsendet för att egenkontroll av elevvården genomförs. Skolornas elevvårdsgrupper eller deras representation samlas under gemensamma utvecklingsdagar för att utvärdera genomförandet av elevvården minst en gång per termin. Genomförandet följs upp även
med hjälp av olika enkäter (t.ex. skolhälsoenkäten samt egna enkäter inom sektorn för fostran och undervisning).
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9. SPECIALFRÅGOR KRING SPRÅK OCH KULTUR
All undervisning av alla elever följer mål och principer i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Elevernas språkliga kompetens och kulturella bakgrund beaktas i grundutbildningen.
Varje students språk och kulturella identitet stöds på ett mångsidigt sätt. Eleverna vägleds att känna till, förstå och respektera rätten till varje medborgarens konstitutionella rätt till sitt eget språk och sin egen kultur.
Målet är att vägleda eleverna att uppskatta olika språk och kulturer och att främja två- och flerspråkighet,
samt att därigenom stärka elevernas språkliga medvetenhet och metalingvistiska färdigheter. Skolarbetet
kan innefatta flerspråkiga undervisningssituationer där lärare och elever använder alla språk de känner till.
Undervisningen utnyttjar elevernas och deras vårdnadshavares och samhällets kunskaper om natur, livsstil,
historia, språk och kulturer på det egna kulturområdet. Kulturell multilitteracitet kan stärkas genom mediefostran och genom att ta hänsyn till elevernas och deras familjers mediekultur.
Vid behov utarbetas en utbildningsplan för elevernas studier. Planen ska i tillämpliga delar omfatta samma
element som den utbildningsplan som ska utarbetas för ökat stöd, som beskrivs i underkapitel 7.3.2.
9.1. Samer och samiskspråkiga
Kervo skolor beaktar samernas status som ursprungsfolk samt fostrar till medvetenhet om samernas historia
och kultur. Skolan stödjer möjligheten för elever med samisk bakgrund att anamma det samiska kulturarvet.
Undervisning i samiska arrangeras som komplement till grundutbildningen och undervisningen tar hänsyn till
de kulturella kunskaper som finns i språket. Eleverna vägleds till att förstå och uppskatta även andra språk
och kulturer.
9.2. Romer
Kervo skolor beaktar romernas ställning som etnisk och kulturella minoritet samt fostrar till medvetenhet om
romernas historia och kultur. Skolan stöder romska elevers identitetsutveckling och bevarandet av romernas
språkliga och kulturella arv i samarbete med hemmen. Undervisningen i romska arrangeras i mån av möjlighet som komplement till grundläggande utbildning. Eleverna vägleds till att förstå och uppskatta även andra
språk och kulturer.
9.3. Teckenspråk
Undervisningsarrangemangen för barn med hörselnedsättning planeras i samarbete med direktören för stöd
av tillväxt och inlärningsstöd samt övriga behövliga experter. Undervisningen sker i första hand i elevens
närskola, vid behov med teckenspråkstolk, en teckenspråkskunnig assistent eller, möjligen, genom distansundervisning. I mån av möjlighet och om elevens behov så kräver kan undervisningen ske som köptjänst från
en annan kommun.
9.4. Övriga flerspråkiga elever
I undervisningen av andra flerspråkiga elever är ett specifikt mål att stödja elevernas flerspråkighet och utvecklingen av deras identitet och självkänsla. Således ges studenterna beredskap till ett balanserat och aktivt
samhällsmedlemskap. Undervisningen tar hänsyn till elevernas bakgrunder och utgångspunkter, såsom modersmålet och kulturen, liksom vistelsetid i landet.
Flerspråkiga studenter uppmuntras att använda sina språkkunskaper mångsidigt på olika läroämnens timmar
och andra skolaktiviteter. På så sätt kommer inlärning och användning av modersmål att stödja inlärning av
innehållet i olika ämnen, och eleven lär sig kommunicera om skolans läroämnesinnehåll även på sitt eget
modersmål. Enligt Finlands grundlag har alla som är bosatta i Finland rätt att behålla och utveckla sitt eget
språk och sin egen kultur. Skolorna eftersträvar att ge modersmålsundervisning på elevernas eget modersmål.
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I stället för lärokursen modersmålsfinska och litteratur kan invandrare undervisas helt eller delvis i finska
enligt en särskild lärokurs i finska avsedd för invandrare. Eleven studerar enligt lärokursen finska som andraspråk och litteratur (S2) om det på ett eller flera områden av språklig kompetens finns brister i de grundläggande språkkunskaperna i finska på, varvid elevens kunskaper inte är tillräckliga för at fungera som likvärdig
medlem av skolgemenskapen i det dagliga samspelet och skolarbetet, eller elevens kunskaper i finska är i
övrigt otillräcklig för att studera finska språket och litteraturen (se även finska som andraspråk och litteratur).
Utöver undervisning i elevernas eget modersmål och finska ges de även vid behov stöd inom andra inlärningsområden för att uppnå en jämställd inlärningsberedskap. För invandrarelever kan man göra upp en
undervisningsplan, som kan vara en del av en elevens integrationsplan. En undervisningsplan skall utarbetas
för de studerande som flyttar från förberedande utbildning till grundläggande utbildningen för minst följande
läsår. Undervisningsplanens struktur och centrala innehåll beskrivs i detalj i kapitel 7.3.
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10. VALFRIHET
Det allmänna målet för de valfria studierna i den grundläggande utbildningen är att fördjupa lärandet, bredda
studierna och förbättra förutsättningarna för fortsatta studier. De valfria studierna ger eleverna möjlighet att
utveckla sina kunskaper utifrån sina egna intressen. Valfriheten stödjer studiemotivationen och utvecklar
förmågan att välja.
Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen
I statsrådets förordning fastställs ett minimiantal timmar gemensam undervisning för varje konst- och färdighetsämne (musik, bildkonst, slöjd, gymnastik, huslig ekonomi) i årskurs 1–6. Konst- och färdighetsämnena
anvisas i årskurs 1–6 ytterligare sammanlagt sex årsveckotimmar, som i timfördelningen går under namnet
valfria konst- och färdighetsämnen. De valfria timmarna är en del av undervisningen i konst- och färdighetsämnen och ska också bedömas som en del av denna undervisning.
Valfria konst- och färdighetsämnen erbjuds inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo
enligt följande:
- en årsveckotimme i årskurs 4
- två årsveckotimmar i årskurs 5
- tre årsveckotimmar i årskurs 6.
De årsveckotimmar som anvisats valfria konst- och färdighetsämnen kan användas till för eleverna valfria,
fördjupande studier i konst- och färdighetsämnen. Skolorna antecknar valfriheten i läsårsplanen. Valfria ämnen kan pågå en termin eller ett läsår.
Lärokurserna i konst- och färdighetsämnen består av läroämnets minimitimantal och eventuella tillvalstimmar i konst- och färdighetsämnen. Konst- och färdighetsämnenas tillvalstimmar bedöms som en del av lärokurser som undervisas i form av gemensamma läroämnen och bedöms inte separat i läsårsbetyget.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll samt mål för lärandet i valfria ämnen.
MUSIK
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Vidga och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i musik. Stärka
elevens spel- och sångförmåga samt
färdigheter att musicera tillsammans.

Fördjupning i olika delområden inom musik.

Bekanta sig med olika delområden
inom musik, musikprogram, komponering och improvisation. Öva sig i
långsiktigt arbete.

Kompetens
som målet anknyter till
K2, K7

Möjliga innehåll i årskurserna 4–6: sång och
röstanvändning, sångskrivande, instrumentbyggnad, reklammusik, musikal, fördjupningskurs i musikstilar (t.ex. rap, disco, humppa...),
ljudteknik, musikapplikationer, filmmusik, musikgymnastik, band e. d. instrumentsammansättning, konstintegrationskurs.

Stärka elevens musikaliska uttryck.
Mål för lärandet i valfritt ämne
Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i musik,
- lär sig att spela olika instrument tillsammans med andra,
- tränar sin förmåga till långsiktigt arbete,
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tillämpar sina kunskaper om musik i praktiken,
uppfattar musikens möjligheter i större omfattning,
upplever glädje i att musicera eller att hålla på med ett musikprojekt.
BILDKONST

Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Vidga och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i bildkonst.
Främja elevens estetiska utveckling.
Undersöka, beundra och förundras
över visuell kultur genom att titta på
och framställa bilder. Hitta visuell
glädje. Öva sig i långsiktigt arbete.

Fördjupa sig i olika fält inom den visuella kulturen (t.ex. bildkonst, formgivning, miljöplanering, media, reklam).

Kompetens
som målet anknyter till
K2, K4, K5

Skapa bilder med varierande material och arbetssätt.
Möjliga innehåll i årskurserna 4–6: teckning, serier, måleri, lera, fotografi, bildbehandling, film,
grafik, performance, byggande.
Mål för lärandet i valfritt ämne

Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i bildkonst
- lär sig nya innehåll och tekniker
- lär sig att studera den visuella kulturen på bredare basis
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.
SLÖJD
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Fördjupa sig i olika delområden inom slöjd.
Vidga och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i slöjd. Planera
Slöjda med varierande material och arbetssätt.
och genomföra ändamålsenliga produkter av hög kvalitet. Lära sig och
Möjliga innehåll i årskurserna 4–6: träslöjd,
använda sig av olika tekniker. Utmetallslöjd, elektronik, underhåll och reparatveckla sin kreativitet och problemlös- ion av färdmedel, olika tekniker inom texningsförmåga samt bedöma den egna tilslöjd, kläder, accessoarer, små inredningsverksamheten. Öva sig i långsiktigt
föremål, tovning.
arbete.
Mål för lärandet i valfritt ämne

Kompetens
som målet anknyter till
K1, K2, K3, K7

Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i slöjd
- lär sig olika slöjdtekniker
- lär sig att förstå slöjd och betydelsen av slöjdfärdigheter
- tillämpar de slöjdfärdigheter och -metoder som hen lärt sig
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.
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GYMNASTIK
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Vidga och fördjupa elevernas fysiska
kunskaper och färdigheter.

Fördjupning i olika delområden inom fysisk aktivitet.

Kompetens
som målet anknyter till
K2, K3

Öka elevernas fysiska aktivitet. Stödja Stärkande av samarbetsfärdigheterna.
regelbunden motion. UpprätthålMöjliga innehåll i årskurserna 4–6: olika idlande och höjande av konditionen.
rottsgrenar, till exempel dans, bollspel, aeroBekanta sig med olika idrottsgrenar.
bics, friluftsliv.
Öva sig i långsiktigt arbete.
Mål för lärandet i valfritt ämne
Eleven
- vidgar och fördjupar sina fysiska kunskaper och färdigheter,
- lär sig olika motionsformer,
- lär sig att betrakta motionens betydelse i en större kontext,
- utvecklar sina samarbetsfärdigheter i fysiskt aktiva miljöer,
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.

HUSLIG EKONOMI
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Vidga och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i huslig ekonomi. Utveckla sig i självständigt utförande av vardagliga hushållssysslor.
Söka information och tillämpa den i
praktiken. Främja hälsosamma närings- och matvanor. Beakta hållbar
utveckling. Stöd till en positiv inställningen gentemot eget initiativtagande och hushållssysslor och främjande av en jämställd arbetsfördelning. Öva sig i långsiktigt arbete.

Fördjupa sig i olika delområden inom huslig
ekonomi.

Kompetens
som målet anknyter till
K2, K3

Planera och genomföra måltider

Möjliga innehåll i årskurserna 4–6: inlärning
med hjälp av sinnen, smakskola, hälsofrämjande köpbeslut, kritisk granskning av matvarureklam och erbjudanden, återvinning, matsvinn, matkedja, hygieniskt arbete i hushållsklassen, arbetsredskap, samarbete, hälsofrämjande måltid och måltidsrytm, tillredning av
mellanmål, utnyttjande av färdigdegar, snabbdegar.
Mål för lärandet i valfritt ämne

Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i huslig ekonomi,
- lär sig att tillreda olika slags måltider,
- lär sig att betrakta matkulturen i en större kontext,
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.
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Valfria ämnen
Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. Som valfria
ämnen eller ämneshelheter som består av flera läroämnen kan utbildningsanordnaren erbjuda fördjupade
och tillämpade studier som lämpar sig för den grundläggande utbildningen och stöder utsatta mål för den
grundläggande utbildningen. De valfria ämnena främjar de mål som fastställts för den grundläggande utbildningen. Fördjupade valfria lärokurser ska fördjupa och/eller bredda målen och innehållet i de gemensamma
läroämnena. Tillämpade valfria ämnen kan innehålla element från flera olika läroämnen eller från mångsidig
kompetens. Tillämpade valfria ämnen bidrar till att främja samarbetet mellan läroämnena, till exempel inom
konst- och färdighetsämnen, informations- och kommunikationsteknik, konsument- och ekonomikunskap,
global fostran och studier i drama.
I timfördelningen som fastställs i statsrådets förordning reserveras nio årsveckotimmar för valfria ämnen i
årskurs 1–9. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo erbjuds en årsveckotimme av
detta antal årsveckotimmar i årskurs 5 som valfritt ämne matematik samt modersmål och litteratur. Tillvalsämnen som valts från valfria ämnen-kvoten är inte en del av ett ämne som undervisas som gemensamt läroämne. Således bildar tllvalsämnen som valts från valfria ämnen-kvoten en egen lärokurs som också bedöms
som självständig helhet.
Skolorna erbjuder valfrihet inom ramen för sina resurser och antecknar valfriheten i skolan i läsårsplanen.
Valfria ämnen kan pågå en termin eller ett läsår.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll samt mål för lärandet i valfria ämnen i Kervo.
MODERSMÅL OCH LITTERATUR
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Vidga och fördjupa elevernas kunFördjupa sig i olika delområden inom modersmål och litteratur.
skaper och färdigheter i modersmålet. Utveckla mångsidiga kommuniStärka modersmålsfärdigheterna.
kationsfärdigheter. Öva sig i långsiktigt arbete. Fokus på tolkning av ord- Möjliga innehåll i årskurs 5: uttrycksförmåga,
konst och skapande. Bekanta sig med mediefärdigheter, film, kreativt skrivande, litkulturutbudet. Utveckla mediefärdig- teratur, diskussion, scenarbete, lokalt kulturutheterna.
bud.
Mål för lärandet i valfritt ämne

Kompetens
som målet anknyter till
K1–K7

Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i modersmål och litteratur,
- lär sig olika kommunikations- och uttryckssätt,
- lär sig att betrakta betydelsen av modersmål och litteratur i en större kontext,
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.
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MATEMATIK
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Utveckla, fördjupa och tillämpa det
matematiska tänkandet

Lösning av matematiska problem på olika sätt
och med olika verktyg, utnyttjande av spel i lärandet

Upptäcka matematikens flerdimensionella karaktär
Öva sig i långsiktigt arbete till exempel i form av ett matematikprojekt
Differentiering efter begåvning och
intressen

Kompetens
som målet anknyter till
K1, K3, K5

Utnyttjande av matematik med utgångspunkt i
vardagliga fenomen
Möjliga innehåll i årskurs 5: logik, kalkylering,
kodning, geometri.
Mål för lärandet i valfritt ämne

Eleven
- vidgar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i matematik,
- lär sig nya innehåll och lösningsmodeller,
- lär sig att betrakta matematik som en del av vardagen,
- tränar på sin förmåga till långsiktigt arbete.
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11. ÅRSKURS 1–2:
Övergången från förskoleundervisning till grundläggande utbildning och uppdrag i årskurs 1–2
Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt särskilda
uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.
Övergången mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Barnets övergång från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen förutsätter systematiskt
samarbete mellan personalen i förskolan och personalen i nybörjarundervisningen. Man behöver känna till
varandras lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Det är viktigt att samarbeta med hemmen och att
bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Varje barns situation, förutsättningar för lärande och behov ska beaktas. Barns eventuella behov av stöd för lärande och skolgång ska tryggas vid skolstarten och man ska också
utreda behov och möjligheter för barnen att delta i morgon- och eftermiddagsverksamhet och klubbverksamhet. Barnen ska uppmuntras att vara stolta över de färdigheter de fått under tiden i förskolan. De ska
sporras att ansluta sig till den nya gruppen och att samverka med de vuxna som de möter i den nya miljön.
Vid övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen görs intensivt samarbete
mellan småbarnspedagogikens förskolegrupper och skolornas grupper för nybörjarundervisning. Skolorna
planerar och ordnar informationsöverföringsmöten för nya elever på senvåren eller förhösten i samarbete
med småbarnspedagogikens ansvarsområde. Förskolelärarna överför barnets plan för förskoleundervisningen till den kommande skolan. Elevvårdsärenden överförs med vårdnadshavarens samtycke. För nya elever ordnas under våren en besöksdag i den kommande skolan.
Nya skolelever och deras vårdnadshavare ges information om skolans språkprogram. Redan innan undervisningen i A1-lärokursen i språk inleds kan barnet preliminärt få bekanta sig med de språk som erbjuds av
undervisningsarrangören, till exempel genom att ordna språkduschar i förskolan. I språkduscharna kan barnen bekanta sig med språk till exempel genom att sjunga, leka, spela och röra på sig. Ämnena väljs ut bland
frågor av intresse för barnen, tillsammans med barnen. Språkduschar kan utföras i samband med andra aktiviteter eller kan reserveras för egna undervisningsstunder.
Placeringen av elever som får intensifierat och särskilt stöd görs i samarbete med förskolelärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken, skolans speciallärare och psykologer samt administrationen för småbarnspedagogiken och undervisningen. Vid behov gör psykologerna observationsbesök i förskolegrupperna.
För besluten om intensifierat och särskilt stöd hörs barnets vårdnadshavare. Då en elev med stödbehov övergår från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen överför skolans planeringsansvarige de
pedagogiska handlingarna till den nya skolan. En behörig tjänsteinnehavare fattar besluten om skolplats för
nya elever.
Årskurs 1–2: Att utvecklas till skolelev
Undervisningen i årskurserna 1–2 ska ta hänsyn till de färdigheter som eleverna tillägnat sig i förskoleundervisningen och tidigare inom småbarnspedagogiken. Det särskilda uppdraget i årskurserna 1–2 är att ge eleverna förutsättningar att utveckla en positiv bild av sig själva som lärande individer och skolelever samt färdigheter för fortsatt arbete och lärande. I början av den grundläggande utbildningen är det särskilt viktigt att
man följer med varje elevs lärande så att man kan garantera att eleven har förutsättningar att göra framsteg
i sina studier.
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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 är fortsättningsvis i huvudsak helhetsskapande. Elevernas initiativförmåga, förmåga att arbeta tillsammans och förstå
samband mellan olika företeelser stärks också genom att man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden enligt kapitel 9. Under hösten i årskurs 1 genomförs ett lärområde med temat Hur mår jag bra? och
under hösten i årskurs 2 ett lärområde med temat Hur utvecklas jag till en världsmedborgare?. Eleverna i
årskurserna 1–2 deltar även i planeringen, genomförandet och utvärderingen av temat för och genomförandet av vårens mångvetenskapliga lärområde. I samband med de mångvetenskapliga lärområdena uppstår
också flera tillfällen till samarbete med såväl förskoleundervisningen som med de högre årskurserna.
Förverkligandet av uppdraget i årskurserna 1–2 följs upp och utvecklas i samband med läsårsbedömningen.
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 också allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta självständigt och i grupp och att lära sig att ta ansvar. Ett lyckat skolarbete stöds tillsammans med hemmen. Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om hur studierna ordnas, om nya läroämnen som inleds och om valfria eller frivilliga studier. Tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna funderar vi på de krav som studierna ställer och över hur det känns att eventuellt ansluta sig till en ny grupp.
Elever och vårdnadshavare får information om det språkprogram som erbjuds av utbildningsorganisatören.
Eleverna uppmuntras till mångsidiga språkstudier. Språkduschar kan arrangeras innan den för alla gemensamma undervisningen i A2-engelska inleds och vid valet av valfria A2-språkval. I språkduscharna kan barnen
bekanta sig med språk till exempel genom att sjunga, leka, spela och röra på sig. Språkduschar kan utföras i
samband med andra aktiviteter eller kan reserveras för egna undervisningsstunder.
Direktören för tillväxt och inlärningsstöd granskar beslutet om särskilt stöd i enlighet med vad som förutsätts
i lagen före årskurs 3. För detta upprättar läraren en pedagogisk utredning tillsammans med vårdnadshavarna.
Mångsidig kompetens i årskurserna 1–2
De allmänna målen för mångsidig kompetens fastställs i kapitel 3. I det följande beskrivs de aspekter gällande
målen som betonas i årskurserna 1–2. Stödet för mångsidig kompetens fastställs mer specifikt i anslutning
till läroämnena.
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
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främst genom att skolan föregår med gott exempel. För att främja en hållbar livsstil ska man speciellt bemöda
sig om att elevernas sociala färdigheter får möjlighet att utvecklas, att eleverna får lära sig observera kulturell
mångfald i närmiljön och att de får vara ute i naturen och stärka sitt förhållande till naturen.
Förmåga att tänka och lära sig (K1)
Arbetet ska utgå från elevernas egna erfarenheter, iakttagelser och frågor. Det ska finnas utrymme för att
undra, komma till insikt, hitta och uppfinna, fantisera och känna glädje i lärandet. Eleverna ska uppmuntras
att fråga och lyssna, göra noggranna iakttagelser, söka information samt att producera och utveckla idéer
tillsammans med andra och presentera resultatet av arbetet. Med hjälp av för åldern lämpliga problemlösnings- och forskningsuppgifter väcks elevernas nyfikenhet och intresse för den omgivande världen och deras
förmåga att strukturera, benämna och beskriva omgivningen stärks. Eleverna ska också uppmuntras att ifrågasätta sina iakttagelser och lägga märke till att information ibland kan vara motstridig och otydlig.
Eleverna ska få öva att planera och ställa upp mål för sitt eget och det gemensamma arbetet och att utvärdera
arbetet. Tillsammans ska man fundera över när man lyckats i arbetet och hur man vet när man lyckats. Eleverna ska handledas i att se sina framsteg, bli varse sina styrkor som lärande individer och att känna glädje
när de lyckas. Läraren ska tillsammans med eleverna fundera över eventuella val i samband med studierna
och hjälpa dem att förstå betydelsen av olika alternativ.
Mångsidig motion och motoriska övningar bidrar till att utveckla tänkandet och lärandet. Utvecklingen av
minnet, fantasin samt etiskt och estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av sagor och berättelser, spel, ramsor, sånger och lekar, olika konstformer och mångsidig kommunikation.
Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
Eleverna ska sporras och handledas till positiv växelverkan och samarbete. Lektioner, fester, lek, spel, måltider och samarbete i och utanför skolan erbjuder tillfällen där man kan öva sig att fungera tillsammans med
många olika slags människor. Eleverna ska bemötas med respekt och man ska lära dem goda vanor och att
visa vänlighet.
Eleverna ska handledas att värdesätta sin familjs och släkts traditioner och andras vanor och traditioner. I
skolarbetet ska man bekanta sig med den närmaste kulturmiljön och dess kulturella mångfald. Eleverna ska
också få möjlighet att bekanta sig med kulturarvet och med konst och annat kulturutbud. Eleverna ska också
få erfarenheter av internationalism. Det är viktigt att fundera över hur man kan påverka sin egen miljö och
dess kultur. Eleverna ska få bekanta sig med grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter och
fundera över vad dessa principer betyder i deras liv och i deras sätt att agera.
I skolarbetet ska eleverna ges möjlighet att ge uttryck för sådant som är betydelsefullt för dem själva genom
att använda mångsidiga framställningssätt. Eleverna ska sporras att njuta av att deras fingerfärdighet och
andra fysiska färdigheter utvecklas och att öva sig i att uppträda på olika sätt. Fantasin, uppfinningsrikedomen och uttrycksförmågan utvecklas genom bland annat lek, äventyr, musik, drama, berättande, mediepresentationer och visuella uttryck samt genom handens arbete.
Vardagskompetens (K3)
Skolstarten förutsätter en ny slags förmåga att ta hand om sig själv och bli mera självständig. Till skolarbetet
hör att eleverna i klassen och i skolan ska sköta ansvarsuppgifter som lämpar sig för deras ålder. Betydelsen
av gemensamma spelregler, goda vanor och uppmuntrande respons ökar. Eleverna ska lära sig att uppfatta
tids- och rumsbegrepp och deras betydelse i praktiken. De ska öva sig att identifiera och uttrycka sina känslor
och att utveckla emotionell kompetens till exempel med hjälp av lek och drama.
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I skolan ska eleverna få lära sig grundläggande fakta om vad som främjar det egna och det gemensamma
välbefinnandet, tryggheten och en god vardag. Det är viktigt att eleverna lär sig att röra sig självständigt och
tryggt i närmiljön, att de använder säkerhets- och skyddsutrustning och förkovrar sina kunskaper och färdigheter som fotgängare och cyklister. De ska också få öva sig i hur man ska agera i olika riskfyllda situationer
och hur man ska söka hjälp. Läraren ska tillsammans med eleverna undersöka teknik i vardagen och hur den
används i olika situationer samt lära sig använda teknisk utrustning på ett tryggt sätt. Elevernas konsumtionsvanor ska diskuteras och de ska lära sig att förhålla sig kritiskt till reklam och medier. Eleverna ska också ges
möjlighet att fundera över hur de kan påverka sin egen användning av pengar. Eleverna ska vägledas till
kritiska konsumtionsvanor och till att fundera över vad sparsamhet, måttlighet och miljötänkande innebär
för konsumentens val och vad de betyder för deras eget agerande.
Multilitteracitet (K4)
Eleverna ska handledas att nå kompetens i multilitteracitet, det vill säga att kunna tolka, producera och kritiskt granska texter av många olika slag som är lämpliga för deras ålder. Med texter avses här olika slag av
information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa. Genom en multisensorisk, helhetsinriktad och fenomenbaserad
undervisning ska elevernas kompetens i multilitteracitet utvecklas. Eleverna ska uppmuntras att använda
och producera olika slag av texter och språk, dra nytta av dem och att uttrycka sig med hjälp av dem. Elevernas grundläggande läs- och skrivfärdighet ska utvecklas och bli allt mer flytande. Också förmågan att hantera
numerisk information i texter som anknyter till vardagen ska utvecklas, till exempel att se skillnader mellan
antal. Eleverna ska sporras att utveckla förmågan att läsa och tolka bilder genom att pröva på olika visuella
uttryckssätt och genom att granska olika visuella sätt att påverka i närmiljön.
Eleverna ska lära sig att söka information i olika källor och att förmedla information till andra. De ska handledas att fundera över skillnaden mellan den fiktiva och den verkliga världen och att inse att varje text har en
upphovsman och ett syfte. På detta sätt ger undervisningen eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kritiskt läsande (Critical literacy). För att utveckla multilitteracitet behöver eleverna såväl en rik textmiljö som
ett tryggt stöd i användningen av medier. Texter som lämpar sig för åldern, exempelvis tidningar, böcker,
spel, filmer och musik samt iakttagelser i omgivningen och texter som eleverna själva producerat eller valt
ska användas i undervisningen. Förmågan att producera ska utvecklas vid sidan av förmågan att tolka och
värdera. Eleverna ska ges gott om tillfällen att fråga, undra, berätta historier, uttrycka sina tankar och åsikter
och dela med sig av sina erfarenheter genom olika uttryckssätt och med olika redskap.
Digital kompetens (K5)
Undervisningen ska utnyttja den digitala kompetens som eleverna inhämtat i förskoleundervisningen. Ett
lekinriktat arbetssätt är fortfarande centralt. Eleverna ska få öva på grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och lära sig att använda dem som verktyg i studierna. Samtidigt ska eleverna
få lära sig grundläggande terminologi. 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 i 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
92

att utföra mindre informationssökningar inom olika områden och om sådant som intresserar dem. De ska
uppmuntras att med hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och tillsammans med andra.
Kommunikation och nätverksbildning: Eleverna ska få erfarenheter av sociala medietjänster som stödjer lärandet och öva sig att använda digitala verktyg i olika kommunikationssituationer.
Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Skolarbetet ska ge eleverna mångsidiga möjligheter att lära sig arbeta självständigt och tillsammans med
andra. De ska få öva sig att medverka i grupp och att samarbeta, att anpassa sina egna idéer till andras och
att ta ansvar enligt sin ålder. Eleverna ska uppmuntras att undersöka nya fenomen och fundera över vad de
själva är särskilt bra på och vad de kunde göra till förmån för andra i skolan och hemma. De ska uppmuntras
att lita på sig själva då de handlar i nya situationer. Eleverna ska få bekanta sig med olika yrken i och utanför
skolan och lära sig förstå vad dessa yrken och arbeten överlag betyder för samhället, i synnerhet med tanke
på familjernas vardag och uppehälle. Skolarbetet berikas av samarbete med vårdnadshavarna och aktörer
utanför skolan.
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Eleverna ska från första klass få vara med och diskutera och planera mål för sitt eget arbete och sin grupps
arbete. De ska också få planera hur skolans arbetsutrymmen ska inredas och göras trivsamma samt få delta
i planering som gäller måltider, raster, fester, utfärder och andra evenemang i skolan. Tillsammans med eleverna ska man diskutera vad rättvisa, jämlikhet och ömsesidighet betyder. Eleverna ska genom egna erfarenheter bekanta sig med demokratiska principer och demokrati i praktiken. Alla elever hör till elevkåren och
kan enligt sin ålder och sina förutsättningar vara med och besluta om saker som gäller dem själva. Man ska
tillsammans med eleverna fundera på vad en rättvis och hållbar framtid betyder i vårt land och i världen och
hur de själva kan bidra till en sådan.
Läroämnen i årskurs 1–2
I denna läroplan föreskrivs för varje läroämne dess uppdrag och målen för undervisningen, centralt innehåll
som anknyter till målen för undervisningen samt målen för lärandet. Dessutom föreskrivs särskilda aspekter
gällande mål för lärmiljöer, arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömningen av lärandet
i ifrågavarande läroämne. Målen för mångsidig kompetens i undervisningen fastställs för varje läroämne.
Höstterminens mångvetenskapliga lärområden har markerats enligt följande i undervisningens mål och innehåll för varje läroämne: (mångvetenskapliga).
I läroämnesdelarna används förkortningar. Målen är förkortade M1, M2 osv. Innehåll som hör samman med
målen är numrerade I1, I2 osv. och i läroämnenas måltabeller finns hänvisningar till dem. De olika kompetensområdena inom mångsidig kompetens är numrerade K1, K2 osv. och i läroämnenas måltabeller hänvisas
till dem på följande sätt:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K3 Vardagskompetens
K4 Multilitteracitet
K5 Digital kompetens
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
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11.3.1.

Modersmål och litteratur, svenska och litteratur

Eleverna inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kervo läser lärokursen svenska och litteratur
som läroämnet modersmål och litteratur.
Språkpedagogik och språkutveckling
Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i
flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen består av kompetens i modersmålen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka
elevernas språkliga medvetenhet och stödja språkbruk på olika språk parallellt. Den ska även bidra till att
eleverna utvecklar kompetens i multilitteracitet. Eleverna ska lära sig att analysera texter och kommunikationsformer på olika språk och använda språkvetenskapliga begrepp vid tolkning av texter och använda sig
av olika sätt att lära sig språk. De ska också uppmuntras att lära sig språk på flera olika sätt och att använda
sin kompetens i olika språk som stöd för allt lärande i alla läroämnen. Eleverna ska få handledning i att läsa
texter på lämplig nivå på olika språk och att i sina studier söka information och kunskap på olika språk.
Eleverna ska vägledas att se och förstå sin egen och andras mångfasetterade språkliga och kulturella identitet. Även betydelsen av minoritetsspråken och de utrotningshotade språken ska behandlas i undervisningen
och den ska stödja elevens flerspråkighet genom att inkludera elevens alla språk, även de som används på
fritiden. Undervisningen ska stärka elevens tro på den egna förmågan att lära sig språk och uppmuntra till att
modigt använda nya språk, även på grundläggande nivå. Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet
är att flera olika läroämnen samarbetar.
Läroämnets uppdrag
Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin
kreativitet och vidga sitt vardagsspråk och sin textkompetens så att de med hjälp av lämpliga begrepp kan ge
uttryck för iakttagelser och fenomen och verbalisera sina egna tankar.
Läroämnet modersmål och litteratur ansvarar, i samarbete med de övriga läroämnena och med hemmen, för
elevernas språkliga utveckling. Undervisningen ska hjälpa eleverna att skapa sin språkliga och kulturella identitet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle. Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, färdighets- och kulturämne. Undervisningen ska baseras på en vidgad textsyn. Centrala färdigheter
som ska betonas är färdighet i att tolka och producera mångformiga texter och i att söka och dela information. Kreativiteten stärks och fantasin får möjlighet att utvecklas på ett mångsidigt sätt genom att eleverna
bekantar sig med litteratur som är lämplig för deras ålder och språkfärdighet. Litteraturen vidgar även elevernas uppfattning om sig själva som språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar förståelsen för andra kulturer.
Eleverna ska uppmuntras till att kommunicera och uttrycka sig i olika slag av kommunikationsmiljöer. Genom
att eleverna blir handledda i att inse hur deras egen språkanvändning påverkar andra människor bidrar modersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och skrivstrategier är centrala metakognitiva färdigheter som ska betonas inom modersmålsundervisningen. Syftet med undervisningen om språket är att stödja
och utveckla språklig medvetenhet och analytisk språkfärdighet. Undervisningen ska basera sig på en social
och funktionell syn på språket: de språkliga strukturerna ska studeras i språkliga sammanhang och inom textgenrer som är lämpliga för den aktuella åldersgruppen. Undervisningen ska avancera trappstegsvis i enlighet
med elevernas utvecklingsstadium.
94

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.
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 färdigheter i att lyssna, tala, läsa och skriva.
Undervisningens uppgift är att väcka intresset för språkliga uttrycksformer, drama och litteratur samt för att
tolka och producera många olika slag av texter. Inom undervisningen ska man se till att lärprocessen blir
progressiv från förskola till skola gällande både basfärdigheterna i modersmålet och de centrala mångsidiga
kompetenserna.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i läroämnet modersmål och litteratur i årskurs 1–2
Lärmiljön ska utgöra en mångsidig text- och språkmiljö. Det finns 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 aktiviteter och lek, till exempel med
hjälp av roll-, drama- och teaterlekar. De olika delområdena ska integreras i undervisningen så att eleverna
tillägnar sig olika färdigheter i läroämnet samtidigt som de lär sig att gestalta olika företeelser språkligt. Genom att bekanta sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och med olika kulturevenemang för
barn utvidgas lärmiljön till områden utanför klassrummet. Den kulturella mångfalden i närmiljön och medierna ska också utnyttjas. Undervisningen ska fokusera på att dela upplevelser och öva färdigheter tillsammans och individuellt. Vid behov får eleven individuell handledning. Också informations- och kommunikationsteknik utnyttjas. 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. Man strävar efter att identifiera språksvårigheter vad gäller tal, läsning eller skrivning så tidigt som
möjligt genom att testa de språkliga kunskaperna och färdigheterna i enlighet med Kervo stads plan för identifiering av lärandet och stöd för skolgången samt genom att ge stöd utifrån detta. 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. Texterna och arbetssätten väljs med syfte att uppnå jämlikhet bland eleverna och jämställdhet mellan könen. Elektroniska lärmiljöer används som en del av differentieringen.
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Bedömning av elevens lärande i läroämnet modersmål och litteratur i årskurs 1–2
Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. 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. Elevens kunskapsnivå och individuella utvecklas ska beaktas i bedömningen. 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. Det hjälper eleverna att lägga märke till sina framgångar och framsteg och motiverar dem
att rikta in arbetet på ett ändamålsenligt sätt med tanke på den språkliga utvecklingen. Bedömningen ger
också information för planering av undervisningen och hjälper till att upptäcka eventuella stödbehov i elevernas språkliga utveckling.
Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur är följande
- framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet
- framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset
- framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord
- framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över vardagsspråket
och ords betydelser.
11.3.1.1. Svenska och litteratur
Lärokursens särskilda uppdrag
Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och lärokursen i svenska och litteratur undervisas i
samma omfattning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock med vissa
mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. I undervisningen betonas läroämnets centrala kulturbärande uppdrag i de svenska skolorna i Finland. 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.
Undervisningen i läroämnet svenska och litteratur har som särskilt uppdrag att utveckla elevernas kunskaper
i svenska, deras multilitteracitet och kommunikationsförmåga samt att introducera eleverna i litteratur och
kultur. Undervisningen stöder utvecklingen av elevernas multilitteracitet, språkmedvetenhet och språkliga
identitet. I undervisningen handleds eleverna att förstå betydelsen och ställningen av det svenska språket
samt svenskspråkig litteratur och annan kultur i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle. Eleverna handleds i att upptäcka betydelsen av de kunskaper i språk, medier och kultur som de inhämtar utanför skolan
som stöd för inlärningen av det finska språket.
I undervisningen beaktas finskans och svenskans ställning som nationalspråk i Finland. Svenskan ses som
både föremål och verktyg för undervisningen i andra ämnen och i undervisningen stärks elevens inlärningsoch tankeförmåga.
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I årskurserna 1–2 är det speciellt viktigt att eleverna lär sig grundläggande läs- och skrivfärdighet, och att de
kommunicerar genom många olika uttryckssätt och lär sig att lära. Undervisningens syfte är att väcka intresse
för språk och kommunikation och för att producera och tolka olika slag av texter.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen av lärokursen svenska och litteratur i årskurserna 1–2.
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna övar sig på att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt
i kommunikationssituationer i klassen. Det svenska språket och dess konstruktioner undersöks fenomenbaserat. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt i växelverkan med andra
vid par- och grupparbete.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna gör iakttagelser om hur det egna språkbruket påverkar
omgivningen. Eleverna uppmuntras till mångsidigt uttryck med hjälp av dramapedagogik. Eleverna bekantar
sig med finska och finlandssvenska högtids- och kulturtraditioner samt högtidstraditioner i andra länder.
K3 Vardagskompetens: Eleverna lär sig att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt. Eleverna tränar
artigt språkbruk och att uttrycka sina åsikter. Eleverna lär sig att skriva obehindrat och tydligt för hand. Biblioteket utnyttjas som lärmiljö och en plats för informationssökning.
K4 Multilitteracitet: Eleverna undersöker sambandet mellan bild och text samt informationen som dessa ger
för sig själv och tillsammans. Eleverna arbetar med bilder, texter och barnlitteratur. Eleverna reflekterar över
betydelsen av fakta och fiktion samt undersöker berättelser i dessa genrer i den tryckta litteraturen och i
elektroniska medier.
K5 Digital kompetens: Digitala medier utnyttjas som stöd för elevens egen produktion till exempel genom
att producera korta berättelser med hjälp av fotografier och videoklipp. Grunden för delning av alstren och
samarbetet skapas genom att eleverna berättar om sina arbeten och lyssnar till andras presentationer. Att
skriva med hjälp av tangentbord övas i samband med att eleverna lär sig att läsa och skriva. Eleverna bekantar
sig med elektroniska lärmiljöer och nätetiketten och övar på grundläggande färdigheter inom användning av
data- och kommunikationsteknologi.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna bekantar sig med yrken där man utnyttjar kunskaper i svenska och litteratur (t.ex. bibliotekarie, journalist, författare, översättare, manusförfattare). Eleverna övar på arbete i par och grupp.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna deltar tillsammans i produktionen
av framträdanden eller kulturprodukter. Kommunikationsfärdigheter tränas mångsidigt. Eleverna tränar på
sin förmåga att arbeta målinriktat och etiskt i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna lär sig att kritiskt söka
och ta emot information i den omgivande världen och olika medier.
Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 1–2
I1 Att kommunicera: Eleverna får öva sig att språkligt gestalta och benämna omgivningen, att lyssna, fråga,
svara och berätta. Eleverna övar på gruppkommunikation i olika typer av kommunikationssituationer öga
mot öga. Eleverna observerar olika kommunikationssätt. Med hjälp av kommunikationsövningar och drama,
roll- och teaterlekar får eleverna möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, ramsor, faktatexter, medietexter och spel.
I2 Att tolka texter: Eleverna lär sig läsa och övar sig på begreppen språkljud, bokstav, stavelse, ord, mening,
punkt, rubrik, text och bild. Eleverna får stöd för sina textförståelsefärdigheter och tränar textförståelsestrategier. Eleverna får möjlighet att iaktta och tolka många olika slag av texter i omgivningen och fundera över

97

deras betydelser och strukturer. De arbetar med bland annat bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna funderar över betydelsen av ord och uttryck samt ordval i texter
och breddar sitt begreppsförråd. 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. Eleverna delar läsupplevelser på olika sätt, diskuterar innehållet i texter och övar sig på att återge en text med egna ord. Eleverna övar sig på informationssökning genom att göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna texter samt berätta för
andra om sina iakttagelser.
I3 Att producera texter: Eleverna övar sig på att producera texter, använda sin fantasi, berätta historier och
uttrycka åsikter samt att beskriva sina upplevelser, iakttagelser och tankar muntligt, skriftligt och med hjälp
av bilder, individuellt och i grupp. Eleverna får bekanta sig med hur talspråket omvandlas till skriftspråk och
övar sig på att planera texter. 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. Eleverna övar rättstavning med hjälp av läsning och övningar som utvecklar den fonologiska
medvetenheten. Eleverna lär sig att tillämpa grundläggande rättstavningsregler och skriftspråkets konventioner i sina egna texter, såsom mellanrum mellan ord, avstavning, mening och skiljetecken, användningen av
versal i början av en mening och i namn.
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 i skolan och under fritiden
samt reflekterar kring hur språkanvändningen påverkar omgivningen. Eleverna reflekterar tillsammans över
ord, uttryck och uttryckssätt samt leker med språket med hjälp av ramsor, dikter och ordlekar. Eleverna letar
fram intressant läsning och man väcker elevernas intresse för läsande som fritidssysselsättning. Genom att
lyssna och läsa lär sig eleverna att känna olika typer av texter, såsom barnlitteratur och medietexter. Texterna
används för att stimulera eleverna att uttrycka sig och man diskuterar texternas betydelse i elevernas egen
vardag. Eleverna bekantar sig tillsammans med biblioteket och användningen av det. Eleverna bekantar sig
med barnkulturen, seder och bruk, högtidstraditioner och vissa former av kulturtraditioner i den egna närmiljön och deltar tillsammans i produktionen av framträdanden eller andra kulturprodukter.
Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter till

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
Stödja eleven i att stärka sin förmåga att fungera i olika kommunikationssituationer (mångvetenskapliga).
M3

I1
Eleverna övar sig på att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt i kommunikationssituationer i klassen (mångvetenskapliga).
Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter
(mångvetenskapliga).
I1
Eleverna gör interaktiva övningar till exempel med hjälp
av samtal och bilder (mångvetenskapliga).

K1, K2, K3

K1, K2, K7
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Stödja elevens lust och vilja att
uttrycka sig (mångvetenskapliga).

Eleverna övar drama med hjälp av lekfullt lärande, till
exempel rollekar, dramalekar, stillbilder, dockor och figurer (mångvetenskapliga).
Eleverna undersöker sagor, berättelser, dikter, faktaoch medietexter, serier samt spel (mångvetenskapliga).
Eleverna behandlar barnlitteratur till exempel med
hjälp av drama, bildkonst och digitala arbetsmetoder
(mångvetenskapliga).

M4
Stödja eleven i att utveckla förståelse för att människor kommunicerar på olika sätt (mångvetenskapliga).

Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter
(mångvetenskapliga).
I1
Eleverna övar på arbete i par och grupp (mångvetenskapliga).

K1, K2, K7

Att tolka texter
M5
Sporra och handleda eleven vid
läsinlärningen och ge eleven
möjlighet till övning i att använda strategier för läsförståelse.

M6
Handleda eleven i att vidga sitt
ord- och begreppsförråd i samband med textanalys.

M8
Sporra eleven att bli intresserad
av barnlitteratur, medietexter
och andra texter genom att
skapa positiva läsupplevelser
(mångvetenskapliga).

I2
Eleverna övar på mekanisk läsning av ord och korta meningar.

K1, K4, K5

Eleverna kan urskilja huvudperson och händelseplats i
litteratur.
Eleverna får stöd för sina textförståelsefärdigheter och strategier genom högläsning tillsammans.
I2
Bokstavs-, språkljuds-, stavelse-, ord- och meningsstruktur.

K1, K2, K4

Eleverna analyserar sambandet mellan bild och text.
Eleverna stärker sitt ord- och begreppsförråd.
I2
Skapa positiva läsupplevelser (mångvetenskapliga).

K2, K4, K5

Förmåga att producera texter
M9
Inspirera eleven att berätta och
uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser i tal och
med bilder.
M11

I3
Eleverna skapar mindre berättelser till exempel muntligt eller skriftligt, med hjälp av bilder och genom små
pjäser.

K1, K4, K5,
K7

I3
Eleverna lär sig bokstavsformerna och intonation.

K1, K4, K5
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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.

Eleverna övar på rättstavning.
Eleverna förstår att en mening börjar med en versal och
avslutas med punkt.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M12
Sporra eleven att utveckla sin
språkliga medvetenhet gällande
talat och skrivet språk samt
handleda eleven i att göra iakttagelser om talat språk samt
hjälpa eleven att bli medveten
om hur det egna språkbruket
påverkar andra.

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

M14
Handleda eleven i att uppskatta
sin egen och andras kultur och
språk samt kulturell mångfald,
ge eleven möjlighet att bekanta
sig med olika former av barnkultur.

I4
Eleverna övar på sin tankeförmåga.

K2, K4, K7

Eleverna gör iakttagelser om talat och skrivet språk genom att lyssna och läsa.
Eleverna analyserar skillnader och likheter mellan skriftoch talspråk.
Eleverna får iaktta det talade språket i dess olika varianter i skolan och under fritiden och reflekterar kring hur
språkanvändningen påverkar omgivningen.
I4
Eleverna bekantar sig med sagor, berättelser, dikter,
ramsor och faktatexter.

K2, K3, K4

Eleverna gör ett studiebesök på Kervo bibliotek, lär sig
hur man använder biblioteket (eleverna får bibliotekskort och lånar material) samt gör annat samarbete med
biblioteket.
Man läser högt tillsammans och delar med sig av sina
läsupplevelser.
I4
Eleverna deltar tillsammans i skapandet av framträdanden eller andra kulturprodukter, till exempel ett konstverk, en egen tidning, en intervju, reklam, utställning,
film eller poesiverk.

K2, K4, K7

Eleverna bekantar sig med högtidstraditioner.

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- uttrycker sig mångsidigt och kan fungera i olika kommunikationssituationer
- känner till olika sagor och berättelser
- lyssnar till och berättar sagor och berättelser
- bekantar sig med olika texter
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-

läser ord och korta meningar
kan bokstavsformerna
skriver stavelser, ord och korta meningar.

Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter till

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
Stödja eleven i att stärka sin förmåga att fungera i olika kommunikationssituationer (mångvetenskapliga).

M2
Stödja eleven i att utveckla sitt
språk och sin fantasi, kommunikations- och samarbetsförmåga
genom att erbjuda möjlighet för
eleven att delta i olika kommunikationssituationer och bli bekant med normerna för dessa
(mångvetenskapliga).
M3
Handleda eleven i att uttrycka
sig både verbalt och icke-verbalt
och genom drama (mångvetenskapliga).

M4
Stödja eleven i att utveckla
kommunikativa färdigheter och
förståelse för att människor
kommunicerar på olika sätt
(mångvetenskapliga).

I1
Eleverna tränar på språkbruket olika kommunikationssituationer i klassen och i skolan (mångvetenskapliga).
Eleverna tränar på att lyssna, fråga, svara och berätta
(mångvetenskapliga).
Eleverna observerar och analyserar olika kommunikationssätt och -situationer och deltar i dem (mångvetenskapliga).
Stärka elevens uppfattning om sin egen kommunikativa
kompetens med hjälp av respons (mångvetenskapliga).
I1
Eleverna undersöker fakta- och medietexter (mångvetenskapliga).

K1, K2, K3

K1, K2, K7

Med hjälp av kommunikationsövningar och drama, rolloch teaterlekar får eleverna möjlighet att gemensamt
behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, ramsor, faktatexter, medietexter och spel (mångvetenskapliga).
I1
Eleverna behandlar barnlitteratur till exempel med
hjälp av drama, bildkonst, digitala arbetsmetoder och
samtal (mångvetenskapliga).

K1, K2, K7

Eleverna övar drama med hjälp av lekfullt lärande, till
exempel rollekar, dramalekar, stillbilder, dockor och figurer (mångvetenskapliga).
Eleverna övar sig på att uttrycka sina åsikter och tankar
(mångvetenskapliga).
I1
Eleverna övar på arbete i par och grupp (mångvetenskapliga).

K1, K2, K7
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Att tolka texter
M5
Handleda och uppmuntra eleven att lära sig läsa och träna
läsförståelse samt hjälpa eleven
att iaktta sitt läsande.

I2
Eleverna tränar på sina textförståelsefärdigheter och strategier individuellt genom läsning och tillsammans
genom högläsning.

K1, K4, K5

Eleverna läser mångsidigt barnlitteratur (barnpoesi,
folksagor, konstsagor, sagoromaner och serier).
Eleverna delar läsupplevelser på olika sätt, diskuterar
innehållet i texter och övar sig på att återge en text med
egna ord.
Eleverna bekantar sig med arbete i läsecirklar och övar
på det.

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

Litteraturens grundbegrepp, såsom huvudperson, plats,
tid och intrig.
I2
Mening, punkt, rubrik, text och bild.

K1, K2, K4

Eleverna söker fakta i texter genom att svara på frågorna ”vem?” och ”vad?”
Man utnyttjar visuellt uttryck som stöd för minnet och
för att betona huvudpunkterna.
Man fortsätter att vidga ordförrådet
Eleverna arbetar med bilder, barnlitteratur och enkla
fakta- och medietexter.
Eleverna bekantar sig med olika texttyper (berättande,
beskrivande och instruerande texter).

M7
Handleda eleven i att söka information på många olika sätt.

Eleverna övar sig på att identifiera skillnader mellan
fakta och fiktion.
I2
Eleverna övar sig på att skriva för hand och på tangentbord.

K1, K4, K5

Eleverna övar sig på att söka information genom att
göra iakttagelser i omgivningen samt tolka bilder och
skrivna texter.

M8
Sporra eleven att bli intresserad
av barnlitteratur, medietexter
och andra texter genom att
skapa positiva läsupplevelser

Eleverna övar sig på att dokumentera och föra vidare information till andra.
K2, K4, K5
I2
Skapa positiva läsupplevelser.
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och samtidigt väcka intresse och Eleverna iakttar och tolkar många olika slag av texter i
lust att läsa och lära sig samt
omgivningen och funderar över deras betydelser och
strukturer.
dela med sig av sina läsupplevelser.
Förmåga att producera texter
M9
Inspirera eleven till att berätta
och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser i tal, bild
och skrift.
M10
Erbjuda eleven möjlighet att
producera enkla berättelser, beskrivningar och andra texter,
även i multimediala miljöer.

I3
Eleverna övar sig på att producera texter, använda sin
fantasi, berätta historier och uttrycka åsikter.
Eleverna övar sig på att beskriva sina upplevelser, iakttagelser och tankar muntligt, skriftligt och med hjälp av
bilder, individuellt och i grupp.
I3
Eleverna övar sig på att omvandla talspråk till skriftspråk.

K1, K4, K5,
K7

K2, K4, K5

Eleverna övar sig på att planera texter.
Eleverna bekantar sig med textuella och språkliga drag
som är typiska för berättande och beskrivande, såsom
uttryck för tid och plats, och med berättelsestrukturen
samt använder sig av dessa i sina egna texter.
Eleverna läser och behandlar dikter, sagor, berättelser
och serier 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.

Eleverna skriver korta fiktiva berättelser.
I3
Eleverna övar på grundläggande rättstavningsregler:
mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, versal i
början av en mening och i namn.

K1, K4, K5

Eleverna lär sig bokstavsformerna och intonation.
Eleverna övar på språkljudens längd (långa och korta
vokaler) i rättstavning.
Textade versaler och gemener.
Eleverna övar sig på att skriva på tangentbord.
Att förstå språk, litteratur och kultur

M12
Sporra eleven att utveckla sin
språkliga medvetenhet gällande
talat och skrivet språk och sin
kunskap om grundläggande
språkbegrepp samt handleda
eleven i att göra iakttagelser om
språk och språkbruk och bli

I4
Eleverna analyserar skrift- och talspråk.

K2, K4, K7

Eleverna får iaktta det talade språket i dess olika varianter i skolan och under fritiden.
Eleverna övar på sin tankeförmåga.
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medveten om hur det egna
språkbruket påverkar andra
M13
Uppmuntra eleven att lyssna till
och själv läsa litteratur för barn,
att välja intressant läsning och
utveckla sitt läsintresse och att
använda sig av bibliotek.

I4
Eleverna letar fram intressant läsning och man väcker
elevernas intresse för läsande som fritidssysselsättning.

K2, K3, K4

Eleverna deltar i avläggandet av Läsdiplomet eller uppmuntras på andra sätt att läsa. Läsdiplomet uppmuntrar
barnen att läsa många slags litteratur genom bibliotekets bokprat.
Vi läser tillsammans-projekt genomförs i mån av möjlighet i samarbete med vårdnadshavarna.
Eleverna delar läsupplevelser.

M14
Handleda eleven i att uppskatta
kulturell mångfald, ge eleven
möjlighet att bekanta sig med
olika former av barnkultur och
inspirera eleven att använda
samt dem sporra eleven att producera kultur tillsammans med
andra (mångvetenskapliga).

Genom att lyssna och läsa lär sig eleverna att känna
olika typer av texter och man diskuterar texternas betydelse i elevernas egen vardag.
I4
Man väcker elevernas intresse för att självmant läsa och
skriva (mångvetenskapliga).

K2, K4, K7

Eleverna bekantar sig med barnkulturen, seder och
bruk, högtidstraditioner och vissa former av kulturtraditioner i den egna närmiljön (mångvetenskapliga).
Eleverna deltar tillsammans i produktionen av framträdanden eller kulturprodukter, till exempel hörspel, serietävling, diktdebatt, att föra över ett evenemang till en
nyhet, film, pjäser, media och spel (mångvetenskapliga).

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- kan uttrycka sig muntligt och uttrycka sina åsikter
- läser mångsidig barnlitteratur
- förstår det hen läser
- berättar om det hen läst och delar med sig av sin läsupplevelse till andra
- identifierar och skriver olika slags meningar
- läser och skriver korta berättelser
- kan grundläggande rättstavningsregler: mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, versal i början av en mening och i namn
- kan bokstavsformerna och intonation
- kan skriva på tangentbord.
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11.3.2.

Modersmålsinriktad finska

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 människor på andra håll i Norden. Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i autentiska situationer och utifrån elevernas kommunikationsbehov. Undervisningen ska
också ge färdigheter som främjar delaktighet och aktiv påverkan.
Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att modigt använda dem.
Eleverna ska ges möjlighet att studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. Undervisningen ska
ordnas så att också elever som avancerar snabbare eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg.
Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika texter. Texterna ska väljas med hänsyn till
barnens och de ungas intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och med de språk
som eleverna använder på fritiden. Eleverna uppmuntras att söka information på de språk som de behärskar.
I årskurs 1–2 syftar undervisningen i det andra inhemska språket specifikt på att ge eleverna en positiv
inställning till inlärning av det finska språket och att stärka elevernas förtroende för sin egen förmåga att lära
sig språk och modigt använda även minimala språkkunskaper. Undervisningen väcker elevernas nyfikenhet
för språk och stöder deras förmåga att iaktta och utnyttja de språkliga och kulturella impulserna i världen
omkring dem. Undervisningen erbjuder mångsidiga erfarenheter av finska språket samt kulturer med anknytning till det finska språket. I undervisningen i modersmålsinriktad finska ges tvåspråkiga elever möjlighet att
begrunda och fördjupa sina kunskaper i finska språket och den finska kulturens särdrag. Undervisningen i det
andra inhemska språket betonar lärglädje, varierande arbetssätt, funktionalitet och muntliga interaktioner i
vardagliga situationer. Ämnesområdena som ska behandlas väljs ut tillsammans med eleverna bland ämnen
som intresserar dem och behandlas mångsidigt. I början av undervisningen krävs inte att eleven kan läsa eller
skriva. Elevens intresse för det muntliga och skriftliga språket väcks och ökas. Gradvis ökas även elevens intresse för läsning och skrivning.
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Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna övar sig på att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt
i kommunikationssituationer i klassen. Det finska språket och dess konstruktioner undersöks fenomenbaserat. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt i växelverkan med andra
så att man börjar med pararbete och avancerar sedan till större grupper.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna gör iakttagelser om hur det egna språkbruket påverkar
omgivningen. Eleverna uppmuntras till mångsidigt uttryck med hjälp av dramapedagogik. Eleverna bekantar
sig med både finska högtidstraditioner och högtidstraditioner i andra länder.
K3 Vardagskompetens: Eleverna lär sig att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt. Eleverna tränar
artigt språkbruk och att uttrycka sina åsikter. Eleverna tränar på användningen av tangentbordet, med andra
ord att skriva på tangentbordet. Eleven kan skriva obehindrat och tydligt för hand. Eleverna lär sig att använda biblioteket som lärmiljö och en plats för informationssökning till exempel via internet.
K4 Multilitteracitet: Eleverna undersöker sambandet mellan bild och text samt informationen som dessa ger
för sig själv och tillsammans. Eleverna arbetar med bilder, texter och barnlitteratur. Eleverna reflekterar över
betydelsen av fakta och fiktion samt undersöker berättelser i dessa genrer i den tryckta litteraturen och i
elektroniska medier.
K5 Digital kompetens: Digitala medier utnyttjas som stöd för elevens egen produktion till exempel genom
att producera korta berättelser med hjälp av fotografier och videoklipp. Grunden för delning av alstren och
samarbetet skapas genom att eleverna berättar om sina arbeten och lyssnar till andras presentationer. Att
skriva med hjälp av tangentbord övas i samband med att eleverna lär sig att läsa och skriva. Eleverna bekantar
sig med elektroniska lärmiljöer och nätetiketten och övar på grundläggande färdigheter inom användning av
data- och kommunikationsteknologi.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna bekantar sig med yrken där man utnyttjar kunskaper i finska och litteratur (t.ex. bibliotekarie, journalist, författare, översättare, manusförfattare). Eleverna
övar på arbete i par och grupp.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna deltar tillsammans i produktionen
av framträdanden eller kulturprodukter. Kommunikationsfärdigheter tränas mångsidigt. Eleverna tränar på
sin förmåga att arbeta målinriktat och etiskt i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna lär sig att kritiskt söka
och ta emot information i den omgivande världen och olika medier.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i modersmålinriktad finska i årskurs 2
I1 Mångkulturalitet och språkmedvetenhet: Eleverna bekantar sig med olika varianter av talad och skriven
finska i klassrummet, skolan eller omgivningen och jämför finsk- och svenskspråkiga texter. Eleverna reflekterar över sin egen kulturidentitet. Eleverna inhämtar kunskap om och diskuterar Finlands nationalspråk och
minoritetsspråk samt deras betydelse för individen och samhället. Eleverna fäster uppmärksamhet vid de
drag som är gemensamma för alla språk, inklusive finska och svenska, och sätt på vilka de kan utnyttja och
utveckla sina befintliga språkkunskaper. Eleverna övar artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer.
I2 Förutsättningar för språkstudier: Eleverna lär sig att tillsammans planera arbetet, att ge och ta emot respons och att ta ansvar. Eleverna handleds i att upptäcka det finska språket i sin omgivning (t.ex. i medier
och på internet), utnyttja det och utveckla sina kunskaper i finska med hjälp av det. Eleverna lär sig effektiva
sätt att studera språk, till exempel att aktivt ta i bruk nya ord eller konstruktioner i sina egna uttryck, öva sig
på att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Eleverna vänjer
sig vid att utvärdera sina språkkunskaper till exempel med hjälp av olika verktyg för självutvärdering.
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I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, att tolka texter, att producera texter: Eleverna lär sig
att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på finska. Centrala teman är jag själv, min familj, mina vänner,
skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet i en finskspråkig miljö. Teman ska också väljas tillsammans.
Innehållet väljs med beaktande av elevernas intressen och aktualitet, utgående från perspektivet jag, vi och
vårt samhälle. Man väljer olika syften som språket används för. Eleverna utökar sitt ordförråd och lär sig
konstruktioner från olika slags texter. Elevernas språkliga utveckling främjas genom valet av texter och ämnen med beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Eleverna lär sig att hitta finskspråkigt material i omgivningen, på internet, på biblioteket och så vidare.
Mål för undervisning i A1-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 1
Undervisningens mål

Innehållsområden relaterade till mål

Mångsidig
kompetens

Fostran i kulturell mångfald och språkmedvetenhet
L1, L2, L5, L7
S1
I undervisningen görs observationer av de
språk som talas i skolan, på närområdet, i
Finland och i de nordiska länderna samt om
likheter och skillnader mellan språken. Vi
funderar på och diskuterar elevens tvåspråkiga bakgrund och kulturella identitet.
L1, L2
T2
S1
Vägleda eleven att uppskatta olika språk Eleverna anser vikten och värdet av språklig
och kulturer, samt språklig och kulturell och kulturell mångfald i olika samhällen.
mångfald, samt sin egen eventuella tvåspråkiga bakgrund och kulturella identitet.
T1
Utforska olika språk och kulturer i skolan,
i näromgivningen, i Finland och i de nordiska länderna. Vägled eleven i att förstå
finskans och svenskans status som nationalspråk.

Språkinlärningsfärdigheter
T3
Ge eleverna möjligheter att samarbeta
med andra och agera i en grupp samt dra
nytta av sin tvåspråkighet.
T4
Uppmuntrar studenten att göra observationer på olika språk och använda svenska
och finska.
T5
Utforska och experimentera med olika
sätt att lära sig språk. Arbeta tillsammans
för att sätta upp mål för språkinlärning.

L1, L2, L6
S2
Eleverna tränar på att samarbeta och att arbeta i par och grupper.
L1, L4, L5
S2
I allmänhet observeras det talade språket i
undervisningen.
S2 diskuterar hur språk lärs och hur man kan L1, L7
lära sig språk. Öva olika sätt att studera
språket. Utvärdera egna språkkunskaper
med hjälp av själv- och kamrabedömning.

Språkkunskaper som utvecklas och förmåga till växelverkan
T6
Uppmuntra studenten att aktivt använda
språket i olika vxelverkande situationer.

S3
L1, L2, L4, L6,
Valet av innehåll utgår från elevernas var- L7
dag och intressen. Innehåll väljs tillsammans med studenterna, med hänsyn till elevernas tvåspråkiga bakgrund. En central del
av innehållet är att använda språket för
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T7
Instruera studenten att dra nytta av ickeverbala medel och uppmuntra eleven att
uttrycka svårigheter kring att förstå budskapet.
T8
Uppmuntra eleverna att använda det
finska språket på ett sätt som är lämpligt
för interaktionssituationen.

olika ändamål och öva artigt språkbruk i
olika interaktioner. Som en del av interaktionen utökar eleverna sitt ordförråd, sin
hantering av språkets strukturer och sin användning av fraser genom sång, lek, drama
och spelifiering.
S3
L1, L2, L3, L4,
Eleverna övar på olika kommunikations- L5, L7
hjälpmedel, såsom gester och teckning. Eleverna lär sig att utnyttja sin tvåspråkighet i
olika situationer.
L2, L4, L6, L7
S3
Eleverna övar naturliga sätt att reagera och
uttrycka sig i vardagliga interaktioner.

Språkkunskaper som utvecklas, färdighet att tolka texter
T9
Instruera eleven att utveckla sina finska
språkkunskaper i olika situationer och att
bekanta sig med muntliga texter som är
lämpliga för åldersnivån.

S3
L1, L2, L3, L4,
Valet av innehåll baseras på elevernas var- L5, L7
dag och personliga intressen, med hänsyn
till elevernas tvåspråkighet. Eleven bekantar sig i första hand med talade texter och
bekantar sig med deras språkliga drag. Eleverna övar sig i att använda finskspråkigt
material och utvecklar sina finska språkkunskaper genom sång, lek, rim, berättelser och
bilder. Eleverna övar tillsammans på att
lyssna på och tala finska på basis av ämnen
som behandlas i undervisningen.

Språkkunskaper som utvecklas, förmåga att producera texter
T10
Erbjud eleverna gott om möjligheter att
använda finska muntligt i många olika situationer.

S3
L1, L2, L3, L4,
Utgångspunkten för de med eleverna valda L5, L7
innehållen är elevernas vardag och intressen, med hänsyn till elevernas tvåspråkighet
och identitet. Eleverna utökar sitt ordförråd
och sina strukturer som en del av sin kommunikation i olika interaktionssituationer.
Använd funktionella arbetsmetoder och digitala hjälpmedel, såsom sång, lek, rim, berättelser, historier och spelifiering.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i A1-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 1
Inlärningsmål
Elev
-

Eleven lär sig iaktta olika språk och kulturer och att förstå fördelarna med sina befintliga språkkunskaper (målet bedöms inte).
Eleven lär sig uppskatta sin språkliga bakgrund samt olika språk och kulturer (målet bedöms inte).
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-

Eleven lär sig samarbetsfärdigheter och att agera i grupp.
Eleven lär sig att göra observationer om språk och språkbruk (målet bedöms inte).
Eleven lär sig identifiera och experimentera med olika språkinlärningsfärdigheter.
Eleven lär sig använda språket i olika interaktionsscenarier.
Eleven lär sig använda icke-verbala hjälpmedel i interaktionsscenarier.
Eleven lär sig framföra sina egna iakttagelser.
Eleven lär sig fungera naturligt i olika interaktioner.
Eleven lär sig beskriva och förmedla de saker hen observerar muntligt.
Eleven lär sig använda finska mångsidigt i olika situationer.

Mål för undervisningen och innehåll i modersmålsinriktad finska i årskurs 2
Undervisningens mål

Innehållsområden relaterade till mål

Mångsidig
kompetens

Fostran i kulturell mångfald och språkmedvetenhet
T1
Utforska olika språk och kulturer i skolan,
i näromgivningen, i Finland och i de nordiska länderna. Vägled eleven i att förstå
finskans och svenskans status som nationalspråk. Instruera studenten att identifiera specifika och kulturella egenheter i det
finska språket.
T2
Vägleda eleven att uppskatta olika språk
och kulturer, samt språklig och kulturell
mångfald, samt sin egen eventuella tvåspråkiga bakgrund och kulturella identitet.

L1, L2, L5, L7
S1
I undervisningen observerar eleverna språk
som talas i skolan, på närområdet, i Finland
och i de nordiska länderna samt diskuterar
likheter och skillnader mellan språk. Fundera över och diskutera elevernas tvåspråkighet och kulturella identitet.
L1, L2
S1
Eleverna anser vikten och värdet av språklig
och kulturell mångfald i olika samhällen.

Språkinlärningsfärdigheter
T3
Ge eleverna möjligheter att samarbeta
med andra och agera i en grupp samt dra
nytta av sin tvåspråkighet.
T4
Instruera eleverna att göra observationer
på olika språk, samt använda svenska och
finska, att dra slutsatser om innebörden
av nya ord och begrepp samt att aktivt använda dessa.
T5
Utforska tillsammans olika sätt att lära sig
språk och testa vilka sätt att lära sig språk
passar eleverna bäst. Öva på att sätta mål
för språkinlärning.

L1, L2, L6
S2
Eleverna tränar på att samarbeta och att arbeta i par och grupper.
L1, L4, L5
S2
Eleverna övar sig på att slutleda nya ord och
betydelser utifrån sammanhang, allmänbildning eller sin tvåspråkighet och kulturella identitet.
L1, L7
S2
Fördjupa kunskapen om hur man lan lära sig
språk. Öva olika sätt att studera språket. Utvärdera egna språkkunskaper med hjälp av
själv- och kamrabedömning.

Språkkunskaper som utvecklas och förmåga till växelverkan
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T6
Uppmuntra eleverna att aktivt och utförligt använda språket och utveckla sina interaktionsfärdigheter i en mängd olika situationer.

T7
Instruera studenten att utnyttja icke-verbala medel och använda olika metoder för
att härleda innebörden av ord. Uppmuntra eleven att uttrycka sina egna insikter och svårigheter förknippade med att
förstå budskapet.
T8
Uppmuntra eleven att använda det finska
språket på ett sätt som är lämpligt för interaktionssituationen och identifiera kulturella särdrag i svensk- och finskspråkiga
interaktionssituationer.

S3
Valet av innehåll utgår från elevernas vardag och intressen. Innehållen väljs ut tillsammans med eleverna, med hänsyn till deras tvåspråkighet. En central del av innehållet är att använda språket för olika ändamål
och öva artigt språkbruk i olika interaktioner. Eleverna ges möjlighet att öva olika
språkanvändningssituationer som ger lämpliga utmaningar för språklig utveckling, med
hänsyn till elevens tvåspråkighet. Som en
del av interaktionen utökar eleverna sitt
ordförråd, sin hantering av språkets strukturer och sin användning av fraser genom
sång, lek, drama och spelifiering.
S3
Eleverna fördjupar sina kunskaper om olika
kommunikationshjälpmedel och övar på att
härleda ordens innebörder utifrån sammanhang, allmänbildning eller sin egen tvåspråkighet och kulturella identitet. Eleverna lär
sig utnyttja sin tvåspråkighet i olika situationer.
S3
Eleverna övar naturliga sätt att reagera och
uttrycka sig i vardagliga interaktioner.

L1, L2, L4, L6,
L7

L1, L2, L3, L4,
L5, L7

L2, L4, L6, L7

Språkkunskaper som utvecklas, färdighet att tolka texter
T9
Vägled eleverna att utveckla sina finska
språkkunskaper i en mängd olika situationer, samt att bekanta sig med muntliga
och skriftliga texter enligt åldersnivå.

S3
L1, L2, L3, L4,
Valet av innehåll baseras på elevernas var- L5, L7
dag och personliga intressen, med hänsyn
till elevernas tvåspråkighet. Eleven bekantar sig med talade och så småningom även
skrivna texter, samt med deras språkliga
drag. Eleverna övar sig i att använda finskspråkigt material och utvecklar sina finska
språkkunskaper genom sång, lek, rim, berättelser och bilder. Eleverna tränar tillsammans på att lyssna, tala och gradvis läsa och
skriva på finska utifrån de ämnen som diskuteras i undervisningen.

Språkkunskaper som utvecklas, förmåga att producera texter
T10

S3

L1, L2, L3, L4,
L5, L7
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Erbjud studenterna gott om möjligheter Utgångspunkten för de med eleverna valda
att använda finska i många olika situat- innehållen är elevernas vardag och intresioner.
sen, med hänsyn till elevernas tvåspråkighet
och identitet. Eleverna utökar sitt ordförråd
och övar olika ord och strukturer som en del
av sin kommunikation i olika interaktioner.
Använd funktionella arbetsmetoder och digitala hjälpmedel, såsom sång, lek, rim, berättelser, historier och spelifiering. Eleverna
kommer successivt att öva på att skriva.
Tabell Mål för lärandet i modersmålsinriktad finska i årskurs 2
Inlärningsmål
Elev
- Eleven lär sig iaktta olika språk och kulturer och att förstå fördelarna med sina befintliga språkkunskaper (målet bedöms inte).
- Eleven lär sig uppskatta sin egen språkliga bakgrund, liksom olika språk och kulturer (målet bedöms
inte).
- Eleven lär sig samarbetsfärdigheter och att agera i grupp.
- Eleven lär sig att härleda betydelserna av nya ord och uttryck och att göra observationer om språk
och språk (målet bedöms inte).
- Eleven lär sig att öva och använda olika språkinlärningsfärdigheter.
- Eleven lär sig använda språket i olika interaktionsscenarier.
- Eleven lär sig använda icke-verbala hjälpmedel i interaktionsscenarier.
- Eleven lär sig framföra sina egna iakttagelser.
- Eleven lär sig fungera naturligt i olika interaktioner.
- Eleven lär sig beskriva och förmedla saker de observerat muntligt och med hjälp av olika texter.
- Eleven lär sig använda finska mångsidigt i olika situationer.
Mål i anslutning till arbetssätt och lärmiljöer för A1-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2
Valet av arbetsmetoder bör ta hänsyn till de olika eleverna samt elevernas ålder och utvecklingsstadium.
Elevernas tvåspråkighet bör beaktas när man utformar undervisningen. Arbetsmetoder bör vara mångsidiga,
elevorienterade och inkluderande för elever. När man väljer arbetssätt är utgångspunkten funktionalitet och
undersökande lärande. Undervisningen kan ges rytmiskt i form av språkstunder längs med skolveckan samt
förenhetligas så att inlärningen av finska är kopplad till undervisningen i andra ämnen.
Dessa arbetsmetoder vägleder eleverna till olika interaktioner, delad reflektion, språklig nyfikenhet och resonemang samt utveckling av samarbetsförmåga. Arbetsvanorna kombinerar lekfullhet, musik, drama, spel
och rörelse samt utnyttjandet av olika sinnen. Förutom muntlig interaktion får möjlighet att bekanta sig med
det finska språket och lära sig det även genom skriftligt språk. Eleverna vägleds i att reflektera över sin språkinlärning genom olika självbedömningsverktyg och att successivt ta ansvar för sitt eget lärande.
I undervisningen kan hela skolan och dess näromgivning användas som inlärningsmiljö. Inlärningsmiljöer kan
vara fysiska, sociala eller digitala. Flerspråkighet, kulturell mångfald och språkmedvetenhet syns i inlärningsmiljöerna. För eleverna hörs och syns det finska språket i inlärningssituationer och i för eleverna välbekanta
interaktionssituationer. Inlärningsmiljöerna kan anpassas till olika språkinlärningssituationer och på så sätt
möjliggöra olika arbetssätt samt arbete i grupp eller självständigt. Inlärningsmiljöerna planeras tillsammans
med eleverna. Inlärningsmiljöerna stöder elevens inneboende nyfikenhet och experimenteringsiver, lekfullhet och fantasi. Inlärningsmiljöerna används för att stärka utvecklingen av elevernas multilitteracitet genom
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att till exempel utnyttja bilder, rörelse, ljud och olika didaktiska verktyg. Undervisningen bör ta hänsyn till
elevernas tvåspråkighet och kulturella identitet. Eleverna erbjuds möjlighet att bekanta sig med finska och
finska språkets kultur genom att utnyttja olika inlärningsmiljöer.
Kontroll, differentiering och stöd för modersmålsinriktad finska i årskurs 2
Eleverna vägleds att modigt använda sina språkkunskaper. Omfattande kommunikationsövningar, förstärkning av språkinlärningsfärdigheter och funktionella, kreativa och inkluderande arbetsmetoder stöder utvecklingen av språkfärdigheter och tvåspråkighet hos elever. Eleverna erbjuds också möjligheter att bekanta sig
med andra språk som erbjuds av skolan. Berätta för dem om vikten av olika språkkunskaper och uppmuntra
till att studera språk på ett mångsidigt sätt.
Undervisningen bör ordnas med hänsyn till elevernas utgångspunkter och undervisningen bör vid behov differentieras. Eleven har rätt att få inlärningsstöd i händelse av att ett stödbehov uppkommer. Det måste finnas
särskilt vägande skäl för att befria en elev från språkundervisning och beslutet bör baseras på individuell
prövning för varje elev. Om stöd för lärande och skolgång stadgas i kapitel 7 i läroplanen. Undervisningen
planeras så att den erbjuder utmaningar för elever som går snabbare framåt eller som redan kan finska.
Eleverna vägleds i att hitta material som främjar lämpligt och intressant lärande, såsom på webben eller
biblioteket.
Bedömning av elevernas lärande i A1-lärokurs i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2
Det primära syftet för en bedömning under läsåret är att styra inlärning genom uppmuntrande respons. Lärarens respons ger eleverna möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet, sina egna färdigheter och
deras utveckling. När det gäller framsteg är det viktigt att lärarna ger eleverna möjlighet att visa sina talanger
på olika sätt. Eleverna tränar sina färdigheter för själv- och kamratbedömning som en del av språkinlärningen.
I slutet av läsåret, när man ger en muntlig bedömning av A1-språket, utvärderar läraren på basis av sina
observationer elevernas färdigheter i förhållande till alla de mål som anges i grunderna till läroplanen utifrån
deras resultat. Lärarens bedömning av elevernas lärande måste se till att studenterna kan demonstrera sina
talanger på olika sätt.
11.3.3.

Matematik

Läroämnets uppdrag
Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande
hos eleverna. Undervisningen ska lägga grund för förståelsen av matematiska begrepp och strukturer samt
utveckla elevernas förmåga att behandla information och lösa problem. På grund av matematikens kumulativa natur ska undervisningen framskrida systematiskt. Konkreta och laborativa inslag är centrala i undervisningen och studierna i matematik. Lärandet stöds med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv attityd till matematik och en positiv
bild av sig själva som elever i matematik. Den ska också utveckla elevernas förmåga att kommunicera, interagera och samarbeta. Undervisningen i matematik ska vara målinriktad och långsiktig och stödja eleverna
att själva ta ansvar för sitt lärande.
Undervisningen ska handleda eleverna att förstå nyttan av matematik i sitt eget liv och i ett bredare samhällsperspektiv. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att använda och tillämpa matematik på ett
mångsidigt sätt.
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I årskurserna 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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen av matematik i årskurserna 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Uppdraget i undervisningen i matematik i alla årskurser är att med hjälp
av olika metoder utveckla elevernas förmåga att tänka. Målet är att eleven utvecklar en matematisk allmänbildning, med andra ord att eleven kan iaktta och tillämpa matematik i de övriga läroämnena.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna bekantar sig med matematikens symbolspråk. Eleverna
handleds i att uttrycka sig själv med matematikens symbolspråk. Eleverna berättar, ritar och skriver matematiska berättelser. De motiverar sina egna lösningar och diskuterar dem med andra.
K3 Vardagskompetens: Eleverna handleds i att bedöma hur ändamålsenlig hens lösning är. Eleverna bekantar sig med tidsbegreppet och lär sig klockan. I matematikstudierna framhävs på ett naturligt sätt utvecklandet av målinriktat arbete, punktlighet, uthållighet och långsiktighet. Genom problemlösningsuppgifter övar
eleverna på följandet av regler och på att agera enligt instruktioner. Dessa gagnar även utvecklingen av förmågan till självstyrning.
K4 Multilitteracitet: 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. I
matematikstudierna används matematiska tecken och symboler på ett sätt som är karaktäristiskt för matematik. Eleverna övar på att läsa bilder och tolkar enkla tabeller.
K5 Digital kompetens: Digitala verktyg är både föremål och verktyg för undervisningen. Konkreta gestaltningsmedel (t.ex. verktyg för tiosystemet, logiska bitar) används i olika lärmiljöer och olika programvara. Som
stöd för lärandet används pedagogiska spel. Eleverna övar sig på att utarbeta stegvisa instruktioner och att
göra exakta och motiverade slutledningar och iakttagelser.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Det är svårt att förutspå vilka krav arbetet kommer att ställa
i framtiden, men förutom sakligt uppförande, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt språkkunskaper,
kan man anta att grundläggande kunskaper i matematik behövs i arbetslivet även i framtiden. Till exempel
behärskning av grundläggande räkneoperationer, flytande huvudräkningsfärdigheter, penningräkning, förmåga att bedöma om resultatet är korrekt är allmänna färdigheter som kan förutspås främja vilken som helst
karriär och sysselsättningsmöjligheterna. Eleverna övar på sin förmåga till uthålligt och långsiktigt arbete.
Eleverna bekantar sig med yrken där matematik används, till exempel närvårdare, säljare, programplanerare,
ingenjör och byggnadsritare.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna ska delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina studier, det gemensamma skolarbetet och lärmiljön. I synnerhet genom de
mångvetenskapliga lärområdena får eleverna möjlighet att tillämpa matematik i andra läroämnen och den
omgivande världen.
Genom egna erfarenheter lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar. Genom att stärka elevernas
förmåga att inse logiken bakom orsakssammanhang stödjer man elevens ägande av sitt eget lärande. Elevens
förstår att hen ansvarar för sitt lärande både själv och tillsammans med andra. Samtidigt vägleds eleven i att
inse att betydelsen av de egna valen och handlingarna följer samma logik även på andra områden i livet. Man
kan främja en hållbar livsstil och framtid genom de egna valen i vardagen, genom att planera penninganvändningen och genom köpbeslut.
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Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1
I1
Eleverna uppmuntras att upptäcka mång- Eleverna granskar den språkliga mångfalden i
falden i och utbudet av sådant finsksprå- den egna skolan.
kigt material som stöder hens egna stuEleverna använder finska i sin egen omgivning.
dier och att intressera sig för det. Eleverna får hjälp med att sätta sig in i den
Sånger och lekar.
finska kulturens särdrag.
M2
I1
Eleven uppmuntras att värdesätta sin
Eleverna granskar den språkliga mångfalden i
den egna skolan.
egen och andras språkliga och kulturella
bakgrund samt finskans och svenska ställEleverna använder finska i sin egen omgivning.
ning som nationalspråk och att bemöta
människor fördomsfritt.
Sånger och lekar.
M3
I1
Eleverna handleds i att fästa uppmärkEleverna jämför det finska och det svenska
samhet vid likheter och skillnader mellan språket med fokus på skillnaderna och likheterna mellan språken.
olika språk. Man väcker elevernas nyfikenhet mot sin egen två-/flerspråkighet
Sånger och lekar.
och sin egen kulturella bakgrund.
Färdigheter för språkstudier

K2

M4
I2
Gå tillsammans igenom målen för under- Eleverna bekantar sig med olika slags finskvisningen och skapa en tillåtande studie- språkiga material, till exempel barnprogram,
atmosfär där det viktiga är att budskapet sånger.
går fram och att uppmuntra varandra att
lära sig.
M5
I2
Eleverna handleds i att ta ansvar för sina Eleverna bekantar sig med olika slags finskspråkiga, digitala material.
språkstudier även med hjälp av digitala
verktyg och att använda sina färdigheter
mångsidigt och aktivt både på finska och
på svenska, till exempel att söka information på båda språken.
Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera

K1, K7

M6
Uppmuntra eleven att diskutera om sådana ämnen som berör och intresserar
elevens åldersgrupp i förhållande till livserfarenheten.
M7

I3
Enkla dialoger, ordlekar, böcker, rim och ramsor.

K2, K4

I3

K2, K4

K2

K1, K4

K6
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Eleverna uppmuntras att ta eget initiativ i Eleverna tränar på nya ord med hjälp av speltillämpningar och olika slags lättlästa texter.
kommunikationssituationer och att utveckla språkliga kompensationsstrategier, till exempel i anslutning till nya ord
och begrepp.
M8
I3
Eleven får hjälp med att identifiera kultu- Kontrastiv undervisning.
rella särdrag i kommunikationen på
finska och på svenska och man stödjer
elevens växande färdigheter i interkulturell kommunikation.
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter

K2

M9
I3
Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp Tolkning av texter med hjälp av bilder.
av olika källor lyssna på och läsa lättbegripliga standardspråkliga texter som är
betydelsefulla för eleven och att tolka
dessa med hjälp av läs- och lärstrategier.
Växande språkkunskap, förmåga att producera texter

K4

M10

K4

Handleda eleven i att producera texter
med koppling till elevens vardag och öva
på att producera, dela med sig av och
publicera redan tolkade texter med hjälp
av elementära och något mer avancerade
språkliga konstruktioner.

I3
Eleverna producerar enkla texter med bilder
som stimulans.

Mål för lärandet
Eleven
- uttrycker sig mångsidigt och kan fungera i olika kommunikationssituationer
- lyssnar till och berättar sagor och berättelser
- läser ord och korta meningar
- skriver ord och korta meningar
- bekantar sig med olika texter.
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna erbjuds möjligheter att finna likheter, skillnader och mönster. De jämför,
klassificerar och ordnar samt observerar samband mellan orsak och verkan. De övar sig att se matematiska
situationer ur olika perspektiv. Eleverna får kunskap om programmeringens grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som också testas.
I2 Tal och räkneoperationer: I räkneoperationerna används naturliga tal. Målet är att eleverna behärskar
sambandet mellan antal, talnamn och sifferbeteckning. Eleverna breddar sin förståelse av tal genom att
räkna, observera och uppskatta antal. Förmågan att se talföljder, att jämföra och ordna tal övas. Eleverna
undersöker egenskaper hos tal, såsom jämna tal, multiplar och halvering samt lär sig uppdelningarna av talen
1–10.
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Eleverna handleds att använda tal på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer: uttrycka antal, ordningsföljd
och mätresultat samt använda talen i räkneoperationer.
Eleverna utforskar principen för tiosystemet med hjälp av konkreta modeller.
Elevernas kunskaper i addition och subtraktion inom talområdet 0–20 utvecklas. Man övar olika huvudräkningsstrategier för att utveckla elevernas räknefärdigheter. Addition och subtraktion konkretiseras med hjälp
av tillämpningar i olika situationer. Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet och associativitet i addition.
Grunden för begreppet bråk läggs genom att dela det hela i lika stora delar.
I3 Geometri och mätning: Elevernas förmåga att uppfatta den tredimensionella omgivningen och plangeometrin i den utvecklas. Eleverna övar sig att använda riktnings- och lägesbegrepp. Kroppar och plana figurer
studeras tillsammans. Eleverna övar sig att känna igen, bygga och rita.
Eleverna övar och handleds att inse mätningens principer. Man behandlar storheterna längd, massa och tid
och övar sig på att använda motsvarande måttenheter. De centrala måttenheterna är meter och centimeter.
Eleverna övar klockslag och tidsenheter.
I4 Informationsbehandling och statistik: Eleverna lär sig samla och registrera information om intressanta
ämnesområden. De utarbetar och tolkar enkla tabeller och stapeldiagram.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Betydelse, värderingar, attityder
M1
I1–I4
Stödja elevens iver och intresse för
Upprätthålla styrkor och träna de på färdigheter
matematik samt utvecklingen av en
som behöver utvecklas (mångvetenskapliga).
positiv självbild och ett gott självförtroende (mångvetenskapliga).
Arbetsfärdigheter
M2
I1–I4
Handleda eleven i att utveckla sina
Eleverna observerar antal och räknar inom talomfärdigheter att göra matematiska ob- rådet 0–20 (mångvetenskapliga).
servationer samt tolka och utnyttja
Eleverna observerar multiplar med konkreta medel
dem i olika situationer (mångveten(mångvetenskapliga).
skapliga).
Eleverna undersöker egenskaper hos tal, såsom
jämna tal (mångvetenskapliga).
M3
I1–I4
Uppmuntra eleven att framföra sina Eleverna presenterar och motiverar de egna löslösningar och slutledningar med kon- ningarna muntligt (mångvetenskapliga).
kreta hjälpmedel, figurer, muntligt
Eleverna ritar, skriver och berättar matematiska
och skriftligt, även med hjälp av digi- berättelser (mångvetenskapliga).
tala verktyg (mångvetenskapliga).
Eleverna granskar och tolkar bilder (mångvetenskapliga).
M4
I1–I4

Kompetens
som målet
anknyter
till
K1, K3, K5

K4

K2, K4, K5

K1, K4, K6
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Handleda eleven i att utveckla förmågan att dra slutsatser och lösa
problem.

Eleverna undersöker likheter, skillnader och mönster.

De övar sig på att se matematiska situationer ur
olika perspektiv.
Begreppsliga och ämnesspecifika mål
M5
I1–I4
Handleda eleven i att förstå mateMålet är att eleverna behärskar sambandet mellan
matiska begrepp och beteckningar.
antal, talnamn och sifferbeteckning.

K1, K4

Eleverna övar sig på att använda riktnings- och lägesbegrepp i den egna närmiljön.

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

Grunden för begreppet bråk läggs genom att dela
det hela i lika stora delar med konkreta medel.
I2
I räkneoperationerna används naturliga tal.

K1, K4

Eleverna breddar sin förståelse av tal genom att
räkna, observera och uppskatta antal, i huvudsak
inom talområdet 0–20.
Eleverna övar på sin förmåga att se talföljder, att
jämföra och ordna tal, i huvudsak inom talområdet
0–20.

M7
Introducera eleven i principerna för
de grundläggande räkneoperationerna och deras egenskaper (mångvetenskapliga).

Eleverna utforskar principen för tiosystemet med
hjälp av konkreta modeller.
I2
Elevernas kunskaper i addition och subtraktion
inom talområdet 0–20 utvecklas (mångvetenskapliga).

K1, K4

Addition och subtraktion konkretiseras med hjälp
av tillämpningar i olika situationer (mångvetenskapliga).
Eleverna tränar på att presentera konkreta situationer som addition och subtraktion (mångvetenskapliga).
Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet och associativitet och bekantar sig med
räkneordningen (mångvetenskapliga).

M8
Handleda eleven i att utveckla flytande grundläggande räknefärdigheter med naturliga tal samt att använda olika huvudräkningsstrategier.

Man använder faktorisering som hjälp till exempel
vid räknande av tiotal (mångvetenskapliga).
I2
Man övar på olika huvudräkningsstrategier för att
utveckla elevernas räknefärdigheter.

K1, K4

Eleverna lär sig faktorerna 1–10 utan till.
Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet i addition och bekantar sig med associativitet i addition.
Elevernas lär sig addition och subtraktion inom talområdet 0–20.
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M9
Introducera eleven i geometriska
former och handleda eleven i att
uppfatta deras egenskaper.

M10
Handleda eleven i att förstå principen för mätning.

I3
Elevernas förmåga att uppfatta den tredimensionella omgivningen och plangeometrin i den som
enkla former utvecklas.
Eleverna undersöker, identifierar, bygger och ritar
kroppar och figurer tillsammans.
I3
Eleverna övar på mätning och de handleds i att
inse principen för mätning. Som hjälp används
mätning med konkreta verktyg (t.ex. en penna).

K1, K4, K5

K1, K4

Eleverna övar på användningen av mätinstrument
(linjal).
Eleverna behandlar storheterna längd, massa och
tid och övar sig på att använda motsvarande måttenheter.
Som centrala måttenheter används meter och
centimeter.
M11
Introducera eleven i tabeller och diagram.

M12
Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att följa dem (mångvetenskapliga).

Eleverna övar klockslag och tidsenheter.
I4
Man lägger grunden för färdigheter att samla och
registrera information om intressanta ämnesområden.
Eleverna utarbetar och tolkar enkla tabeller och
stapeldiagram, till en början med konkreta medel
(t.ex. klossar) och senare även genom att rita.
I1
Eleverna får kunskap om programmeringens grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som
också testas, till exempel att styra en "elevrobot"
med hjälp av visuella kommandon och tal (mångvetenskapliga).

K4, K5

K1, K2, K4,
K5

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- använder förmatematiska kunskaper (klassificering, jämförelse, sekvensering, en mot en-motsvarighet) som grund för nya kunskaper
- kan faktorerna 1–10 och kan använda dem som hjälp vid räknande av tiotal
- räknar upp ökande och minskande talföljder inom talområdet 0–20 (också med hopp med 2, 5 och
10)
- återger en enkel additions- eller subtraktionsuppgift på matematikens språk och med matematiska
tecken
- namnger triangeln, fyrhörningen och cirkeln och hittar dem i enkla uppgifter
- känner till skillnaden mellan ett kodningsliknande kommando och en anvisning som ges till en människa
- ger och följer kodningsliknande kommandon till exempel i spel, lekar och uppgifter.
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Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 2
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna erbjuds möjligheter att finna likheter, skillnader och mönster. De jämför,
klassificerar och ordnar samt observerar samband mellan orsak och verkan. De övar sig att se matematiska
situationer ur olika perspektiv. Eleverna får kunskap om programmeringens grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som också testas.
I2 Tal och räkneoperationer: I räkneoperationerna används naturliga tal. Målet är att eleverna behärskar
sambandet mellan antal, talnamn och sifferbeteckning. Eleverna breddar sin förståelse av tal genom att
räkna, observera och uppskatta antal. Förmågan att se talföljder, att jämföra och ordna tal övas. Eleverna
undersöker egenskaper hos tal, såsom jämna tal, multiplar och halvering
Eleverna handleds att använda tal på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer: uttrycka antal, ordningsföljd
och mätresultat samt använda talen i räkneoperationer.
Eleverna utforskar principen för tiosystemet med hjälp av konkreta modeller. Elevernas kunskaper i addition
och subtraktion inom talområdet 0-100 utvecklas. Man övar olika huvudräkningsstrategier för att utveckla
elevernas räknefärdigheter. Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet och associativitet i
addition.
Eleverna handleds med hjälp av konkreta exempel att förstå begreppet multiplikation och lär sig multiplikationstabellerna för talen 1–5 och 10. Grunden för förståelse av division och sambandet mellan multiplikation
och division läggs. Man utnyttjar kommutativitet vid multiplikation och introduceras i associativitet vid multiplikation.
Grunden för begreppet bråk läggs genom att dela det hela i lika stora delar.
I3 Geometri och mätning: Elevernas förmåga att uppfatta den tredimensionella omgivningen och plangeometrin i den utvecklas. Eleverna övar sig att använda riktnings- och lägesbegrepp.
Kroppar och plana figurer studeras tillsammans. Eleverna övar sig att känna igen, bygga och rita. De handleds
att hitta och nämna egenskaper som också utgör grund för klassificering av kroppar och plana figurer.
Eleverna övar och handleds att inse mätningens principer. Man behandlar storheterna längd, massa, volym
och tid och övar sig att använda motsvarande måttenheter. De centrala måttenheterna är meter och centimeter, kilogram och gram samt liter och deciliter. Eleverna övar klockslag och tidsenheter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 2
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Betydelse, värderingar, attityder
M1
I1–I4
Stödja elevens iver och intresse för
Upprätthålla styrkor och träna de färdigheter som
matematik samt utvecklingen av en
behöver utvecklas.
positiv självbild och ett gott självförtroende.
Arbetsfärdigheter
M2
I1–I4
Eleverna övar på sin tankeförmåga genom att jämföra, klassificera och ordna mönster som gradvis
blir mer komplicerade.

Kompetens
som målet
anknyter
till
K1, K3, K5

K4
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Handleda eleven i att utveckla sina
färdigheter att göra matematiska observationer samt tolka och utnyttja
dem i olika situationer.

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

Eleverna undersöker jämna tal, multiplar och halvering.
Eleverna utnyttjar sambandet mellan addition och
subtraktion som hjälp i lösningen av uppgifter.
Eleverna utnyttjar olika sinnen i lösningen av uppgifter.
I1–I4
Eleverna presenterar och motiverar de egna lösningarna muntligt.

K2, K4, K5

Eleverna använder konkreta hjälpmedel för att utföra och förstå matematikens grundläggande räkneoperationer.
Eleverna ritar, skriver och berättar räkneoperationer och matematiska berättelser.

M4
Handleda eleven i att utveckla förmågan att dra slutsatser och lösa
problem.

I lärandet av mätning betonas konkreta mätsituationer.
I1–I4
Eleverna söker orsakssammanhang i olika situationer.

Eleverna övar sig på att se matematiska situationer
ur olika perspektiv.
Begreppsliga och ämnesspecifika mål
M5
I1–I4
Handleda eleven i att förstå mateEleverna stärker sambandet mellan antal, talnamn
matiska begrepp och beteckningar.
och sifferbeteckning.

K1, K4, K6

K1, K4

Eleverna preciserar och stärker sin användning av
riktnings- och lägesbegrepp.

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

M7
Introducera eleven i principerna för
de grundläggande räkneoperationerna och deras egenskaper.

Grunden för begreppet bråk läggs med hjälp av
konkretion.
I2
Eleverna breddar sina kunskaper till talområdet 0–
100 och stärker sin förmåga att se talföljder.

K1, K4

Eleverna övar på sin förmåga att jämföra tal inom
talområdet 0–100 och ordnar tal i storleksordning.
Lärandet av principerna för tiosystemet framhävs
med hjälp av konkreta medel (t.ex. verktyg för tiosystemet).
I2
Eleverna stärker sina färdigheter i addition och
subtraktion inom talområdet 0–20 och breddar
sina kunskaper inom talområdet 0–100.

K1 K4

Eleverna handleds med hjälp av konkreta exempel
att förstå begreppet multiplikation och lär sig multiplikationstabellerna för talen 1–5 och 10 samt utnyttjar kommutativitet vid multiplikation.
Eleverna bekantar sig med associativitet vid multiplikation i enkla räkneuppgifter.
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M8
Handleda eleven i att utveckla flytande grundläggande räknefärdigheter med naturliga tal samt att använda olika huvudräkningsstrategier.

M9
Introducera eleven i geometriska
former och handleda eleven i att
uppfatta deras egenskaper.

M10
Handleda eleven i att förstå principen för mätning.

M11
Introducera eleven i tabeller och diagram.
M12
Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att följa dem.

Eleverna undersöker egenskaper hos tal, såsom
jämna tal, multiplar och halvering.
Eleverna övar sig i att förstå sambandet mellan division och multiplikation med hjälp av konkreta erfarenheter.
I2

K1, K4

Eleverna tränar användningen av huvudräkningsstrategier inom talområdet 0–100 för att ytterligare utveckla sina flytande grundläggande räknefärdigheter.
Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet och associativitet i addition.
I3

K1, K4, K5

Eleverna utvecklar sin förmåga att uppfatta den
tredimensionella omgivningen och upptäcka plangeometrin i den.
Eleverna fäster uppmärksamhet vid egenskaper
som utgör grunden för klassificering av kroppar och
plana figurer.
Eleverna övar på att namnge plana figurer och
kroppar.
I3
K1, K4
Eleverna övar principerna för mätning.
Eleverna bekantar sig med måttenheterna för
massa (kilogram och gram), längd (meter och centimeter), volym (liter och deciliter) och tid (timme,
minut) samt mätinstrument.
I4
Eleverna övar på databehandling och statistikföring
genom att med konkreta medel, genom att rita och
undersöka, utarbeta enkla tabeller.
I1
Eleverna utarbetar korta instruktioner och följer
dem.

K4, K5

K1, K2, K4,
K5

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- använder det som hen lärt sig i den föregående årskursen som grund för nya kunskaper
- räknar i huvudet inom talområdet 0–20 och utnyttjar sina kunskaper inom talområdet 0–100.
- räknar upp och antecknar ökande och minskande talföljder inom talområdet 0-100, också med hopp
- kan principen för tiosystemet i fråga om ettor och tior och kan sammanslå och dela upp talet i ettor
och tior
- beskriver begreppet multiplikation med hjälp av konkreta medel och behärskar multiplikationstabellerna 1–5 och 10 relativt flytande utan hjälpmedel
- utnyttjar kommutativitet och associativitet i addition
- förstår sambandet mellan addition och subtraktion
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-

klassificerar de enklaste geometriska figurerna och kropparna (cirkel, fyrhörning, triangel, klot, kub)
och kan motivera sin klassificering
antecknar och räknar enkla matematiska problem där både addition och subtraktion används inom
talområdet 0–100
kan hela och halva timmar av klockslagen
förstår skillnaden mellan ett kodningsliknande kommando och en anvisning som ges till en människa
ger och följer kodningsliknande kommandon till exempel i spel, lekar och uppgifter.

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i matematik i årskurs 1–2
Undervisningen ska utgå från bekanta ämnen och problem som intresserar eleverna. Målet är att skapa en
lärmiljö där eleverna studerar matematik aktivt och med olika hjälpmedel. Varierande arbetssätt används i
undervisningen. Eleverna får vänja sig vid att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Pedagogiskt ledda lekar och spel är ett viktigt arbetssätt. Digitala verktyg används i undervisningen och studierna.
Handledning, differentiering och stöd i matematik i årskurs 1–2
Vid skolstarten ska man klargöra vad eleverna redan kan och vilka skillnader det finns i deras kunskaper.
Eftersom matematik är ett kumulativt läroämne, är det nödvändigt att behärska grundläggande matematiska
begrepp och färdigheter för att kunna lära sig nya saker. Eleverna ska erbjudas stöd både för att komplettera
bristfälliga kunskaper och färdigheter och för att tillägna sig nytt innehåll. Man ska reservera tillräckligt
mycket tid och stödja lärandet systematiskt för att utveckla matematiklärandet och elevernas förmåga att ta
till sig ny kunskap. Utvecklingen av elevernas kunskaper och färdigheter i matematik ska följas upp kontinuerligt. Stödet ska ge dem möjlighet att utveckla sina färdigheter och samtidigt känna glädje över att lära sig
och att kunna. Eleverna ska erbjudas lämpliga hjälpmedel som stöd för lärandet samt möjligheter att själva
komma till insikt och förstå. Eleverna ska ges möjlighet att öva tillräckligt.
Elever som behöver mera utmaningar ska erbjudas möjlighet att fördjupa förståelsen för innehållet i årskurserna 1–2. I differentieringen av begåvade elever framhävs mer krävande tillämpningar av e grundläggande
räkneoperationerna. Uppgifterna kan till exempel omfatta egenskaperna hos naturliga tal, olika talföljder,
geometri, kreativ problemlösning och mera krävande tillämpningar av grundläggande räkneoperationer.
Elevens matematiska färdigheter och utvecklingen av färdigheterna följs i enlighet med kommunens plan för
identifiering av lärandet. Eleven erbjuds systematiskt stöd även i innehåll som lärts ut tidigare.
Bedömning av elevens lärande i matematik i årskurs 1–2
Under läsåret är den huvudsakliga uppgiften för bedömningen av lärandet att stödja och främja elevernas
matematiska tänkande och kunskapsutveckling inom alla målområden. Bedömningen av matematiklärandet
och responsen ska vara uppmuntrande. Eleverna ska sporras att utnyttja sina styrkor och att träna de färdigheter som behöver utvecklas. Eleverna handleds att själva iaktta hur deras eget lärande framskrider.
Elevernas kunskapsnivå och förståelse av matematik kan utredas med hjälp av samtal, konkreta hjälpmedel,
figurer eller skriftliga alster. De ska ha möjlighet att visa sina framsteg på olika sätt. Det är viktigt att vid sidan
av korrekta lösningar även beakta på vilket sätt och hur obehindrat eleven räknar.
Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i matematik är följande
- framsteg i förståelsen av talbegreppet och talföljder
- framsteg i förståelsen av tiosystemet
- framsteg i hur obehindrat eleven räknar
- framsteg i förmågan att klassificera kroppar och figurer
- framsteg i förmågan att använda matematik vid problemlösning.
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11.3.4.

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 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 hållbar utveckling ska beaktas i undervisningen i omgivningslära. Det centrala
målet för omgivningsläran är att handleda eleverna att förstå hur människans val påverkar livet och miljön i
dag och i framtiden.
Omgivningsläran ska lägga grund för kunskaper inom de olika ämnesområdena i omgivningslära. Målet är att
förstå deras betydelse för miljön, tekniken, det vardagliga livet, människan och mänsklig verksamhet. Inom
biologi är det centralt att eleverna lär känna och förstå naturmiljön, människan, livet och dess utveckling
samt villkoren för liv på jorden. Inom geografi är det viktigt att eleverna undersöker sin egen närmiljö och
förstår olika områden i världen, fenomen som förekommer i dem och hur livet ser ut för de människor som
bor i områdena. Inom fysik är det viktigt att stödja eleverna att förstå naturens grundstrukturer och fenomen
och att förklara dessa fenomen även med hjälp av information baserad på egna undersökningar. Inom kemi
är det centralt att iaktta olika ämnen i vår omgivning. Man ska undersöka, beskriva och förklara ämnenas
egenskaper, deras sammansättning samt omvandlingar som de genomgår. Inom hälsokunskap är det viktigt
att eleverna lär sig att förstå de faktorer som stödjer och skyddar hälsan i vår omgivning och i mänsklig verksamhet samt att främja kunskaper som stödjer hälsa, välbefinnande, trygghet och säkerhet.
Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas intresse för de olika ämnesområdena i omgivningslära. Likvärdighet och jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att mångsidigt bekanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden och med den teknik och de utbildningsmöjligheter som finns på området.
I årskurserna 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 på att strukturera och benämna omgivningen samt företeelser
som anknyter till det egna välbefinnandet och den egna tryggheten och säkerheten.
Målen för mångsidig kompetens i omgivningslära i årskurserna 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: I undervisningen i omgivningslära övar eleverna agerande som en del av
skolgemenskapen, uppsättande av studiemål och bedömning av lärprocessen.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna övar sig i medverkande i olika grupper samt presentation av sina egna forskningsprojekt och experiment. Eleverna handleds i att se sig själva som aktörer i närmiljön och att värdesätta hembygden.
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K3 Vardagskompetens: Eleverna övar sig på att ta hand om sig själv och sina saker. Eleverna tränar sin förmåga att iaktta hur deras egen verksamhet påverkar välbefinnandet hos dem själva och hos andra.
K4 Multilitteracitet: Eleverna övar sig på att läsa och tolka enkla bilder, modeller och kartor.
K5 Digital kompetens: Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i studierna.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar sig i medverkande i olika grupper samt självständigt, långsiktigt arbete. I undervisningen får eleverna kunskap om yrken där man behöver kunskaper i
omgivningslära.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna övar sig i att planera, genomföra
och bedöma sitt lärande. I undervisningen fästs uppmärksamhet vid att värna om den egna närmiljön på ett
hållbart sätt.
Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 1
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna i Kervo. Innehållet formas till helheter för
de olika årskurserna.
I1 Att växa och utvecklas: Innehållen väljs så att eleverna får en uppfattning om människokroppens olika
delar.
I2 Livet hemma och i skolan: Innehållet och uppgifterna väljs så att de anknyter till livet hemma och i skolan.
Lärmiljöerna iakttas ur säkerhetsperspektiv. Eleverna får öva att röra sig på ett säkert sätt i trafiken. De fördjupar sig i säkerhetsfärdigheter och -anvisningar och motiveringarna till att dessa behövs. Begrepp inom de
olika ämnesområdena i omgivningslära används för att beskriva fenomen, teknik och vardagliga situationer,
till exempel att klä sig enligt väderlek. Dessutom får eleverna lära sig hur man beter sig i olika situationer i
vardagen, att klara grundläggande egenvård i vardagen och att söka hjälp.
I3 Närmiljön och dess förändringar: Eleverna övar sig att iaktta och undersöka naturen i olika naturmiljöer
och byggda miljöer i närheten av skolan. Eleverna lär sig att njuta av att röra på sig i naturen i den egna
näromgivningen och dess betydelse för ett holistiskt välbefinnande. De lär sig att identifiera de vanligaste
organismerna och deras livsmiljöer samt objekt i den byggda miljön. Naturens särdrag, fenomen och egenskaper under alla årstider studeras. Miljön och dess fenomen, såsom vädret, beskrivs med hjälp av begrepp
inom de olika ämnesområdena i omgivningslära.
I4 Att undersöka och experimentera: Som innehåll väljs problemlösnings- och undersökningsuppgifter med
anknytning till naturen, den byggda miljön, vardagliga fenomen och teknik samt människan och människans
verksamhet. Med hjälp av uppgifterna får eleven insikt i de olika faserna av en undersökning. Man experimenterar och hittar tillsammans på alternativ och lösningar till vardagliga problem. Småskaliga experiment
och undersökningar görs i närmiljön och genom att odla växter.
I6 Att träna en hållbar livsstil: Innehållet väljs mångsidigt från olika delområden inom hållbar utveckling.
Eleverna övar sig att ta hand om sina egna och gemensamma saker.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 1
I innehållet Vardagsfärdigheter betonas elevens egna erfarenheter och leken. I utforskandet av närmiljön
betonas rörelse i närliggande naturområden. I innehållet Den egna kroppen betonas aktivitet. I innehållet
Uppfinn och experimentera betonas elevens egna intressen. I utforskandet av årstiderna och vädret betonas
observation och elevens egna små forskningsprojekt.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

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

I1–I6
Vardagsfärdigheter
- Regler i skolan och i klassen
- Uppförande
- Att ta hand om sina egna och gemensamma saker
- Vardagliga problem
- Kläder efter väder
- Trafikregler och vägmärken ur fotgängarens perspektiv
- Säkerhetskunskap

K1–K7

Närmiljön
- De vanligaste organismerna i terrängen, livsmiljöer
samt objekt i den byggda miljön
- Att odla växter
- Rörelse i naturen i den egna näromgivningen
Den egna kroppen
- Kroppsdelarna
- Egenvård i vardagen
- Att söka hjälp
Uppfinn och experimentera
Årstiderna och vädret
- Naturens särdrag, fenomen och egenskaper under alla
årstider
- Vädret
I1–I6
Vardagsfärdigheter

M2
Uppmuntra eleven att glädjas över sitt lärande i omgivNärmiljön
ningsläran, de egna kunskaperna och nya utmaningar
Den egna kroppen
samt att öva sig på att arbeta
Uppfinn och experimentera
långsiktigt.

K1, K5, K6,
K7

Årstiderna och vädret
Undersöknings- och arbetsfärdigheter
M4
Handleda eleven i att undersöka, röra sig och göra utflykter i sin närmiljö.

I2–I4, I6
Närmiljön

K1, K2, K3,
K5
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M5
Uppmuntra eleven att undra
och ställa frågor samt använda gemensamma reflektioner som utgångspunkt för
små undersökningar och
andra aktiviteter.
M6
Handleda eleven i att göra
iakttagelser och experiment i
skolan och närmiljön med
hjälp av olika sinnen och
enkla undersökningsredskap
samt att presentera sina resultat på olika sätt.
M8
Vägleda eleven att agera på
ett tryggt och säkert sätt,
följa givna anvisningar och
förstå motiveringarna för
dem.

I1–I6
Vardagsfärdigheter

K1, K7

Närmiljön
Den egna kroppen
Uppfinn och experimentera
Årstiderna och vädret
I1–I6
Närmiljön

K1, K4, K5

Uppfinn och experimentera
Årstiderna och vädret

I1–I6
Vardagsfärdigheter

K3

Den egna kroppen

Kunskap och förståelse
M12
Handleda eleven i att strukturera omgivningen, den
mänskliga verksamheten och
fenomen som förekommer i
den med hjälp av begrepp
inom de olika ämnesområdena i omgivningslära.
M13
Hjälpa eleven att förstå
enkla bilder, modeller och
kartor som beskriver omgivningen.

I1–I6
Årstiderna och vädret

K1, K2

Närmiljön

I1–I6
Närmiljön

K1, K4, K5

Årstiderna och vädret

Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- övar och identifierar vardagsfärdigheter
- iakttar och utforskar närmiljön
- har en uppfattning om de centrala delarna av den egna kroppen
- gör småskaliga uppfinningar
- förstår naturfenomen
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Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 2
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna i Kervo. Innehållet formas till helheter för
de olika årskurserna.
I1 Att växa och utvecklas: Innehållet väljs så att eleverna får en uppfattning om livsfunktioner samt om livets
gång och den egna åldersgruppens växande och utveckling i huvuddrag. Eleverna får träna sina emotionella
färdigheter och att främja psykiskt välbefinnande, som att respektera sig själva och andra, i enlighet med
åldern.
I2 Livet hemma och i skolan: Innehållet och uppgifterna väljs så att de anknyter till livet hemma och i skolan.
Lärmiljöerna iakttas ur säkerhetsperspektiv. Eleverna får öva på att röra sig på ett säkert sätt i närområdet.
Begrepp inom de olika ämnesområdena i omgivningslära används för att beskriva fenomen, teknik och vardagliga situationer. Eleverna får öva sig att samarbeta och att arbeta i olika grupper. Dessutom får eleverna
lära sig att respektera fysisk integritet och att förhindra mobbning.
I3 Närmiljön och dess förändringar: Eleverna övar sig att iaktta och undersöka naturen i olika naturmiljöer
och byggda miljöer i närheten av skolan. Eleverna får skapa en gårdskarta över ett bekant område för att lära
sig att förstå idén med kartor.
I4 Att undersöka och experimentera: Som innehåll väljs problemlösnings- och undersökningsuppgifter med
anknytning till naturen, den byggda miljön, vardagliga fenomen och teknik samt människan och människans
verksamhet. Med hjälp av uppgifterna får eleven insikt i de olika faserna av en undersökning. Man iakttar
rörelse och funderar på orsaker till att en rörelse förändras. Småskaliga experiment och undersökningar görs
även i närmiljön.
I5 Att reflektera över de grundläggande förutsättningarna för liv: Eleverna fördjupar sig i de grundläggande
förutsättningarna för liv – näring, vatten, luft, värme och omsorg. De får insikt i näringsproduktion och varifrån dricksvattnet kommer. Vardagliga hälsovanor och -färdigheter tränas. Man funderar över vad som gör
en människa glad och på gott humör och utvecklar tillsammans dagsrutinerna i skolan med tanke på hälsa,
välmående och lärande.
I6 Att träna en hållbar livsstil: Innehållet väljs mångsidigt från olika delområden inom hållbar utveckling. De
får lära sig att minska mängden avfall samt att återvinna och sortera avfall. Eleverna får kunskap om den egna
hembygden och dess betydelse. Man medverkar i att främja välbefinnandet i den närmaste omgivningen och
i skolan. Man funderar på vilken betydelse de egna handlingarna har för en själv, andra människor samt den
närmaste omgivningen.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 2
I de emotionella färdigheterna framhävs de egna och andras erfarenheter, delaktiggörande och lek. I studierna av de grundläggande förutsättningarna för liv betonas egna observationer. I innehållet Människa betonas aktivitet och undersökning. I innehållet Uppfinn och experimentera betonas elevens egna intressen. I
studierna av vardagsteknik betonas egna observationer och experiment.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Betydelse, värderingar och attityder
M2
Uppmuntra eleven att glädjas
över sitt lärande i omgivningsläran, de egna kunskaperna
och nya utmaningar samt att
öva sig på att arbeta långsiktigt.

I1–I6
Emotionella färdigheter
- Psykiskt välbefinnande
- Respektera sig själva och andra
- Förebygga mobbning
- Fysisk integritet
- Källor för gott humör och glädje
- Gemensamt utvecklande av dagsrutinerna i skolan
(hälsa, välmående och lärande)
- De egna handlingarna och deras betydelse för en
själv, andra människor samt den närmaste omgivningen
- Främjande av välbefinnandet i den närmaste omgivningen och i skolan

K1–K7

Grundläggande förutsättningar för liv
- Näring, vatten, luft, värme och omsorg
- Näringsproduktion
- Dricksvattnets ursprung
- Återvinning och sopsortering
Människan
- Livets gång
- Den egna åldersgruppens växande och utveckling
- Livsfunktioner
- Hälsovanor och kunskaper om hälsa
Uppfinn och experimentera

M3
Stödja eleven att utveckla
känsla för miljön och handleda
eleven i att agera på ett hållbart sätt i närmiljön och i skolan.
M4
Handleda eleven i att undersöka, röra sig och göra utflykter i sin närmiljö.

Vardagsteknologi
I1–I6
Emotionella färdigheter

K3, K7

Grundläggande förutsättningar för liv
Vi rör oss i närmiljön
Undersöknings- och arbetsfärdigheter
I2–I4, I6
Vi rör oss i närmiljön

K1, K2, K3,
K5
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M5
Uppmuntra eleven att undra
och ställa frågor samt använda
gemensamma reflektioner
som utgångspunkt för små
undersökningar och andra aktiviteter.

I1–I6
Emotionella färdigheter

K1, K7

Grundläggande förutsättningar för liv
Människan
Uppfinn och experimentera
Vardagsteknologi

M6
Handleda eleven i att göra
iakttagelser och experiment i
skolan och närmiljön med
hjälp av olika sinnen och enkla
undersökningsredskap samt
att presentera sina resultat på
olika sätt.
M7
Handleda eleven i att
mångsidigt beskriva, jämföra
och klassificera organismer,
livsmiljöer, fenomen, material
och situationer samt namnge
dessa.
M9
Handleda eleven i att på ett
mångsidigt sätt bekanta sig
med vardagsteknik samt uppmuntra eleverna att tillsammans pröva, upptäcka, bygga
och skapa nytt.
M10
Handleda eleven i att träna sin
förmåga att arbeta i grupp och
sina emotionella färdigheter
samt att stärka respekten för
sig själv och andra.
M11
Handleda eleven i att använda
informations- och kommunikationsteknik för att söka information samt för att dokumentera och presentera observationer.

Vi rör oss i närmiljön
I1–I6
Vi rör oss i närmiljön

K1, K4, K5

Uppfinn och experimentera
Vardagsteknologi

I1–I6
Grundläggande förutsättningar för liv

K1, K4

Människan
Vardagsteknologi
Vi rör oss i närmiljön
I2, I4, I6
Vardagsteknologi

K1, K3, K5,
K6

Uppfinn och experimentera

I1–I6
Emotionella färdigheter

K2, K3, K6

I1–I6
Emotionella färdigheter

K4, K5

Grundläggande förutsättningar för liv
Människan
Uppfinn och experimentera
Vardagsteknologi
Vi rör oss i närmiljön
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Kunskap och förståelse
M12
Handleda eleven i att strukturera omgivningen, den mänskliga verksamheten och fenomen som förekommer i den
med hjälp av begrepp inom de
olika ämnesområdena i omgivningslära.
M13
Hjälpa eleven att förstå enkla
bilder, modeller och kartor
som beskriver omgivningen.
M14
Uppmuntra eleven att uttrycka
sig och öva sig på att motivera
sina åsikter.

I1–I6
Emotionella färdigheter

K1, K2

Vi rör oss i närmiljön

I1–I6
Vi rör oss i närmiljön

K1, K4, K5

I1–I6
Emotionella färdigheter

K2, K4

Grundläggande förutsättningar för liv
Människan
Uppfinn och experimentera
Vardagsteknologi

M15
Handleda eleven i att reflektera över faktorer som främjar
växande och utveckling, hälsa
och välbefinnande samt de
grundläggande förutsättningarna för liv.

Vi rör oss i närmiljön
I1, I5
Människan

K3, K7

Grundläggande förutsättningar för liv

Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- arbetar i olika grupper
- förstår de grundläggande förutsättningarna för liv
- identifierar människans centrala livsfunktioner
- övar sig på att skapa små uppfinningar
- gör egna experiment med koppling till vardagsteknik
- lär sig att röra sig i närområdet.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i omgivningslära i årskurs 1–2
Utgångspunkten vid valet av arbetssätt och lärmiljöer är elevernas egna erfarenheter av olika företeelser,
fenomen och händelser som anknyter till människan, omgivningen, människans aktiviteter och vardag. I valet
av lärmiljöer och arbetssätt beaktas funktionalitet, erfarenhets- och upplevelseaspekten, användningen av
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drama och berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet är att undersöka fenomen
inom omgivningslärans olika ämnesområden i naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön,
olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med
naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra. Med tanke på
målen är det viktigt att eleverna deltar och samverkar i planeringen och genomförandet av enkla undersökningar samt i diskussionen kring olika perspektiv och lösningar. Genom att eleverna arbetar aktivt med det
fenomen, tema eller aktuella problem som studeras stödjer man lärandet enligt omgivningslärans mål.
Handledning, differentiering och stöd i omgivningslära i årskurs 1–2
Med tanke på målen för omgivningsläran är det viktigt att handleda eleverna att mångsidigt använda olika
studiesätt. Handledning behövs särskilt för att 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 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.
11.3.5.

Religion, evangelisk-luthersk

De olika lärokurserna i religion i årskurs 1–2
Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning studerar eleverna i den grundläggande utbildningen religion
eller livsåskådningskunskap. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
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 reli131

giösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 1–2 har religionsundervisningen som uppdrag att handleda eleverna att lära känna och uppskatta sin egen religiösa och konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och livsåskådningar i den egna klassen, skolan och närmiljön med respekt. För detta ska undervisningen ge grundläggande
kunskaper, färdigheter och tankeverktyg. Eleverna ska uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor
och åsikter och öva sig att identifiera andras känslor och respektera andras åsikter. Eleverna ska uppmuntras
att undra, fråga och att delta i diskussioner. Eleverna ska vägledas att handla ansvarsfullt och rättvist.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Undervisningen i den evangelisk-lutherska religionen ska utgå från elevernas egna erfarenheter, iakttagelser och frågor. Eleverna ska uppmuntras att fråga och lyssna samt söka
information. Eleven får insikt i centrala begrepp inom den evangelisk-lutherska religionen, berättelser i Bibeln
och symboler i religionen i fråga. Utvecklingen av etiskt och estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av
mångsidig kommunikation, berättelser, sånger, musiklyssnande och kyrkokonst.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig färdigheter inom positiv växelverkan och samarbete. Hen strävar efter att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och
övertygelser. Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens religiösa seder och traditioner.
Eleven lär sig att leva sig in i andras situation. Eleven bekantar sig med grundprinciperna i FN:s konvention
om barnets rättigheter och funderar över vad dessa principer betyder i hens eget liv och verksamhet.
K3 Vardagskompetens: I religionsundervisningen ska elevernas framtidstro stödjas. Eleven lär sig att identifiera och uttrycka sina känslor. Eleven handleds i att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar
för sig själv, sin grupp, miljön och naturen.
K4 Multilitteracitet: I religionsundervisningen har begreppet multilitteracitet koppling till det vidgade textbegreppet. Eleven tränar på sin multilitteracitet med hjälp av mångsidig iakttagelse av mångsidiga, för åldern
lämpliga texter, till exempel tidningar, böcker, spel, filmer, musik, elektroniska källor och omgivningen.
K5 Digital kompetens: Eleverna får tillfälle att reflektera över i vilket syfte digitala verktyg används i religionsundervisningen. Samtidigt handleds eleverna att fundera över skillnaden mellan den fiktiva och den verkliga världen och att inse att varje text har en upphovsman och ett syfte. Eleven lär sig att hämta information
från olika slags källor och vidareförmedla information genom att utnyttja de elektroniska lärmiljöer som används.
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K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: I religionsundervisningen är det viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet samt sitt eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Eleven tränar verksamhet i grupp och sin interaktionsförmåga. Eleven
upplever sig själv som en unik individ och uppmuntras att fundera över vad hen själv är särskilt bra på och
vad hen kunde göra till förmån för andra i skolan och hemma. I undervisningen bekantar sig eleverna genom
ett besök i kyrkan eller en församlingsanställds besök i skolan med yrken där det behövs kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: I religionsundervisningen framhävs betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Eleverna får tillfälle att arbeta tillsammans och att öva sig
på att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig kritiskt till olika fenomen. Eleverna handleds
i att diskutera ur perspektivet för likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och en hållbar livsstil. I
samband med behandlingen av religionsundervisningens innehåll handleds eleverna att förstå betydelsen av
sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för en själv, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: Undervisningen inleds med att eleven bekantar sig med historier,
religioner och livsåskådningar i sin egen familj och släkt. Man uppmärksammar eleverna på att det finns olika
slag av familjer. Eleverna bekantar sig med kyrkoårets centrala högtider, jul och påsk och de traditioner och
berättelser i Bibeln som är förknippade med dessa. I undervisningen behandlas också livets högtider inom
kristendomen, deras innehåll och innebörd. Eleverna studerar olika familjers olika sätt att fira högtider förknippade med olika tidpunkter under året och livscykeln. Psalmer och musik som anknyter till kyrkoåret och
barndomen behandlas i undervisningen. Eleverna bekantar sig med centrala begrepp och symboler inom
kristendomen och församlingen. Den kristna gudsbilden och kyrkobyggnaden behandlas i undervisningen.
I2 Religionernas värld: Man bekantar sig med religioner som förekommer i skolan och närmiljön, deras centrala högtider och seder. Också kristendomens mångfald och irreligiositet behandlas.
I3 Ett gott liv: I undervisningen behandlas betydelsen av respekt för livet och för människovärdet samt barnets rättigheter. Man reflekterar över livsfrågor och bekantar sig med det kristna perspektivet på dessa.
Centralt innehåll är etisk reflektion, FN:s konvention om barnets rättigheter och Den gyllene regeln. Man
reflekterar över frågor som hör samman med elevernas vardag och anknyter dem till bibliska berättelser.
Eleven uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor, att leva sig in i andras situation och att acceptera
olikheter. Eleverna reflekterar över egna handlingar och konsekvenserna av dem samt ansvaret för andra
människor, miljön och naturen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
I1, I2, I3
Väcka elevens intresse för religionsundervis- Min familj, olika familjer
ningen och handleda eleven i att förstå sin
egen familjs religiösa och konfessionella
Den egna församlingen.
bakgrund.

Kompetens
som målet
anknyter till
K2, K4
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Introduktion i Bibeln
M2
I1
Vägleda eleven att få insikt i centrala beFör åldersgruppen lämpliga berättelser i Bigrepp, berättelser och symboler i religionen beln om Jesus.
i fråga.
Kyrkobyggnaden.
M3
Handleda eleven i att utforska det religiösa
året, religiösa högtider och seder.

K1

I1
K2, K7
Högtider under kyrkoåret, till exempel jul och
påsk.
Bönen.

M4
I2
Sporra eleven att lära känna seder och hög- Religiösa seder och högtidstraditioner i den
tider i religioner och livsåskådningar som fö- egna klassen och bland skolans elever.
rekommer i klassen, skolan och närmiljön.

K2, K3, K7

M5
Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor (mångvetenskapliga).

K2, K6, K7

I1, I3
Principerna för samvaron, till exempel tack
och förlåt (mångvetenskapliga).

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- motiveras att studera religion och får en uppfattning om den egna familjens konfessionella bakgrund
- känner till centrala religiösa begrepp och symboler samt de centrala berättelserna om Jesu liv
- känner till finländska traditioner och högtider under kyrkoåret
- känner till de mest centrala principerna för samvaron.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
I1, I2, I3
Väcka elevens intresse för religionsundervisningen Den egna församlingen
och handleda eleven i att förstå sin egen familjs
religiösa och konfessionella bakgrund.
Livscykeln och högtider under den, att
respektera livet.

Kompetens
som målet
anknyter till
K2, K4

M2
I1
K1
Vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, be- För åldersgruppen lämpliga berättelser
rättelser och symboler i religionen i fråga.
i Bibeln.
Användning av psalmboken och psalmer för barn.
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M4
Sporra eleven att lära känna seder och högtider i
religioner och livsåskådningar som förekommer i
klassen, skolan och närmiljön.

I2
K2, K3, K7
Religiösa seder och högtidstraditioner i
den egna klassen och skolan.

M6
I1, I2, I3
Vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i and- Olika slags konflikter
ras situation och att respektera andras tankar och
övertygelser samt mänskliga rättigheter.

K2, K6, K7

M7
I3
Handleda eleven i att tänka etiskt och att inse vad FN:s konvention om barnets rättigdet innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp,
heter (mångvetenskapliga).
miljön och naturen (mångvetenskapliga).

K3, K7

M8
Ge eleven möjligheter att öva sig på att framföra
och motivera sina åsikter samt att lyssna på och
förstå olika åsikter (mångvetenskapliga).

K1, K5, K6,
K7

I1, I3
Den gyllene regeln, rätt och fel (mångvetenskapliga).

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- identifierar och uttrycker sina tankar och känslor
- kan lyssna till och värdesätta även andras tankar och åsikter
- strävar efter att handla rättvist och leva sig in i andras situation
- känner till skolans och näromgivningens religiösa seder och högtidstraditioner
- tar ansvar för sig själv, sin omgivning och naturen
- känner till för åldersgruppen lämpliga berättelser i Bibeln.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den evangelisk-lutherska religionen 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 innehåller 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 den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1–2
Undervisningen i religion ska ta hänsyn till elevernas olika behov och bakgrund, såsom språkkunskap och
kulturell bakgrund. Centrala begrepp diskuteras och förklaras så att alla elever har möjlighet att förstå dem.
Arbetssätten anpassas till barnens ålder. I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och initiativförmåga.
Bedömning av elevens lärande i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 1–2
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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 närmiljön
- framsteg i förmågan att arbeta i grupp
- framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.
11.3.6.

Religion, katolsk

De olika lärokurserna i religion i årskurs 1–2
Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning studerar eleverna i den grundläggande utbildningen religion
eller livsåskådningskunskap. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 1–2 har religionsundervisningen som uppdrag att handleda eleverna att lära känna och uppskatta sin egen religiösa och konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och livsåskådningar i den egna klassen, skolan och närmiljön med respekt. För detta ska undervisningen ge grundläggande
kunskaper, färdigheter och tankeverktyg. Eleverna ska uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor
och åsikter och öva sig att identifiera andras känslor och respektera andras åsikter. Eleverna ska uppmuntras
att undra, fråga och att delta i diskussioner. Eleverna ska vägledas att handla ansvarsfullt och rättvist.
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Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den katolska religionen i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Undervisningen i den katolska religionen ska utgå från elevernas egna
erfarenheter, iakttagelser och frågor. Eleverna ska uppmuntras att fråga och lyssna samt söka information.
Eleven får insikt i centrala begrepp inom den katolska religionen, berättelser i Bibeln och symboler i religionen
i fråga. Utvecklingen av etiskt och estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av mångsidig kommunikation,
berättelser, sånger, musiklyssnande och kyrkokonst.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig färdigheter inom positiv växelverkan och samarbete. Hen strävar efter att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och
övertygelser. Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens religiösa seder och traditioner.
Eleven lär sig att leva sig in i andras situation. Eleven bekantar sig med grundprinciperna i FN:s konvention
om barnets rättigheter och funderar över vad dessa principer betyder i hens eget liv och verksamhet.
K3 Vardagskompetens: I religionsundervisningen ska elevernas framtidstro stödjas. Eleven lär sig att identifiera och uttrycka sina känslor. Eleven handleds i att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar
för sig själv, sin grupp, miljön och naturen.
K4 Multilitteracitet: I religionsundervisningen har begreppet multilitteracitet koppling till det vidgade textbegreppet. Eleven tränar sin multilitteracitet med hjälp av mångsidig iakttagelse av mångsidiga, för åldern
lämpliga texter, till exempel tidningar, böcker, spel, filmer, musik, elektroniska källor och omgivningen.
K5 Digital kompetens: Eleverna får tillfälle att reflektera över i vilket syfte digitala verktyg används i religionsundervisningen. Samtidigt handleds eleverna att fundera över skillnaden mellan den fiktiva och den verkliga världen och att inse att varje text har en upphovsman och ett syfte. Eleven lär sig att hämta information
från olika slags källor och vidareförmedla information genom att utnyttja de elektroniska lärmiljöer som används.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: I religionsundervisningen är det viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet samt sitt eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Eleven tränar verksamhet i grupp och sin interaktionsförmåga. Eleven
upplever sig själv som en unik individ och uppmuntras att fundera över vad hen själv är särskilt bra på och
vad hen kunde göra till förmån för andra i skolan och hemma. I undervisningen bekantar sig eleverna genom
ett besök i kyrkan eller en församlingsanställds besök i skolan med yrken där det behövs kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: I religionsundervisningen framhävs betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Eleverna får tillfälle att arbeta tillsammans och att öva sig
på att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig kritiskt till olika fenomen. Eleverna handleds
i att diskutera ur perspektivet för likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och en hållbar livsstil. I
samband med behandlingen av religionsundervisningens innehåll handleds eleverna att förstå betydelsen av
sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för en själv, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för den katolska religionen i årskurs 1
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: Eleven bekantar sig med katolsk tro utgående från den egna familjen. Centrala innehåll är medlemskap i kyrkan, dopet och den heliga mässan, korstecknet, den Heliga Treenigheten, Jesus Kristus och de viktigaste händelserna i hans liv. Eleven bekantar sig med centrala dagliga
böner. Man studerar livets uppkomst enligt Bibeln. I undervisningen behandlas Bibeln som helig skrift och
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kyrkoårets stora högtider. Eleven bekantar sig med den egna församlingen och kyrkobyggnaden samt med
Jungfru Maria och några andra helgon.
I2 Religionernas värld: I undervisningen beaktas elevernas bakgrund och de mångkulturella och mångreligiösa inslag den eventuellt innehåller. Eleverna bekantar sig med andra religioner, livsåskådningar och irreligiositet som en del av vardag och fest i den egna klassen, skolan och närmiljön. Man studerar likheter mellan
katolska traditioner och andra religioner och livsåskådningar.
I3 Ett gott liv: I undervisningen lär man eleverna att känna igen och att skilja mellan rätt och fel med hjälp av
Gamla och Nya Testamentets berättelser. Man funderar över betydelsen av omtänksamhet och ärlighet. Man
behandlar människans ansvar för naturen och världen samt granskar detta ansvar som en uppgift som baserar sig på skapelseberättelsen. Man klargör vilken betydelse FN:s konvention om barnets rättigheter har för
elevens eget liv. Eleverna bekantar sig med centrala religiösa begrepp såsom syndafallet, att få förlåtelse och
förlåta, det egna och gemensamma bästa och de centrala budord som är förknippade med dessa.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 1
Mål för undervisningen

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

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

I1, I2, I3
K2, K4
Min familj, olika familjer
Eleverna bekantar sig med Bibeln, Bibeln berättar om Gud.
Elevens eget dop
Att bli upptagen som medlem i kyrkan
Den heliga mässan

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

I1
K1
Den egna församlingen och kyrkobyggnaden.
För åldersgruppen lämpliga berättelser i Bibeln
om Jesus.
Gamla Testamentet: David, Nya Testamentet:
Jesus lär, välsignar, helar, lugnar stormen och
är en god herde.

M3
Handleda eleven i att utforska det religiösa
året, religiösa högtider och seder.

I1
K2, K7
Högtider under kyrkoåret: advent, jul, fasta och
påsk.

M4
I2
Sporra eleven att lära känna seder och hög- Religiösa seder och högtidstraditioner i den
tider i religioner och livsåskådningar som fö- egna klassen och bland skolans elever.
rekommer i klassen, skolan och närmiljön.
M5
Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor.

K2, K3, K7

I1, I3
K2, K6, K7
Principerna för samvaron, till exempel tack och
förlåt (mångvetenskapliga).

138

Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- motiveras att studera religion och får en uppfattning om den egna familjens konfessionella bakgrund
- känner till centrala religiösa begrepp och symboler samt de centrala berättelserna om Jesu liv
- känner till finländska traditioner och högtider under kyrkoåret
- känner till de mest centrala principerna för samvaron.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

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

I1, I2, I3
Den egna församlingen

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

I1
För åldersgruppen lämpliga berättelser i Bibeln.

Kompetens
som målet
anknyter till

K2, K4

Livscykeln och högtider under den, att respektera
livet.
K1

Mässan.
Kyrkan som Guds familjs hem, föremålen i kyrkan.

M4
Sporra eleven att lära känna seder
och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön.

I2
K2, K3, K7
Religiösa seder och högtidstraditioner i den egna klassen och skolan.

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

I1, I2, I3
Olika slags konflikter

K2, K6, K7

M7
Handleda eleven i att tänka etiskt och
att inse vad det innebär att ta ansvar
för sig själv, sin grupp, miljön och naturen (mångvetenskapliga).

I3
FN:s konvention om barnets rättigheter (mångvetenskapliga).

K3, K7

Skapelsen som Guds gåva till människorna.

M8
I1, I3
Ge eleven möjligheter att öva sig på Rätt och fel (mångvetenskapliga).
att framföra och motivera sina åsikter
samt att lyssna på och förstå olika
Syndafallet.
åsikter (mångvetenskapliga).
Att få förlåtelse och att förlåta.

K1, K5, K6,
K7
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Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- identifierar och uttrycker sina tankar och känslor
- kan lyssna till och värdesätta andras tankar och åsikter
- strävar efter att handla rättvist och leva sig in i andras situation
- känner till skolans och näromgivningens religiösa seder och högtidstraditioner
- tar ansvar för sig själv, sin omgivning och naturen
- känner till de för åldersgruppen lämpliga berättelserna i Bibeln.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den katolska religionen 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 den katolska religionen i årskurs 1–2
Undervisningen i religion ska ta hänsyn till elevernas olika behov och bakgrund, såsom språkkunskap och
kulturell bakgrund. Centrala begrepp diskuteras och förklaras så att alla elever har möjlighet att förstå dem.
Arbetssätten anpassas till barnens ålder. I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och initiativförmåga.
Bedömning av elevens lärande i den katolska religionen 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 närmiljön
- framsteg i förmågan att arbeta i grupp
- framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.
11.3.7.

Religion, ortodox

De olika lärokurserna i religion
Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning studerar eleverna i den grundläggande utbildningen religion
eller livsåskådningskunskap. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
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Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 1–2 har religionsundervisningen som uppdrag att handleda eleverna att lära känna och uppskatta sin egen religiösa och konfessionella bakgrund och att möta mångfalden av religioner och livsåskådningar i den egna klassen, skolan och närmiljön med respekt. För detta ska undervisningen ge grundläggande
kunskaper, färdigheter och tankeverktyg. Eleverna ska uppmuntras att identifiera och uttrycka sina känslor
och åsikter och öva sig att identifiera andras känslor och respektera andras åsikter. Eleverna ska uppmuntras
att undra, fråga och att delta i diskussioner. Eleverna ska vägledas att handla ansvarsfullt och rättvist.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den ortodoxa religionen i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Undervisningen i den ortodoxa religionen ska utgå från elevernas egna
erfarenheter, iakttagelser och frågor. Eleverna ska uppmuntras att fråga och lyssna samt söka information.
Eleven får insikt i centrala begrepp inom den ortodoxa religionen, berättelser i Bibeln och symboler i religionen i fråga. Utvecklingen av etiskt och estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av mångsidig kommunikation, berättelser, sånger, ortodox kyrkomusik och ikonkonst.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs religiösa seder och traditioner. Eleven lär sig färdigheter inom positiv växelverkan och samarbete. Hen strävar efter att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar. Eleven lär sig att leva sig in i andras situation. Eleven bekantar sig med grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter och funderar över
vad dessa principer betyder i hens eget liv och verksamhet.
K3 Vardagskompetens: I religionsundervisningen ska elevernas framtidstro stödjas. Eleven lär sig att identifiera och uttrycka sina känslor. Eleven handleds i att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar
för sig själv, sin grupp, miljön och naturen.
K4 Multilitteracitet: I undervisningen i den ortodoxa religionen tränar eleven sin multilitteracitet med hjälp
av mångsidig iakttagelse av för åldern lämpliga texter, böcker, tidningar, musik, elektroniska källor och omgivningen.
K5 Digital kompetens: Eleverna får tillfälle att reflektera över i vilket syfte digitala verktyg används i religionsundervisningen. Samtidigt handleds eleverna att inse att varje text har en upphovsman och ett syfte.
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Eleven lär sig att utgående från sina egna förutsättningar hämta information från olika slags källor och vidareförmedla information till andra.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: I religionsundervisningen är det viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet samt sitt eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Eleven tränar på verksamhet i grupp, projektarbete och sin interaktionsförmåga. Eleven upplever sig själv som en unik individ skapad av Gud och uppmuntras att fundera över vad
hen själv är särskilt bra på och vad hen kunde göra till förmån för andra i skolan och hemma. Eleverna bekantar sig genom ett besök i kyrkan eller en församlingsanställds besök i skolan med yrken där det behövs kunskaper i den egna religionen.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: I religionsundervisningen framhävs betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Eleverna får tillfälle att arbeta tillsammans och att öva sig
på att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig kritiskt till olika fenomen. Eleverna handleds
i att diskutera ur perspektivet för likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och en hållbar livsstil. I
samband med behandlingen av religionsundervisningens innehåll handleds eleverna att förstå betydelsen av
sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för en själv, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för den ortodoxa religionen i årskurs 1–2
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: Undervisningen inleds med att eleven bekantar sig med sin egen
familj: släkt, historia, religion eller livsåskådning samt olika slags familjer. Det är viktigt att undervisningen tar
upp den egna religionens högtider och helger, deras innehåll, innebörd och hur de firas. Undervisningen ska
också behandla berättelser, traditioner och seder i den egna religionen. Eleven utforskar den egna religionens
centrala begrepp, symboler och mångfald.
I2 Religionernas värld: Innehållet väljs utgående från de religioner som förekommer i elevens skola och
närmiljö samt dessa religioners viktigaste seder och högtider. Även irreligiositet beaktas i innehållet.
I3 Ett gott liv: I undervisningen behandlas livsfrågor som hör ihop med människans födelse och död samt
respekt för livet. Centralt innehåll är elevens egna handlingar och konsekvenser av dem, ansvar för andra
människor, miljön och naturen samt empati, människovärde och individualitet. Barnets rättigheter och betydelse behandlas inledningsvis. Vid valet av innehåll ska FN:s konvention om barnets rättigheter samt människans holistiska välbefinnande beaktas. Innehållet ska stödja eleven att utveckla emotionella färdigheter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
I1, I2, I3
Väcka elevens intresse för religions- Min familj, olika familjer.
undervisningen och handleda eleven i
att förstå sin egen familjs religiösa
Den egna församlingen.
och konfessionella bakgrund.
Introduktion i Bibeln

Kompetens
som målet
anknyter till
K2, K4
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M2
Vägleda eleven att få insikt i centrala
begrepp, berättelser och symboler i
religionen i fråga.

I1
K1
Jag är ortodox: korset och korstecknet, ikon, bivaxljus, oljelampa, helgande av hemmet.
Medarbetarna vid kyrkan (präst, kantor, ponomar)
och kyrkobyggnaden.
För åldersgruppen lämpliga berättelser i Bibeln om
Jesus.
Heliga människor.

M3
Handleda eleven i att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder.

I1
K2, K7
Högtider under kyrkoåret, till exempel jul och påsk,
traditionen med påskkärringar och videkvistar.
Att be och den formella bönen.

M4
Sporra eleven att lära känna seder
och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön.

I2
Religiösa seder och högtidstraditioner i den egna
klassen och bland skolans elever.

K2, K3, K7

M5
I1, I3
K2, K6, K7
Uppmuntra eleven att identifiera och Principerna för samvaron, till exempel tack och föruttrycka sina tankar och känslor
låt (mångvetenskapliga).
(mångvetenskapliga).
Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- motiveras att studera religion och får en uppfattning om den egna familjens konfessionella bakgrund
- känner till centrala religiösa begrepp och symboler samt de centrala berättelserna om Jesu liv
- känner till finländska traditioner och högtider under kyrkoåret
- känner till de mest centrala principerna för samvaron.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

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

I1, I2, I3
K2, K4
Den egna församlingen
Livscykeln och högtider under den (liturgin, begravning, panihida), att respektera
livet.

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

I1
För åldersgruppen lämpliga berättelser i
Bibeln.
Mysterium, sakrament.

K1
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Händelseikoner och ikoner av heliga människor.
Kyrkokonsten och -musiken.
M4
Sporra eleven att lära känna seder och högtider
i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön.

I2
K2, K3, K7
Religiösa seder och högtidstraditioner i
den egna klassen och skolan.
Namnsdagen, Guds Moders högtid, himmelsk förebedjare.
Kyrkoåret: Jesus intåg i Jerusalem ridande
på en åsna, julfasta, trettondagen, stora
fastan.

M6
I1, I2, I3
Vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i Olika slags konflikter
andras situation och att respektera andras tankar och övertygelser samt mänskliga rättigheter.

K2, K6, K7

M7
Handleda eleven i att tänka etiskt och att inse
vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin
grupp, miljön och naturen (mångvetenskapliga).

K3, K7

I3
FN:s konvention om barnets rättigheter
(mångvetenskapliga).

M8
I1, I3
Ge eleven möjligheter att öva sig på att fram- Den gyllene regeln, rätt och fel (mångveföra och motivera sina åsikter samt att lyssna
tenskapliga).
på och förstå olika åsikter (mångvetenskapliga).

K1, K5, K6, K7

Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- identifierar och uttrycker sina tankar och känslor
- kan lyssna till och värdesätta andras tankar och åsikter
- strävar efter att handla rättvist och leva sig in i andras situation
- känner till skolans och näromgivningens religiösa seder och högtidstraditioner
- tar ansvar för sig själv, sin omgivning och naturen
- känner till de för åldersgruppen lämpliga berättelserna i Bibeln.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den ortodoxa religionen 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.
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Handledning, differentiering och stöd i den ortodoxa religionen i årskurs 1–2
Undervisningen i religion ska ta hänsyn till elevernas olika behov och bakgrund, såsom språkkunskap och
kulturell bakgrund. Centrala begrepp diskuteras och förklaras så att alla elever har möjlighet att förstå dem.
Arbetssätten anpassas till barnens ålder. I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och initiativförmåga.
Bedömning av elevens lärande i den ortodoxa religionen 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 närmiljön
- framsteg i förmågan att arbeta i grupp
- framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.
11.3.8.

Religion, islam

De olika lärokurserna i religion i årskurs 1–2
Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning studerar eleverna i den grundläggande utbildningen religion
eller livsåskådningskunskap. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
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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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i islam i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Undervisningen i islam ska utgå från elevernas egna erfarenheter, iakttagelser och frågor. Eleverna ska uppmuntras att fråga och lyssna samt söka information. Eleven får insikt i
centrala begrepp och symboler i religionen samt berättelser i Koranen. Utvecklingen av etiskt och estetiskt
tänkande ska stödjas med hjälp av mångsidig kommunikation, berättelser, musik och konst.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs religiösa seder och traditioner. Eleven lär sig färdigheter inom positiv växelverkan och samarbete. Hen strävar efter att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar. Eleven lär sig att leva sig in i andras situation. Eleven bekantar sig med grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter och funderar över
vad dessa principer betyder i hens eget liv och verksamhet.
K3 Vardagskompetens: I religionsundervisningen ska elevernas framtidstro stödjas. Eleven lär sig att identifiera och uttrycka sina känslor. Eleven handleds i att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar
för sig själv, sin grupp, miljön och naturen.
K4 Multilitteracitet: I undervisningen i islam tränar eleven sin multilitteracitet med hjälp av mångsidig iakttagelse av för åldern lämpliga texter, böcker, tidningar, musik och elektroniska källor samt omgivningen.
K5 Digital kompetens: Eleverna får tillfälle att reflektera över i vilket syfte digitala verktyg används i religionsundervisningen. Samtidigt handleds eleverna att inse att varje text har en upphovsman och ett syfte.
Eleven lär sig att utgående från sina egna förutsättningar hämta information från olika slags källor och vidareförmedla information till andra.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: I religionsundervisningen är det viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet samt sitt eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Eleven tränar på verksamhet i grupp, projektarbete och sin interaktionsförmåga. Eleven upplever sig själv som en unik individ och uppmuntras att fundera över vad hen själv är
särskilt bra på och vad hen kunde göra till förmån för andra i skolan och hemma. I undervisningen bekantar
sig eleverna med yrken där det behövs kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: I religionsundervisningen framhävs betydelsen av regler, överenskommelser och förtroende. Eleverna får tillfälle att arbeta tillsammans och att öva sig
på att förhandla, medla och lösa konflikter samt att förhålla sig kritiskt till olika fenomen. Eleverna handleds
i att diskutera ur perspektivet för likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa och en hållbar livsstil. I
samband med behandlingen av religionsundervisningens innehåll handleds eleverna att förstå betydelsen av
sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för en själv, utan även för den närmaste omgivningen, samhället och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för islam i årskurs 1–2
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
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I1 Förhållandet till den egna religionen: Eleven bekantar sig med islam utgående från den egna familjen.
Man studerar högtiderna i den islamiska kalendern och traditioner förknippade med människans livscykel.
Centralt innehåll i undervisningen är grunderna för den islamiska läran: existensen av en enda Gud, profeterna, de heliga skrifterna, tron på det osynliga. Eleven bekantar sig med Koranen och den nedtecknade islamiska traditionen och det islamiska samfundet. I undervisningen behandlas olika former av islam samt moskéns betydelse för muslimerna. Eleverna reflekterar över religiösa plikter.
I2 Religionernas värld: Eleverna bekantar sig med religioner som förekommer i skolan och närmiljön och med
de heliga byggnader och festtraditioner som är kopplade till dem samt med seder som hör samman med
irreligiositet.
I3 Ett gott liv: Vid val av innehåll är elevernas livscykel och livsfrågor som hör samman med den det mest
centrala. Respekt för livet, människovärdet och barnets rättigheter är centrala innehåll. Eleverna reflekterar
över att sätta sig in i andra människors situation. Eleverna bekantar sig med rättigheter och skyldigheter i
familjen enligt islam. Man klargör vilken betydelse FN:s konvention om barnets rättigheter har för elevens
eget liv. Centralt innehåll i undervisningen är grunderna för ett gott liv inom islam. Dessutom granskas den
egna familjens seder och bruk och man diskuterar vikten av att acceptera olikheter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 1
Mål för undervisningen

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

Innehåll som anknyter till målen

I1, I2, I3
Min familj, olika familjer.
Den egna församlingen.
Koranen som Guds heliga bok och tron på änglar.

Kompetens
som målet
anknyter till

K2, K4

M2
I1
Vägleda eleven att få insikt i centrala beAllah – muslimernas gud.
grepp, berättelser och symboler i religionen
Kort om profeten Muhammeds liv.
i fråga.
För åldersgruppen lämpliga berättelser i Koranen.
Moskén.

K1

M3
Handleda eleven i att utforska det religiösa
året, religiösa högtider och seder.

K2, K7

I1
Högtider: Eid al-fitr (= fastebrytandets högtid)
och eid al-adha (= offerhögtiden) samt ramadan (fastemånad).
Bönen.
Trosbekännelsen.

M4
I2
Sporra eleven att lära känna seder och hög- Religiösa seder och högtidstraditioner i den
tider i religioner och livsåskådningar som fö- egna klassen och bland skolans elever.
rekommer i klassen, skolan och närmiljön.
M5

K2, K3, K7

I1, I3
K2, K6, K7
Principerna för samvaron, till exempel tack och
förlåt (mångvetenskapliga).
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Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor (mångvetenskapliga).
Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- motiveras att studera religion och får en uppfattning om den egna familjens konfessionella bakgrund
- känner till centrala religiösa begrepp och symboler
- känner till islamiska traditioner och högtider
- känner till de mest centrala principerna för samvaron.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

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

I1, I2, I3
Den egna församlingen.

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

IS
För åldersgruppen lämpliga berättelser i Koranen.

Kompetens
som målet
anknyter till

K2, K4

Livscykeln och högtider under den, att respektera livet.

K1

Existensen av en enda Gud.
Hadither, de nedtecknade traditionssamlingarna: berättelserna om profeten Muhammed särskilt med hänseende till respekt för äldre samt för andras egendom och
till att hjälpa andra.
Profeten Adams berättelse.
Surorna: Al-Fatiha ja Al Ikhlas

M4
I2
K2, K3, K7
Sporra eleven att lära känna seder Religiösa seder och högtidstraditioner i den egna klassen
och högtider i religioner och livså- och skolan.
skådningar som förekommer i
klassen, skolan och närmiljön.
M6
Vägleda eleven att handla rättvist,
leva sig in i andras situation och
att respektera andras tankar och
övertygelser samt mänskliga rättigheter.

I1, I2, I3
Olika slags konflikter

M7
Handleda eleven i att tänka etiskt
och att inse vad det innebär att ta

I3
FN:s konvention om barnets rättigheter (mångvetenskapliga).

K2, K6, K7

Grunderna för ett gott liv inom islam: ansvar för en själv
och för andra skapelser.
K3, K7
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ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen (mångvetenskapliga).
M8
Ge eleven möjligheter att öva sig
på att framföra och motivera sina
åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter (mångvetenskapliga).

I1, I3
Rätt och fel (mångvetenskapliga).

K1, K5, K6,
K7

Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- identifierar och uttrycker sina tankar och känslor
- kan lyssna till och värdesätta andras tankar och åsikter
- strävar efter att handla rättvist och leva sig in i andras situation
- känner till skolans och näromgivningens religiösa seder och högtidstraditioner
- tar ansvar för sig själv, sin omgivning och naturen
- känner till de för åldersgruppen lämpliga berättelserna i Koranen.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i islam 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 islam i årskurs 1–2
Undervisningen i religion ska ta hänsyn till elevernas olika behov och bakgrund, såsom språkkunskap och
kulturell bakgrund. Centrala begrepp diskuteras och förklaras så att alla elever har möjlighet att förstå dem.
Arbetssätten anpassas till barnens ålder. I undervisningen skapas gemensamma situationer som främjar lärande och delaktighet och eleven handleds att stärka sin studiefärdighet och initiativförmåga.
Bedömning av elevens lärande i islam 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 närmiljön
- framsteg i förmågan att arbeta i grupp
- framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.
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11.3.9.

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.
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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i livsåskådningskunskap i årskurs 1–2
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.
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Elevernas samarbets- och kommunikationsförmåga, uttrycksförmåga samt
tänkande och lärande utvecklas. Eleverna uppmuntras att reflektera över skillnaden mellan rätt och fel samt
godhet.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna värdesätter sina egna och andras tankar. Eleverna känner känna seder och bruk i närmiljön, förstår grundläggande faktorer för att människor ska kunna leva tillsammans samt respekterar och värdesätter sin egen omgivning och naturen.
K3 Vardagskompetens: Eleverna uppfattar orsak och verkan samt etiska aspekter i vardagliga situationer.
K4 Multilitteracitet: Eleverna undersöker olika slags källmaterial i samband med studierna och förstår grunderna för källkritik.
K5 Digital kompetens: Eleverna övar sig på att söka information ur pålitliga källor och att bedöma information. Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas särskilt i observation av miljöer som är bekanta för
eleven och för att dokumentera iakttagelserna. Eleverna presenterar sina iakttagelser till andra genom att
utnyttja de elektroniska lärmiljöer som används.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna ska uppmuntras att uthålligt slutföra sitt arbete
både individuellt och i grupp. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i livsåskådningskunskap.
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K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna undersöka frågor som anknyter till
hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Centralt innehåll som anknyter till målen för livsåskådningskunskap i årskurs 1
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna i Kervo. Innehållet formas till helheter för
de olika årskurserna. Elevernas upplevelsevärld, idéer och tankar har beaktats vid valet av innehåll och beaktas vid närmare behandling av dem.
I1 Att växa till ett gott liv: Eleverna tränar samtalsfärdigheter genom att lära sig lyssna på andra med respekt
och genom att öva att uttrycka sig tydligt. De reflekterar tillsammans över betydelsen av gott handlande, rätt
och fel och att skilja mellan dem samt på människans godhet. Tillsammans undersöker man vad vänskap
innefattar och betyder i barns liv.
I2 Olika sätt att leva: Eleverna reflekterar över frågan ”Vem är jag?” samt över olika sätt att leva och tänka.
Tillsammans undersöker man olika livsstilar, särskilt sådana som anknyter till elevens egen hem- och kulturbakgrund.
I3 Grunderna för ett gemensamt liv: Eleverna fördjupar sig i grunderna för att leva tillsammans genom att
undersöka till exempel betydelsen av regler, förtroende, ärlighet och uppriktighet i olika vardagliga situationer och miljöer i sitt liv. De stiftar inledningsvis bekantskap med barnets rättigheter och barnets ställning i
olika samhällen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

M1
Vägleda eleven i att lyssna på
andra elevers åsikter och tankar
(mångvetenskapliga).

I1, I3
Spelreglerna för samvaron (mångvetenskapliga).
Min familj (mångvetenskapliga).
Vänskap (mångvetenskapliga).

K1, K2, K4

M2
Uppmuntra eleven att uttrycka sina
egna tankar och känslor på olika sätt
(mångvetenskapliga).
M6
Uppmuntra eleven att reflektera över
skillnaden mellan rätt och fel samt
godhet.
M7
Handleda eleven i att lära känna seder
och bruk i närmiljön.

I2
Självkännedom: vem är jag och vad kan jag?
(mångvetenskapliga).

K1, K2, K7

I1, I3
Skillnaderna mellan rätt och fel handlingar i vardagliga situationer.

K1, K3, K7

I2
Kulturidentitet.

K2, K4

Kultur i Kervo, andra kulturer.
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Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- känner till de mest centrala principerna för samvaron
- kan skilja mellan rätt och fel
- lär känna olika slags familjer och kulturer..
Centralt innehåll som anknyter till målen för livsåskådningskunskap i årskurs 2
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna. Elevernas upplevelsevärld, idéer och tankar har beaktats vid valet av innehåll och beaktas vid
närmare behandling av dem.
I1 Att växa till ett gott liv: Eleverna tränar samtalsfärdigheter genom att lära sig lyssna på andra med respekt
och genom att öva att uttrycka sig tydligt. De reflekterar tillsammans över betydelsen av gott handlande, rätt
och fel och att skilja mellan dem samt på människans godhet. Tillsammans undersöker man vad vänskap
innefattar och betyder i barns liv.
I3 Grunderna för ett gemensamt liv: Eleverna fördjupar sig i grunderna för att leva tillsammans genom att
undersöka till exempel betydelsen av regler, förtroende, ärlighet och uppriktighet i olika vardagliga situationer och miljöer i sitt liv. De stiftar inledningsvis bekantskap med barnets rättigheter och barnets ställning i
olika samhällen.
I4 Naturen och en hållbar framtid: Eleverna undersöker olika levnadssätt i världen och reflekterar samtidigt
över livets förgänglighet. Tillsammans fördjupar man sig i berättelser om världens uppkomst. Eleverna undersöker sin egen närmiljö och granskar hur de egna valen och handlingarna påverkar miljön. Eleverna försöker hitta betydelsefulla upplevelser som hör samman med naturen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 2
Mål för undervisningen

M3
Vägleda eleven i att värdesätta sina
egna och andras tankar.
M4
Främja elevens förmåga att ställa
frågor och framföra motiverade argument.
M5
Vägleda eleven i att uppfatta
orsak och verkan samt etiska
aspekter i vardagliga situationer.
M7
Handleda eleven i att lära känna seder och bruk i närmiljön (mångvetenskapliga).

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

I1
Samtalsfärdigheter.

K1, K2, K7

I1, I3, I4
Föreställning, antagande och fakta.

K1, K2, K7

I1, I3, I4
Etiska principer: att utforska regler om livet i vardagliga situationer och miljöer.

K1, K3, K4

I3
Min familj, olika familjer (mångvetenskapliga).
Tolerans och mångkulturalitet (mångvetenskapliga).

K2, K4
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M8
Handleda eleven i att förstå grundläggande faktorer för att människor
ska kunna leva tillsammans (mångvetenskapliga).

I2, I3, I4
FN:s konvention om barnets rättigheter (mångvetenskapliga).

M9
Vägleda eleven i att respektera och
uppskatta naturen och sin närmiljö.

I4
Berättelser om världens uppkomst.

K2, K3, K7

Barnets ställning i samhället (mångvetenskapliga).
K3, K5, K7

Naturen i närområdet och en hållbar framtid.

Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- lär känna seder och bruk i närmiljön
- förstår betydelsen av gemensamma regler
- respekterar och uppskattar sin närmiljö och naturen.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i livsåskådningskunskap i årskurs 1–2
Vid valet av arbetssätt är det med tanke på läroämnets mål viktigt att skapa en trygg och öppen psykisk och
social lärmiljö, där eleven upplever att hen blir hörd och respekterad. Eleven ska uppmuntras till självstyrt
lärande. Den fysiska lärmiljön utvecklas så att den tar hänsyn till olika sätt att arbeta och lära sig och går lätt
att förändra. De gemensamma undersökningarna och diskussionerna som leds av läraren 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 närmiljön
- framsteg i förmågan att arbeta i grupp
- framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.
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11.3.10. Musik
Läroämnets uppdrag
Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt
kulturellt deltagande. Undervisningen ska hjälpa eleverna att tolka musikens många betydelser i olika kulturer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att bredda musikkunskaperna stärks elevernas positiva relation till musiken, vilket lägger grund för livslångt musicerande. Musikundervisningen ska utveckla
en positiv och nyfiken inställning till musik och kulturell mångfald.
Funktionell musikundervisning främjar utvecklingen av elevernas musikaliska kunskaper och förståelse, totala växande och förmåga att samarbeta med andra. Dessa stärks genom att man i musikundervisningen
beaktar elevernas musikintressen, andra läroämnen, ämnesövergripande teman, fester och evenemang i
skolan samt verksamhet utanför skolan. Genom att regelbundet erbjuda eleverna möjlighet att använda sin
röst och musicera, komponera och skapa utvecklas deras tänkande och uppfattningsförmåga. I musikundervisningen studerar eleverna musik på ett mångsidigt sätt, vilket bidrar till att utveckla deras uttrycksförmåga.
I musikundervisningen i årskurserna 1–2 kan eleverna 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. Utgångspunkten för musikundervisningen är att hela klassen musicerar tillsammans. Musikundervisningen innehåller
sång, spelande på instrument, rörelse, kroppsrytmik, lyssnande och lek. Instrumenturvalet är så mångsidigt
som möjligt och innehåller bland annat malletinstrument, 5-strängade kanteler och rytminstrument. 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. Musicerandet
ska vara en naturlig del av de ämnesövergripande studierna i skolans vardag och fest.
Målen för mångsidig kompetens i musikundervisningen i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Musicerandet erbjuder möjligheter att utveckla förmågan att träna för att
uppnå mål och att skapa nytt.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Musiken stärker barnets förmåga att agera i grupp och uttrycka
sig själv mångsidigt. Genom en mångsidig repertoar stärks elevens möjligheter att bekanta sig med den egna
kulturen och den omgivande kulturen.
K3 Vardagskompetens: Musikundervisningen stöder en sund röstanvändning och värnandet om den egna
hörseln. Att ta hand om värdefulla instrument utvecklar elevens ansvarstagande.
K4 Multilitteracitet: Kunskaper om musikens symbolik breddar elevens kunskaper om olika sätt att nedteckna budskap.
K5 Digital kompetens: Musiken erbjuder möjlighet att öva på att lagra de egna alstren eller till exempel att
kombinera bild och ljud. Egna alster kan komponeras och lagras bland annat med hjälp av applikationer på
surfplattan samt spelas upp med den AV-utrustning som finns tillgänglig.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Ett centralt arbetssätt i musikstudierna är gemensamt arbete
och att anpassa de egna idéerna till ett gemensamt alster. Eleverna bekantar sig med olika yrken där man
behöver kunskaper i musik.
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K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Musiken har en särskild uppgift i att skapa
trivsel på skolans tillställningar. Eftersom varje individ har en lika betydelsefull roll i en musicerande grupp,
ökar musikstudierna elevens insikter om ömsesidighet.
Centralt innehåll som anknyter till målen för musik i årskurs 1
Eleven tillägnar sig musikaliska kunskaper och färdigheter genom att musicera, det vill säga sjunga, spela,
lyssna, röra sig till musik, improvisera och komponera samt genom tvärkonstnärligt arbete. Innehållet väljs
så att eleverna mångsidigt får bekanta sig med olika musikkulturer och -stilar. Innehållet ska stödja målen
och utnyttja både elevernas erfarenheter och de lokala möjligheterna i Kervo.
I1 Musikalisk praxis: I samband med musicerande fästs uppmärksamhet vid att arbeta i grupp och skapa en
positiv vi-anda. Det centrala innehållet är att uppmuntra eleverna att uttrycka sig och komma med idéer, öva
sig att andas naturligt, använda sin röst och sjunga samt hantera de instrument och anordningar som finns
på ett ändamålsenligt sätt.
I2 Musikens beståndsdelar: Det centrala i undervisningen är att eleverna lär sig uppfatta grundbegreppen
tonläge, tonlängd, tonstyrka och klang. När elevernas kunskaper utvecklas behandlas också rytm, melodi,
dynamik, klangfärg, harmoni och form.
I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället: Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen också behandla elevernas erfarenheter och iakttagelser såväl gällande musik som olika vardagliga
ljudmiljöer. Man funderar också över musikens betydelse i den egna livsmiljön.
I4 Repertoar: I musikundervisningen används sånger, lekar, ramsor, rörelser och uppgifter där eleverna ska
spela eller lyssna samt kreativa övningar som beträffande tema och musikaliska egenskaper lämpar sig för
elevernas ålder och skolans verksamhetskultur. Repertoaren planeras också så att man beaktar elevernas
egna kulturer och värnar om kulturarvet. Repertoaren ska vara mångsidig och omfatta olika slag av musik,
också barnsånger och elevernas eventuella egna kompositioner och musikstycken.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 1
Mål för undervisningen

M1
Handleda eleven i att musicera i
grupp och utveckla en positiv självbild (mångvetenskapliga).
M2
Handleda eleven i att använda sin
röst naturligt samt att sjunga och
spela i grupp.

Innehåll som anknyter till målen
Delaktighet
I1
(mångvetenskapliga).

Att musicera och vara kreativ
I1, I4
Eleverna försöker hitta musikens puls och övar på
att skapa pulsen genom helhetsbetonat kroppsligt
upplevande under musicerandet.

Kompetens
som målet
anknyter till

K2, K7

K1, K2, K4

Eleverna ackompanjerar sången och rörelserna
med rytminstrument.
Eleverna namnger instrumenten som används.

M3

Rätt spelteknik och enkla ackompanjemang (t.ex.
kvintbordun/powerackord eller ostinato).
I2, I3

K1, K4
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Uppmuntra eleven att uppleva och
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleuppfatta ljudmiljöer, ljud, musik och verna lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt, visuellt och genom att aktivera sin fantasi.
musikbegrepp genom att röra sig
och lyssna.
M4
I4
Ge utrymme för elevernas egna mu- Elevernas naturliga inlevelse- och fantasiförmåga
sikaliska idéer och improvisationer
stöds.
samt handleda dem att skapa
Eleverna spelar korta rytmiska och melodiska (t.ex.
skalor med två, tre eller fyra toner eller pentatomindre kompositioner eller andra
helheter genom att använda ljud, rö- nisk skala) teman (riff) samt gör egna ljudlandskap
och rörelseimprovisationer (t.ex. till sagor, ramsor,
relser, bilder, teknologi eller andra
berättelser).
uttryckssätt.
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M5
I4
Inspirera eleven att utforska det musikaliska kulturarvet genom att leka,
sjunga och röra sig till musik.
M6
I2
Hjälpa eleven att förstå grundprinci- Notationssätten inom musik, till exempel noter,
perna för notationssätten inom mu- notvärden, tempo och dynamikbeteckningar, figursiken i samband med musicerande.
noter, symboler och bilder.
Eleverna nedtecknar egen musik med egna noteringar, till exempel ett ljudlandskap.
Välbefinnande och säkerhet i musik
M7
I1
Handleda eleven i att agera ansvarsfullt i samband med musicerande.
Förmåga att lära sig musik
M8
I1, I3
Ge eleven erfarenhet av att ställa
Eleverna erbjuds möjlighet att genom tillräckligt
upp mål och förstå betydelsen av ge- upprepande utveckla sina musikaliska färdigheter.
mensam övning för att lära sig muEleverna skapar musikaliska framträdanden till exsik.
empel för skolans tillställningar och fester.

K5, K6

K2, K4

K4

K3, K7

K1

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- musicerar och över i grupp
- använder sin röst på ett naturligt sätt
- övar på att hitta den gemensamma pulsen
- uttrycker det hen hört på olika sätt
- gör musikaliska experiment, improvisationer och små kompositioner i grupp
- lär sig sånger och lekar som ingår i kulturtraditionen
- musicerar utifrån överenskomna tecken och hittar på egna musiknoteringssätt
- tar hänsyn till de andra eleverna i musicerandet
- hanterar instrumenten på ett ansvarsfullt sätt.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

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

I1
Eleverna uppmuntras att delta i musikalisk verksamhet och stärker sina färdigheter att agera i
grupp.

M2
Handleda eleven i att använda sin
röst naturligt samt att sjunga och
spela i grupp.

Att musicera och vara kreativ
I1, I4
Eleverna inspireras till kreativ röstanvändning genom att tal, rim och ramsor samt olika lekar och
spel.

K2, K7

K1, K2, K4

Eleverna stärker sin sångbegåvning och förmåga
att uppfatta melodier med hjälp av lämpliga
sånger.
Eleverna stärker upplevandet av pulsen i musiken
på ett helhetsbetonat sätt i musicerandet och tränar sin färdighet att spela tillsammans.
Eleverna handleds i rätt spelteknik och enkla ackompanjemang (t.ex. kvintbordun/powerackord eller ostinato).
Eleverna namnger instrumenten som används.

M3
Uppmuntra eleven att uppleva och
uppfatta ljudmiljöer, ljud, musik och
musikbegrepp genom att röra sig
och lyssna.
M4
Ge utrymme för elevernas egna musikaliska idéer och improvisationer
samt handleda dem att planera och
skapa mindre kompositioner eller
andra helheter genom att använda
ljud, rörelser, bilder, teknologi eller
andra uttryckssätt.

Man använder till exempel puls-, imitations- och
ekoövningar samt ackompanjerar sånger och rörelser med kropps- och rytminstrument.
I2, I3
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleverna lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt, visuellt och genom att aktivera sin fantasi.
I4
Eleven får stöd för sin inlevelse- och fantasiförmåga genom att elevens egna idéer och improvisationer ges utrymme i samband med musikalisk
verksamhet och musicerande.
Eleverna skapar egna ljudlandskap och rörelseimprovisationer till exempel till sagor, ramsor, berättelser.
Eleverna handleds i spelandet av korta rytmiska
och melodiska (t.ex. skalor med två, tre eller fyra
toner eller pentatonisk skala) teman (riff) och i
skapandet av egna ljudlandskap och rörelseimprovisationer (t.ex. till sagor, ramsor, berättelser).

K1, K4

K5, K6
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Eleverna lagrar sina alster med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i mån av möjlighet.
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M5
I4
Inspirera eleven att utforska sitt mu- Eleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer
och -stilar med utgångspunkt i klassens kulturella
sikaliska kulturarv genom att leka,
sjunga och röra sig till musik samt att rikedom (mångvetenskapliga).
njuta av musikens mångfald (mångvetenskapliga).
M6
I2
Hjälpa eleven att förstå grundprinci- Eleverna bekantar sig med notationssätten inom
perna för notationssätten inom mu- musik, till exempel noter, notvärden, tempo och
siken i samband med musicerande.
dynamikbeteckningar, figurnoter och symboler.
Eleverna nedtecknar musik som de själva skapat
och hört med egna noteringar och med de notationssätt som de lärt sig.
Välbefinnande och säkerhet i musik
M7
I1
Handleda eleven i att agera ansvarsfullt i samband med musicerande.
Förmåga att lära sig musik
M8
I1
Ge eleven erfarenhet av att ställa
Eleverna erbjuds möjlighet att genom tillräckligt
upp mål och förstå betydelsen av ge- upprepande utveckla sina musikaliska färdigheter.
mensam övning för att lära sig muEleverna övar och skapar musikaliska framträdansik.
den till exempel för skolans tillställningar och fester.

K2, K4

K4

K3, K7

K1

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- agerar på ett konstruktivt sätt i en musicerande grupp
- använder sin röst på ett naturligt sätt
- övar på att hitta den gemensamma pulsen i en musicerande grupp
- uttrycker modigt det hen hört
- planerar, övar och genomför små musikaliska helheter i grupp
- bekantar sig med sånger och lekar från olika musikkulturer
- identifierar och lever sig in i musikens stämning
- musicerar utifrån överenskomna tecken och hittar på egna musiknoteringssätt
- musicerar i grupp på överenskommet vis, med hänsyn till andra
- hanterar instrumenten på ett ansvarsfullt sätt
- övar för att uppnå en fulländad helhet.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1–2
Målet är att skapa pedagogiskt mångsidiga och flexibla studiehelheter i musik, som möjliggör olika arbetssätt,
socialt samspel, gemensamt musicerande och andra gemensamma musikaktiviteter i musikundervisningen.
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Glädje i lärandet, en atmosfär som sporrar kreativt tänkande och positiva musikupplevelser inspirerar eleverna att utveckla sina musikaliska färdigheter. I undervisningssituationerna ska eleven 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.

11.3.11. Bildkonst
Läroämnets uppdrag
Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka
en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och tolka bilder formas elevernas identitet samtidigt som den kulturella kompetensen och gemenskapen stärks. Undervisningen ska bygga på elevernas
egna erfarenheter, fantasi och lust att experimentera. Undervisningen i bildkonst ska utveckla förmågan att
förstå konst, omgivningen och annan visuell kultur. Eleverna ska erbjudas olika sätt att bedöma verkligheten
och att påverka den. Genom att förstärka kännedomen om kulturarvet stödjer man att traditionerna förmedlas och förnyas. Undervisningen ska stödja eleverna att utveckla kritiskt tänkande och uppmuntra eleverna
att påverka den egna livsmiljön och samhället. Undervisningen i bildkonst ska ge eleverna en grund för aktiv
medverkan lokalt och globalt.
Det arbetssätt som är karakteristiskt för konsten främjar erfarenhetsbaserat, multisensoriskt och konkret
lärande. Eleverna granskar bildkonst och annan visuell kultur ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Undervisningen ska ta upp olika uppfattningar om konstens uppgifter. Eleverna handleds att på ett mångsidigt sätt
använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt. Undervisningen ska sporra eleven att utveckla
multilitteracitet både med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och framställningssätt. Eleverna ska erbjudas möjligheter att arbeta med mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga
undervisningen och med aktörer utanför skolan. I undervisningen bekantar man sig med museer och andra
kulturobjekt och undersöker möjligheterna att utöva bildkonst som hobby.
I årskurserna 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
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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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i bildkonst i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Mångsidiga tekniker, metoder och tillvägagångssätt erbjuder olika sätt att
lära sig. Eleverna övar på att verbalisera sina observationer. Elevernas nyfikenhet och fantasi matas med hjälp
av lekfulla och narrativa metoder där flera sinnen används. De olika teknikerna stöder varandra; till exempel
utvecklar tredimensionellt byggande eller tredimensionell formgivning uttrycket även på tvådimensionella
ytor.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: I undervisningen utnyttjas elevernas egna kulturella bakgrund
och bilder som är bekanta från vardagen. Lärandet är interaktivt och fokus ligger på att uttrycka sina observationer, bilder, föreställningar, minnen och känslor. Eleverna lär sig att värdesätta andras synpunkter, arbete och alster.
K3 Vardagskompetens: Eleverna tränar på tidshantering, målmedvetet arbete och på att använda redskap
på ett tryggt sätt. Var och en ansvarar för att lektionen blir lyckad och för att atmosfären och det gemensamma arbetsrummet är trivsamma. Eleverna lär sig också att agera i lärmiljöer utanför skolan, till exempel
museer.
K4 Multilitteracitet: Eleverna undersöker olika slags bildtyper i olika sammanhang. Bilder ses som ett av
många sätt att forska i och presentera fakta.. Vid sidan av bilder utnyttjas också andra undersöknings- och
presentationssätt (t.ex. med olika sinnen, drama).
K5 Digital kompetens: Informations- och kommunikationsteknik samt mediemiljöer används i undervisningen från de lägsta årskurserna (t.ex. fotografi, grundläggande kunskaper i bildbehandling, studier av konstsamlingar på internet). Eleverna lär sig medieläskunnighet samt ansvarsfull och säker användning av teknik.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar sig på att ta ansvar för det egna arbetet. Ett
tomt papper eller en formlös klump av lera utmanar redan i sig eleven att inta en aktiv roll, till företagsamhet
och problemlösning. Eleverna övar tillsammans på projektarbete, tränar sina grupparbetsfärdigheter och
uppmuntras att slutföra arbetsprocesser. Eleverna får stöd med att hitta sina egna styrkor och bekantar sig
med yrken där man behöver kunskaper i bildkonst.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna uppmuntras att uttrycka sina tankar
verbalt och visuellt samt att utforska olika sätt för visuell påverkan. Eleverna delaktiggörs i planeringen av
arbetet. Eleverna handleds i att fästa uppmärksamhet vid trivseln i omgivningen. I det praktiska arbetet förverkligas hållbara värden (t.ex. utnyttjande av återvinningsmaterial, sopsortering).
Centralt innehåll som anknyter till målen för bildkonst i årskurs 1–2
Målen för undervisning i bildkonst närmar man sig genom att utforska sina egna bildkulturer, omgivningens
bildkulturer och konstens världar. Innehållsområdena kompletterar varandra och i undervisningen granskar
man också deras inbördes förhållande. Utgångspunkter vid valet av innehåll är verk, alster och fenomen inom
konst och annan visuell kultur som är relevanta för eleverna. Innehållet ska skapa samband mellan bildkulturer som är både bekanta och nya för eleverna. Eleverna uppmuntras att delta vid val av innehåll i undervisningen, bildsamlingar, arbetsmetoder och redskap. Vid valet av innehåll utnyttjas de lokala möjligheterna i
Kervo.
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I1 Egna bildkulturer: Innehållet väljs utgående från elevernas egna bilder och bildkulturer. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med varandras bildkulturer. Egna bildkulturer används som utgångspunkt vid bildskapandet. I undervisningen behandlas de egna bildkulturernas betydelse i elevernas vardag, närmiljö och
samverkan.
I2 Bildkulturer i omgivningen: Innehållet i undervisningen utgörs av olika miljöer, föremål, mediekulturer
och virtuella världar. Innehållet väljs mångsidigt ur byggda och naturliga miljöer och ur medier. Bildkulturer
från omgivningen används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen koncentrerar man sig på elevernas närmiljö och dess medier.
I3 Konstens olika världar: Innehållet i undervisningen omfattar bildkonst som skapats under olika tider, i
olika miljöer och kulturer. Eleverna bekantar sig med bildkonstens värld genom att titta på olika verk, teman
och fenomen. Konstverk används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlar man det
kulturella mångfald som konstverken och upplevelsen av dem ger.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven att iaktta
konst, omgivningen och
annan visuell kultur med
olika sinnen och genom
att skapa bilder.
M2
Uppmuntra eleven att
diskutera sina iakttagelser och tankar.

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

I1, I2, I3
Eleverna övar på visuell observation och multilitteracitet med
hjälp av olika objekt.

K1, K3, K4,
K5

Tyngdpunkten ligger på bilder ur elevens eget liv (t.ex. illustration, serie, reklam, spelgrafik eller video).
Iakttagelser görs med olika sinnen (t.ex. titta, lyssna, känna).
I1, I2, I3
Eleverna övar på att verbalisera sina iakttagelser och tränar sin
förmåga att studera bilder, till exempel
- Vad ser jag? Studier av olika delar av och detaljer i bilden.
Vad föreställer bilden, vilka färger och former ser jag?
- Tolkning av innehållet, bildens berättelse.
- Vad upplever jag? Vad behagar mig, intresserar mig eller
skrämmer mig på bilden? Gillar jag bilden eller inte?
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras till visuella uttryck utifrån iakttagelser
som gjorts med flera sinnen, till exempel med hjälp av upplevelser, undersökningar, musik, känslor, lekfulla metoder, fantasin,
sagor och ramsor.

K2, K4, K5,
K6

K2, K3, K4,
K5

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

I1, I2, I3
Eleven får stöd för ett experimenterande och undersökande arbetssätt.

K2, K3, K5,
K6
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Eleverna handleds i att använda iakttagelser och fantasier samt
skapa idéer till exempel genom att studera bilder, göra fantasiövningar, minnas och berätta historier tillsammans.
Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Grunderna för bildskapande
- elementära kunskaper i komposition (t.ex. storleken och
placeringen av motiv)
- elementära kunskaper i färglära (t.ex. primärfärger och att
blanda färger)

M5
Uppmuntra eleven till
långsiktigt bildskapande
arbete, både självständigt och tillsammans
med andra.
M6
Uppmuntra eleven att
iaktta hur man kan påverka visuellt genom att
studera sina egna och
andras bilder.

Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. hur man håller i redskap, finmotorik)
- måla (t.ex. användningen av pensel, färg och vatten, rengöring av verktyg)
- bygga, pyssla och formge (t.ex. klippa, limma, använda
formgivningsverktyg)
- digital bild (t.ex. elementära kunskaper i hanteringen och
användningen av utrustning)
I1, I2, I3
Eleverna övar långsiktigt arbete vid sidan av spontant bildskapande.

I1, I2, I3
Eleverna övar sig i att granska sina egna arbeten och beskriva
dem med fokus på styrkor och lyckade moment.

K1, K2, K3,
K5

K1, K2, K4,
K7

Att tolka visuell kultur
M7
Handleda eleven i att
använda begrepp inom
bildkonsten och att undersöka olika typer av
bilder.
M8
Uppmuntra eleven att
känna igen olika konstföremål och annan visuell kultur i näromgivningen.
M9

I1, I2, I3
Eleven handleds i att använda bildkonstens terminologi (t.ex.
teckna, måla, pensel, kollage och skulptur).

K1, K4, K5,
K6

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att upptäcka konstnärens eller designerns
avtryck i närmiljön (t.ex. byggnader, bruksföremål och digitala
miljöer).

K2, K3, K6,
K7

I1, I2, I3

K1, K2, K5,
K6
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Uppmuntra eleven att
göra bilder utgående
från att granska sin egen
omgivning, olika tider
och olika kulturer.

Som inspiration till bilderna utnyttjas omgivningar, föremål och
upplevelser i elevens egna närmiljöer (t.ex. byggnader och natur i näromgivningen, vardagsföremål, fotografier, souvenirer
och upplevelser på resor).
Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden

M10
Handleda eleven i att
känna igen olika värden i
konsten, i sin omgivning
och i den övriga visuella
kulturen.
M11
Stödja eleven att beakta
kulturell mångfald och
hållbar utveckling i sitt
bildskapande.

I1, I2, I3
Eleven handleds i att fästa uppmärksamhet vid omgivningens
trivsamhet (t.ex. elevarbeten hängs upp i skolan, man plockar
upp efter sig, renlighet och ordning i klassrummet).

K2, K3, K6,
K7

I1, I2, I3
K1, K2, K4,
Eleverna anvisas att bearbeta de valda materialen sparsamt och K7
att utnyttja återvinningsmaterial.
Eleverna handleds i att värdesätta varandras arbeten.

Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- gör framsteg i visuell observation och i uttryckandet av sina visuella iakttagelser i ord och bild
- deltar aktivt i arbetet och försöker rätta sig efter anvisningar och målsättningar
- gör framsteg i övandet av tekniker och uttryckssätt som alla lärt sig tillsammans
- övar på att namnge de basmaterial, verktyg och tekniker som används
- övar på ändamålsenlig och trygg användning av verktyg och att hålla ordning i arbetsmiljön
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven att iaktta
konst, omgivningen och
annan visuell kultur med
olika sinnen och genom
att skapa bilder (mångvetenskapliga).

M2
Uppmuntra eleven att
diskutera sina iakttagelser och tankar.

I1, I2, I3
Tyngdpunkten ligger på bilder ur elevens eget liv (t.ex. serie, illustration, reklam, spelgrafik eller video) (mångvetenskapliga).

K1, K3, K4,
K5

Eleverna handleds i att observera sina egna och så småningom
även andras bildvärldar samt annan visuell kultur (mångvetenskapliga).
Iakttagelser görs med olika sinnen (t.ex. titta, lyssna, känna)
(mångvetenskapliga).
I1, I2, I3
Eleverna övar på att verbalisera sina iakttagelser och tränar sin
förmåga att studera bilder, till exempel
- Vad ser jag? Studier av olika delar av och detaljer i bilden.
Vad föreställer bilden, vilka färger och former ser jag?

K2, K4, K5,
K6

163

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

Tolkning av innehållet, bildens berättelse.
Vad upplever jag? Vad behagar mig, intresserar mig eller
skrämmer mig på bilden? Gillar jag bilden eller inte?
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras till visuella uttryck utifrån iakttagelser
som gjorts med flera sinnen, till exempel med hjälp av upplevelser, undersökningar, musik, känslor, lekfulla metoder, fantasin, sagor och ramsor.

K2, K3, K4,
K5

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

I1, I2, I3
Eleven får stöd för ett experimenterande och undersökande arbetssätt.

K2, K3, K5,
K6

Eleverna handleds i att använda iakttagelser och fantasier samt
skapa idéer till exempel genom att studera bilder, göra fantasiövningar, minnas och berätta historier tillsammans.
Eleverna handleds i personligt uttryck och att undvika slentrianmässiga uttryckssätt.
Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Grunderna för bildskapande:
- elementära kunskaper i komposition (t.ex. storleken och
placeringen av motiv)
- elementära kunskaper i färglära (t.ex. nyanser, primärfärger och sekundärfärger)
- föreställande och abstrakta bilder

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

Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. hur man håller i redskap, kontur, färgytor)
- måla (t.ex. användningen av pensel, färg och vatten, rengöring av verktyg)
- bygga, pyssla och formge (t.ex. klippa, limma, använda
formgivningsverktyg)
- digitala bilder (t.ex. grunderna för hantering och användning av utrustning)
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras att delta i planeringen av innehåll och
metoder.

K1, K2, K3,
K5

Eleverna övar på långsiktigt och målmedvetet arbete vid sidan
av spontant bildskapande.
Eleverna lär sig att värdesätta sitt eget och andras arbete samt
sina egna och andras alster.
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M6
Uppmuntra eleven att
iaktta hur man kan påverka visuellt genom att
studera sina egna och
andras bilder.

I1, I2, I3
Eleverna övar sig i att granska sina egna arbeten och beskriva
dem med fokus på styrkor och lyckade moment.

K1, K2, K4,
K7

Eleverna övar sig i självbedömning och ta emot respons.
Eleverna handleds i att undersöka budskap och effekter i bilder
(t.ex. vägmärken och reklam).
Att tolka visuell kultur

M7
Handleda eleven i att
använda begrepp inom
bildkonsten och att undersöka olika typer av
bilder.

I1, I2, I3
Eleven handleds i att använda bildkonstens terminologi (t.ex.
teckna, måla, pensel, kollage och skulptur).

K1, K4, K5,
K6

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

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att iaktta konstnärens eller designerns avtryck i närmiljön (t.ex. byggnader, bruksföremål och digitala
miljöer).

K2, K3, K6,
K7

M9
Uppmuntra eleven att
göra bilder utgående
från att granska sin egen
omgivning, olika tider
och olika kulturer
(mångvetenskapliga).

I1, I2, I3
Som inspiration till bilderna utnyttjas omgivningar, föremål och
upplevelser i elevens egen livsmiljö (t.ex. ärvda föremål, gamla
fotografier, souvenirer och upplevelser på resor) (mångvetenskapliga).

K1, K2, K5,
K6

Eleven handleds i att studera olika bildtyper och deras syften
(t.ex. konstnärlig bild, pedagogisk bild, varningsbild, sagobild,
reklambild).

Man utnyttjar näromgivningen som lärmiljö (t.ex. Konst- och
museicentret Sinkka i Kervo, Kervo bibliotek, naturomgivningen
och byggnader i närområdet) (mångvetenskapliga).
Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden

M10
Handleda eleven i att
känna igen olika värden i
konsten, i sin omgivning
och i den övriga visuella
kulturen.

I1, I2, I3
Eleven handleds i att fästa uppmärksamhet vid omgivningens
trivsamhet (t.ex. elevarbeten hängs upp i skolan, man plockar
upp efter sig, renlighet och ordning i klassrummet).

M11
Stödja eleven att beakta
kulturell mångfald och
hållbar utveckling i sitt
bildskapande.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att bearbeta de valda materialen sparsamt
och att utnyttja återvinningsmaterial.

K2, K3, K6,
K7

Omgivningen studeras särskilt ur barnens perspektiv (t.ex.
möbler som designats för elever, avgränsade lekplatser för
barn, formgivningen och funktionen av leksaker).
K1, K2, K4,
K7

Eleverna handleds i att värdesätta sina egna och andras bildkulturer och synpunkter.
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Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- deltar aktivt i arbetet och planeringen av arbetet
- försöker arbeta långsiktigt och rätta sig efter anvisningar och målsättningar
- gör framsteg i visuell observation och kan uttrycka sina iakttagelser och tankar genom samtal och bildskapande
- gör framsteg i övandet av tekniker och uttryckssätt som alla lärt sig tillsammans
- kan namnge de basmaterial, verktyg och tekniker som används
- övar på ändamålsenlig och trygg användning av verktyg och att hålla ordning i arbetsmiljön.
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
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.
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11.3.12. Slöjd
Läroämnets uppdrag
Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett
läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa för hand,
genom att formge och genom att använda teknologi. Hit hör att självständigt eller gemensamt planera och
framställa en produkt eller ett alster och att utvärdera den egna eller gemensamma slöjdprocessen. Att slöjda
innebär undersökande, kreativt och experimentellt arbete, där man fördomsfritt väljer olika visuella, materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. I slöjden lär sig eleverna att förstå, utvärdera och
utveckla olika slags tekniska tillämpningar och att använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i vardagen. Slöjden ska utveckla elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna,
vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan att planera. Undervisningen ska stärka
elevens förutsättningar att arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan.
I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten att studera olika övergripande teman på ett heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. Kunskap om
den omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en hållbar livsstil och utveckling. Det här
omfattar elevens livsmiljö, det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt skolans kulturella mångfald.
Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma medborgare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om och utveckla slöjdkulturen.
I årskurserna 1–2 är uppdraget för undervisningen i slöjd att göra det möjligt för eleverna att uttrycka sig
genom slöjd och att utveckla sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs för att planera och
skapa. Eleverna uppmuntras att planera och framställa slöjdprodukter med olika material. Slöjd 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.
Målen för mångsidig kompetens i slöjdundervisningen i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: I slöjd ska arbetet utgå från elevernas egna erfarenheter och frågor. Speciellt i nybörjarundervisningen ska det finnas utrymme för att undra, fantisera och känna glädje i lärandet.
Utvecklingen av minnet, fantasin samt estetiskt tänkande ska stödjas med hjälp av sagor och berättelser,
spel, ramsor, sånger och lekar. Med de föreställningar som fås fram på detta skapas slöjdprodukter med
lämpliga tekniker. Tänkandet utvecklas förutom genom planeringen av det egna arbetet, också genom slöjdarbeten som görs tillsammans i grupp. Bedömningen av egna alster och det egna arbetet hjälper eleven att
identifiera sina styrkor i fråga om fingerfärdighet och glädjas åt sina framgångar. Hen lär sig att lägga märke
till framsteg och övar sig i att lägga upp lagom utmanande nya uppgifter för slöjdarbetet.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Den kulturella mångfalden syns i allt som man producerat för
hand. Under lektionerna erbjuds på ett naturligt sätt möjligheter att bekanta sig med kulturell mångfald till
exempel med hjälp av kläder, små föremål och arkitektur. Eleverna ska sporras att njuta av att deras fingerfärdighet utvecklas. Fantasin, uppfinningsrikedomen och uttrycksförmågan utvecklas genom bland annat lek,
äventyr, musik, drama, berättande, mediepresentationer och visuella uttryck samt genom handens arbete.
K3 Vardagskompetens: Man bekantar sig med elevens möjligheter att påverka sin egen och andras trivsel
och välbefinnande. Trygg hantering av teknik i vardagen (bl.a. strykjärn, tvättmaskin och hammare) utgör en
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del av vardagskompetensen och en smidig vardag. Eleverna kan lära sig ekonomi, måttlighet och miljötänkande till exempel att räkna skillnaden mellan handgjort och industriellt producerat.
K4 Multilitteracitet: Elevernas multilitteracitet utvecklas med hjälp av olika slags bilder och illustrerade instruktioner som har med slöjd att göra. Bildläskunnigheten övas med hjälp av en enkel instruktion, till exempel i serieform. Eleven ges gott om tillfällen att fråga och undra. När läs- och skrivfärdigheterna utvecklas
använder man för åldersgruppen lämpliga texter och instruktioner.
K5 Digital kompetens: Datatekniska apparater är verktyg som eleverna använder för att träna på informationsanskaffning, tolkning av tillgängliga anvisningar och upprättandet av instruktioner. Producerade alster
dokumenteras genom att fotografera och filma. I slöjd används apparaterna även som hjälp i självbedömningen.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven arbetar ansvarsfullt både på egen hand och tillsammans med andra. De gemensamma, långsiktiga slöjdprojekten stärker känslan av samhörighet och tilliten till
de egna och andras färdigheter. Att identifiera de egna styrkorna hjälper eleven i senare val. Eleverna bekantar sig med arbetsuppgifter inom slöjdområdet och reflekterar över betydelsen av andra människors agerande och arbete i samhället.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Slöjd är en aktiv handling för en mer hållbar
framtid. Att utgå i arbetet från elevens egen livskrets säkerställer både att arbetet känns meningsfullt och att
produkten som tillverkas är nyttig. Skapande för hand hjälper eleven att förstå vikten av de egna handlingarna som konsument och i byggandet av en gemensam framtid.
Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 1–2
Innehållet har valts så att eleven genomför en slöjdprocess i sin helhet och får kunskap om olika material och
arbetssätt. Arbetet är fenomenbaserat och ämnesöverskridande.
I1 Att hitta en idé: Eleverna planerar en slöjdprodukt utgående från sina egna känslor, historier och fantasivärldar, den byggda miljön och naturen och tar hjälp av olika visuella och materiella metoder. Eleverna övar
att ge sina arbeten form, färg och yta. Eleverna undersöker rörelse och balans. Eleverna diskuterar förvaring
och skydd.
I2 Att pröva: Eleverna erbjuds möjligheter att utforska olika materiella och tekniska miljöer. Eleverna får
pröva på olika material, t.ex. trä, metall, plast, fiber, garn och tyg. Utgående från experimenten planerar och
bearbetar eleverna vidare sina produkter eller alster.
I3 Att planera: Eleverna gör upp en plan för hela slöjdprocessen. Eleverna övar sig att beskriva processen och
produkten.
I4 Att tillverka: Eleverna tillverkar slöjdprodukter eller alster utgående från egna eller gemensamma planer.
Eleverna använder olika slöjdredskap och apparater för att klippa, fästa, sätta ihop, forma och bearbeta
material på ett ändamålsenligt sätt.
I5 Att dokumentera: Digitala verktyg introduceras som en del i idéarbetet, planeringen och dokumentationen.
I6 Att bedöma: Under slöjdprocessens gång ges eleverna möjlighet till olika slag av självbedömning och kamratbedömning. Eleverna får lära sig att ge respons till andra.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 1
Mål för undervisningen

M1
Väcka elevens intresse
och inspiration för att arbeta med händerna samt
elevens nyfikenhet för
kreativt och experimentellt slöjdarbete.
M2
Handleda eleven i att genomföra en hel slöjdprocess, presentera sina
idéer visuellt och berätta
om slöjdarbetet och den
färdiga produkten.
M3
Handleda eleven i att planera och framställa slöjdprodukter eller -alster genom att lita på sina egna
estetiska lösningar.

Innehåll som anknyter till målen

I2–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

Kompetens
som målet
anknyter till

K1, K2

I planering av slöjdarbeten beaktas elevernas egna intressen.
Eleverna bekantar sig med slöjdkulturen, till exempel den egna
familjens och skolgemenskapens slöjdarbeten.
I1–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

K1, K4, K5

Slöjdvokabulär.
Färdiga bilder och mallar som inspiration.
I3, I4
Eleverna planerar ett eget slöjdarbete antingen individuellt eller i grupp.

K1, K7

Eleverna uttrycker sina tankar och idéer visuellt.
Planering av formen och grundbegrepp inom planering.
Som verktyg används till exempel sax, nålar, linjal, såg, hammare, sandpapper.
Som material används till exempel trådar, tyger som inte rispar upp sig, mjukt träslag, metalltrådar, byggsatser (bl.a. lego),
återvinningsmaterial, vattenbets, vattenspädbara målarfärger.
Som arbetssätt används till exempel att sy och trä för hand
(olika slags stygn), knyta och fläta, såga för hand, spika, slipa
för hand, byggande, återanvändning av material, till exempel
återvinning.

M4
Introducera olika
material för eleven och
handleda eleven i att bearbeta materialen samt
arbeta på ett ansvarsfullt
och säkert sätt.
M5

Dokumentering av det egna slöjdarbetet.
I1–I5
Eleven lär sig att bearbeta material och att arbeta på ett säkert
sätt med beaktande av säkerhetsföreskrifter.

K4, K6

Ekonomisk användning av material.
Verktyg, material och arbetssätt enligt mål M3.
I6
Eleven presenterar och bedömer sin egen slöjdprocess och sitt
alster.

K1, K2
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Stödja eleven att utveckla sin självkänsla genom att ge eleven möjlighet att känna att hen
lyckas, förstår och hittar
på lösningar i slöjden.

Elevens styrkor.
Utställning med elevarbeten.

Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- arbetar enligt anvisningarna
- provar på olika material
- kan skapa idéer, planera och genomföra ett slöjdarbete med givna material och tekniker
- använder material, verktyg och arbetssätt på ett säkert och ändamålsenligt sätt
- arbetar ansvarsfullt, noggrant och långsiktigt
- övar på att presentera och bedöma det egna arbetet
- är medveten om sina egna styrkor
- värdesätter slöjdkulturen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 2
Innehåll som anknyter till målen

Mål för undervisningen
M1
Väcka elevens intresse
och inspiration för att
arbeta med händerna
samt elevens nyfikenhet för kreativt och
experimentellt slöjdarbete.
M2
Handleda eleven i att
genomföra en hel
slöjdprocess, presentera sina idéer visuellt
och berätta om slöjdarbetet och den färdiga produkten.
M3
Handleda eleven i att
planera och framställa
slöjdprodukter eller alster genom att lita
på sina egna estetiska
lösningar.

I2–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

Kompetens
som målet
anknyter till

K1, K2

I planering av slöjdarbeten beaktas elevernas egna intressen.
Eleverna bekantar sig med slöjdkulturen, till exempel den egna familjens och skolgemenskapens slöjdarbeten.
I1–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

K1, K4, K5

Slöjdvokabulär.
Färdiga ritningar, bilder och mallar som inspiration.

I3, I4
Eleverna planerar ett eget slöjdarbete antingen individuellt eller i
grupp.

K1, K7

Eleverna uttrycker sina tankar och idéer visuellt.
Planering av formen och grundbegrepp inom planering.
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Som verktyg används till exempel sax, nålar, linjal, virknål, såg,
hammare, sandpapper.
Som material används till exempel trådar, tyger som inte rispar
upp sig, tovningsull, mjukt träslag, återvinningsmaterial, byggsatser, vattenspädbara ytbehandlingsmaterial.
Som arbetssätt används till exempel att sy och trä för hand (olika
slags stygn), knyta och fläta, trycka och måla tyg, mäta, måla och
trycka, tova, såga för hand, spika, slipa, ytbehandla, fila, byggande, återanvändning av material, till exempel återvinning.

M4
Introducera olika
material för eleven
och handleda eleven i
att bearbeta materialen samt arbeta på
ett ansvarsfullt och
säkert sätt.
M5
Stödja eleven att utveckla sin självkänsla
genom att ge eleven
möjlighet att känna
att hen lyckas, förstår
och hittar på lösningar
i slöjden.

Dokumentering av det egna slöjdarbetet och gruppens slöjdarbete.
I1–I5
Slöjdarbeten individuellt och i grupp.

K4, K6

Eleven lär sig att bearbeta material och att arbeta på ett säkert
sätt med beaktande av säkerhetsföreskrifter.
Ekonomisk användning av material.
Verktyg, material och arbetssätt enligt mål M3.
I6
Eleven presenterar och bedömer sin egen slöjdprocess och sitt
alster.

K1, K2

Elevens styrkor.
Utställning med elevarbeten.

Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- arbetar enligt anvisningarna
- provar på olika material
- kan skapa idéer, planera och genomföra ett slöjdarbete med givna material och tekniker
- använder material, verktyg och arbetssätt på ett säkert och ändamålsenligt sätt
- arbetar ansvarsfullt, noggrant och långsiktigt
- övar på att presentera det egna arbetet samt på att bedöma sitt eget och andras arbete
- övar på att dokumentera slöjdprocessen med hjälp av digitala verktyg
- övar sig i att göra val i anslutning till slöjdarbetet
- är medveten om sina egna styrkor
- värdesätter slöjdkulturen.
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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 teknisk slöjd
och textilslöjd.
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 hur obehindrat eleven arbetar
- framsteg i förmågan att planera, tillverka och utvärdera
- framsteg i förmågan att arbeta målinriktat
- framsteg i förmågan att hitta på kreativa lösningar.

11.3.13. Gymnastik
Läroämnets uppdrag
Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska,
sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. Det är viktigt att de
enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva upplevelser och stödjer en aktiv livsstil. I gymnastiken
betonas kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och samarbete. Gymnastiken ska bidra till att främja jämlikhet,
jämställdhet och gemenskap samt stödja kulturell mångfald. Undervisningen ska vara trygg och utgå från de
möjligheter som olika årstider och de lokala förhållandena erbjuder. Skolans lokaler, idrottsplatser i närmiljön
och naturen ska utnyttjas mångsidigt i undervisningen. Eleverna ska handledas att främja ett tryggt och etiskt
hållbart arbetssätt och inlärningsklimat.
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I gymnastiken får eleverna lära sig att röra på sig och samtidigt utvecklas de genom att röra på sig. Att lära
sig att röra på sig innebär fysisk aktivitet enligt elevernas ålder och utvecklingsnivå, träning av motoriska
basfärdigheter och fysiska egenskaper. Eleverna ska få kunskaper och färdigheter för olika slags gymnastiksituationer. Att utvecklas genom att röra på sig innebär att man lär sig att respektera andra, att vara ansvarsfull, att utveckla sig själv långsiktigt, att identifiera och reglera känslor samt att utveckla en positiv självbild.
Gymnastiken ska ge eleverna möjlighet att känna glädje, uttrycka sig med kroppen, delta, vara social, koppla
av, tävla och kämpa på ett lekfullt sätt och att hjälpa andra. Eleverna ska också få beredskap att främja sin
hälsa.
"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.
Målen för mångsidig kompetens i gymnastikundervisningen i årskurs 1–2
I gymnastik framhävs målen för mångsidig kompetens. Vardagsfärdigheter, såsom hygien, tidshantering,
långsiktigt och ihärdigt arbete samt självregleringsfärdigheter bildar en viktig del av undervisningen (K1, K3).
Interaktions- och grupparbetsfärdigheter, inställning till nya saker, flexibilitet och förmåga att följa regler
övas på ett lekfullt sätt (K2). Eleverna övar på ett lekfullt sätt även på att bilda olika bokstäver och siffror med
den egna kroppen (K4). Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper och färdigheter i gymnastik. Eleven lär sig att ta ansvar för sina egna handlingar, ett tryggt sätt att röra sig på och för gemensamma
aktiviteter. (K6, K7)
Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i årskurs 1–2
I1 Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik innehåller mycket fysisk aktivitet. I gymnastikundervisningen väljs lekar, uppgifter och idrottsformer där eleverna får träna sin balans- och rörelseförmåga (t.ex.
att klättra, springa och hoppa) och sin förmåga att hantera redskap (t.ex. utföra uppgifter med olika redskap
och spela boll) och i olika lärmiljöer (t.ex. i en sal, i naturen, på snö och is). Kroppskontrollen främjas genom
olika uppgifter (t.ex. gymnastik- och musiklekar), där eleverna övar sig att uppfatta sin kropp, att uttrycka sig
och att röra sig i takt till en rytm.
Eleverna får genom mångsidiga och trygga uppgifter lära sig att röra sig inomhus och utomhus under olika
årstider och i olika lärmiljöer. Vattenvaneövningar och simning ingår i gymnastikundervisningen.
I2 Social funktionsförmåga: Gymnastikundervisningen omfattar enkla motionslekar med regler, uppgifter
och spel där eleverna samarbetar och får erfarenhet av att hjälpa varandra.
I3 Psykisk funktionsförmåga: I undervisningen väljs roliga och uppfriskande lekar och uppgifter där eleverna
får uppleva att de lyckas samt med stöd av läraren möta emotionellt varierande situationer, t.ex. situationer
som uppstår under lek, tävlingar eller spel.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

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

M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.

I1
Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom att röra sig i terräng, spela bollspel, leka lekar där man springer och kullar varandra,
- styrka genom att hänga, klättra, hoppa, gymnastisera
och lekfulla kampsporter,
- snabbhet genom olika slags hopp, skutt, kast och till
exempel stafettlopp,
- rörlighet genom mångsidig rörelse, korta stretchningar och olika slags sträckande rörelser.
I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen, till exempel:

K1, K2

K1, K3, K4

ritar och bildar olika former, bokstäver och siffror med
den egna kroppen
rör sig på olika sätt och i olika hastigheter

övningar och lekar som innefattar sicksackande och väjning.
K3
M3
I1
Stärka de grundläggande moEleven övar de grundläggande motoriska färdigheterna
toriska färdigheterna (balans(balans, rörelseförmåga och hantering av redskap), till
och rörelseförmåga, förmåga
exempel hinderbanor, balansering, lekar där man
att hantera redskap), så att
springer och kullar varandra, rulla, skjuta, dribbla, sparka,
eleven lär sig att anpassa dem i slå med klubba/slagträ/racket.
olika lärmiljöer, i olika situationer och under olika årstider.
K3
M4
I1
Lära eleven att röra sig tryggt i Hantering av redskap och ställningar med händerna, med
fötterna och benen och med olika kroppsdelar.
olika miljöer, med olika redskap och på olika ställningar.
K3
M5
I1
Vänja eleven vid att röra sig i
Eleverna övar grundläggande simfärdigheter (flyta, glida,
vatten och träna grundlägdyka).
gande simkunnighet.
K3, K6, K7
M6
I1
Handleda eleven i att agera
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.
Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
Social funktionsförmåga
M7
Vägleda eleven i att reglera
sina handlingar och känslouttryck i sociala situationer i

I2
Man stärker elevernas positiva självbild genom att låta
eleverna själva göra val och fatta beslut i sådant som rör

K2, K3, K6,
K7
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gymnastiken (mångvetenskapliga).

M8
Stödja samarbetsfärdigheterna, till exempel att följa gemensamt överenskomna regler genom att vägleda eleven
att ta ansvar för att gemensamma spel och lekar lyckas
(mångvetenskapliga).

dem själva. Eleverna uppmuntras att ta egna initiativ
(mångvetenskapliga).
Eleverna tränar sina emotionella färdigheter och relationsfärdigheter (i mångvetenskapliga).
I2
Eleverna övar sig på att vänta på sin tur, lyssna på andra
och hjälpa andra till exempel genom lekar, spel och uppgifter med regler, med vars hjälp eleven lär sig att samspela med andra, hjälpa andra och visa respekt för andra
(i mångvetenskapliga).

K2, K6, K7

Psykisk funktionsförmåga
M9
Stödja eleven att stärka sin positiva självbild och sin förmåga
att arbeta självständigt och att
uttrycka sig på olika sätt.
M10
Se till att eleven får positiva
upplevelser av gymnastik och
uppmuntra eleven att testa
gränserna för sin förmåga
(mångvetenskapliga).

I3
Man skapar en sporrande och positiv atmosfär.
Man stärker en positiv självbild och upplevelser av framgång hos eleverna till exempel genom att skapa glädje,
lyckade moment och olika känsloupplevelser i spel och
lekar.
I3
Roliga och uppfriskande lekar och uppgifter där eleverna
får uppleva att de lyckas samt med stöd av läraren möta
emotionellt varierande situationer (i mångvetenskapliga).

K1, K2, K3

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- har en positiv inställning till rörelse
- kan röra på sig och balansera mångsidigt
- tar sig fram på lämpliga rutter och hittar rätt i skolan och på skolgården
- övas i sin kroppsuppfattning
- kan hantera olika slags redskap
- tas ansvar för den egna verksamheten, arbetar självständigt och reglerar sina känslouttryck i olika
kommunikationssituationer
- har elementära simfärdigheter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 2
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

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

I1
Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom rörelse i terräng, bollspel, lekar
där man springer och kullar varandra,
- styrka genom att hänga, klättra, hoppa, gymnastisera
och lekfulla kampsporter,
- snabbhet genom olika slags hopp, skutt, kast och till
exempel stafettlopp,
- rörlighet genom mångsidig rörelse, korta stretchningar och olika slags sträckande rörelser.

K1, K2

M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen, till exempel:

K1, K3, K4

ritar och bildar olika former, bokstäver och siffror med
den egna kroppen
övar på att korsa kroppens antagna mittlinje (t.ex. nudda
vänster axel med högerhanden)
rör sig på olika sätt och i olika hastigheter
övningar och lekar som innefattar sicksackande och väjning.

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

K3
I1
Eleven övar de grundläggande motoriska färdigheterna
(balans, rörelseförmåga och hantering av redskap), till
exempel hinderbanor, balansering, lekar där man
springer och kullar varandra, rulla, skjuta, dribbla, sparka,
slå med klubba/slagträ/racket.

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

I1
Hantering av redskap och ställningar med händerna, med
fötterna och benen och med olika kroppsdelar.

K3

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

I1
Eleverna övar grundläggande simfärdigheter (flyta, glida
och dyka).

K3

M6
Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

I1
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.

K3, K6, K7

Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
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Social funktionsförmåga
M7
Vägleda eleven att reglera sina
handlingar och känslouttryck i
sociala situationer i gymnastiken.

I2
Man stärker elevernas positiva självbild genom att låta
eleverna själva göra val och fatta beslut i sådant som rör
dem själva. Eleverna uppmuntras att ta egna initiativ.

M8
Stödja samarbetsfärdigheterna, till exempel att följa gemensamt överenskomna regler genom att vägleda eleven
att ta ansvar för att gemensamma spel och lekar lyckas.

I2
Eleverna övar sig på att vänta på sin tur, lyssna på andra
och hjälpa andra till exempel genom lekar, spel och uppgifter som styrs med regler och med vars hjälp eleven lär
sig att samspela med andra, hjälpa andra och visa respekt för andra.

K2, K3, K6,
K7

Eleverna tränar på sina emotionella färdigheter och relationsfärdigheter.
K2, K6, K7

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

I3
Man skapar en positiv och sporrande atmosfär och uppmuntrar varandra.

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

I3
Roliga lekar och uppgifter där eleverna får uppleva att de
lyckas samt med stöd av läraren möta emotionellt varierande situationer.

K1, K2, K3

Man stärker en positiv självbild och upplevelser av framgång hos eleverna till exempel genom att skapa glädje,
lyckade moment och olika känsloupplevelser i spel och
lekar.
K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- fördjupar sina balanserings-, rörelse- och redskapshanteringsfärdigheter
- tar sig fram på lämpliga rutter och hittar rätt i skolan och på skolgården
- uppfattar kroppens antagna mittlinje
- uttrycker sig själv på ett mångsidigt sätt och testar gränserna för sin funktionsförmåga
- agerar i gruppen med hänsyn till andra
- har grundläggande simkunnighet.
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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 gymnastikundervisningen utnyttjas förutom skolans idrottsplatser även Kaleva idrottsplats, ishallen, simhallen,
orienteringsterränger, Keinukallio idrottsplats och lokala idrottsföreningars och -företags lokaler. I mån av
möjlighet kan även idrottsplatser i närliggande städer användas.
I undervisningen betonas arbetssätt som främjar fysisk aktivitet och gemenskap och ger möjlighet till uppmuntrande växelverkan och att hjälpa andra samt att verksamheten är trygg både psykiskt och fysiskt. Det är
viktigt att främja säkert trafikbeteende, när man förflyttar sig till idrottsplatser utanför skolan.
Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 1–2
En uppmuntrande och accepterande atmosfär än en förutsättning för att målen för gymnastikundervisningen
ska nås. Undervisningen ska ge alla elever möjlighet att lyckas och att delta samt stödja en tillräcklig funktionsförmåga med tanke på välbefinnandet. Det är viktigt att beakta elevernas individualitet, att arbetsklimatet är tryggt och att undervisningsarrangemangen och kommunikationen i undervisningen är tydliga. Upplevelsen av att kunna och den sociala samhörigheten stöds genom elevorienterade och engagerande arbetssätt, lämpliga uppgifter och uppmuntrande respons. I årskurs 1–2 är det viktigt att upptäcka sådana motoriska svårigheter som kan ha samband med andra inlärningssvårigheter.
Bedömning av elevens lärande i gymnastik i årskurs 1–2
Bedömningen av lärandet ska stödja eleverna att röra på sig med hjälp av gymnastik. Syftet är med andra ord
att stödja utvecklingen av den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Konstruktiv och sporrande
respons stödjer elevens positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. 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.
11.3.14. Elevhandledning
Läroämnets uppdrag
Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv.
Handledningsverksamheten bildar 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.
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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.
Skolan upprättar handledningsplanen som en del av läsårsplanen. Strukturen, verksamhetssätten, arbetsoch ansvarsfördelningen inom elevhandledningen samt de yrkesövergripande nätverk som behövs för att
uppnå målen för elevhandledningen ska beskrivas i handledningsplanen. 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.
Målen för mångsidig kompetens i elevhandledningen i årskurserna 1–2
I elevhandledningen bekantar sig eleverna med olika arbetssätt (K1) och lär sig att ta ansvar för det egna
skolarbetet (K2). Det är viktigt att öva på att arbeta med andra (K3) och på att uttrycka de egna synpunkterna
och åsikterna (K7). Eleverna bekantar sig med yrken och arbetslivet i sin närmaste omgivning i synnerhet via
bilder (K4, K6). Eleverna bekantar sig med informations- och kommunikationsteknologi i synnerhet som redskap för informationssökning (K5).
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 får 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.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevhandledning i årskurs 1–2
Mål och innehåll

Genomförande/medel för att genomföra målen och innehållen

Kompetens
som målet anknyter till

Studieförutsättningar och färdigheter

Eleven handleds i att ta ansvar för det egna skolarbetet,
sina uppgifter och saker.

K1, K3, K4,
K5

Yrkes- och arbetslivsorientering

Eleverna bekantar sig med yrken och arbetslivet i sin
närmaste omgivning, till exempel ombeds föräldrar att
presentera sina yrken, man gör en bildkollage om olika
yrken.

K6

Eleverna bekantar sig med skolpersonalens arbetsuppgifter till exempel genom intervjuer.
Interaktionsfärdigheter, agerande i grupp och delaktighet i närmiljön.

Man använder mångsidiga arbetssätt som stöder utvecklingen av interaktionsfärdigheterna.

K1, K2, K5,
K6, K7

Tabell Mål för lärandet i elevhandledning i årskurs 1–2
Mål för lärandet
Eleven
- ta ansvar för sådant som rör skolarbetet
- kan agera tillsammans med andra
- är medveten om att det finns ett arbetsliv och olika yrken.
11.3.15. Mångvetenskapliga lärområden i årskurs 1–2
Åk 1. Hur mår jag bra?
Perspektiv: Lek och sång tillsammans
Beskrivning av lärområdet
Man närmar sig lärområdet via socialt och psykiskt välbefinnande samt grupptillhörighet och delaktighet.
Eleverna hittar glädjen i tillvaron och aktiviteterna i leken, gemenskapen och lärandet.
Mål för lärandet
Eleven övar sig på att agera i grupp och på att ta ansvar för att de gemensamma aktiviteterna lyckas. Eleven
tränar på sina emotionella färdigheter, på att uttrycka sig och på sin interaktionsförmåga.
Mål för undervisningen

Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet

Kompetens
som målet
anknyter till

Gymnastik
M7

I2

K2, K3, K6,
K7
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Vägleda eleven att reglera
sina handlingar och känslouttryck i sociala situationer i
gymnastiken.
M8
Stödja samarbetsfärdigheterna, till exempel att följa gemensamt överenskomna regler genom att vägleda eleven
att ta ansvar för att gemensamma spel och lekar lyckas.
M10
Se till att eleven får positiva
upplevelser av gymnastik och
uppmuntra eleven att testa
gränserna för sin förmåga.

Man stärker elevernas positiva självbild genom att låta eleverna själva göra val och fatta beslut i sådant som rör dem
själva. Eleverna uppmuntras att ta egna initiativ.
Eleverna tränar på sina emotionella färdigheter och relationsfärdigheter.
I2
Eleverna övar sig på att vänta på sin tur, lyssna på andra
och hjälpa andra till exempel genom lekar, spel och uppgifter som styrs med regler och med vars hjälp eleven lär sig
att samspela med andra, hjälpa andra och visa respekt för
andra.
I3
Roliga och uppfriskande lekar och uppgifter där eleverna
får uppleva att de lyckas samt med stöd av läraren möta
emotionellt varierande situationer.

K2, K6, K7

K1, K2

Svenska och litteratur
M1
Stödja eleven i att stärka sin
förmåga att uttrycka sig och
fungera i olika kommunikationssituationer.
M3
Stödja elevens lust och vilja
att uttrycka sig.

I1
Eleverna övar sig på att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt i kommunikationssituationer i klassen.

K1, K2, K3

Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter.
I1
Eleverna gör interaktiva övningar till exempel med hjälp av
samtal och bilder.

K1, K2, K7

Eleverna övar drama med hjälp av lekfullt lärande, till exempel rollekar, dramalekar, stillbilder, dockor och figurer.
Eleverna undersöker sagor, berättelser, dikter, fakta- och
medietexter, serier samt spel.
Eleverna behandlar barnlitteratur till exempel med hjälp
av drama, bildkonst och digitala arbetsmetoder.
M4
Stödja eleven i att utveckla
förståelse för att människor
kommunicerar på olika sätt.
M8
Sporra eleven att bli intresserad av barnlitteratur, medietexter och andra texter genom att skapa positiva
läsupplevelser.

Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter.
I1
Eleverna övar arbete i par och grupp.

I2
Skapa positiva läsupplevelser.

K1, K2, K7

K2, K4, K5
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Livsåskådningskunskap
M1
Vägleda eleven att lyssna på
andra elevers åsikter och
tankar.

I1, I3
Spelreglerna för samvaron

K1, K2, K4

Min familj
Vänskap

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

I2
Självkännedom: vem är jag och vad kan jag?

K1, K2, K7

Religion
M5
Uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar
och känslor.

I1, I3
Principerna för samvaron, till exempel tack och förlåt.

K2, K6, K7

Musik
M1
Handleda eleven i att musicera i grupp och utveckla en
positiv självbild.

I1

K2, K7

Matematik
M1
Stödja elevens iver och intresse för matematik samt
utvecklingen av en positiv
självbild och ett gott självförtroende.
M2
Handleda eleven i att utveckla sina färdigheter att
göra matematiska observationer samt tolka och utnyttja
dem i olika situationer.
M3
Uppmuntra eleven att framföra sina lösningar och slutledningar med konkreta
hjälpmedel, figurer, muntligt
och skriftligt, även med hjälp
av digitala verktyg.
M7
Introducera eleven i principerna för de grundläggande

I1–I4
Upprätthålla styrkor och träna de färdigheter som behöver
utvecklas.

K1, K3, K5

I1–I4
Eleverna observerar antal och räknar inom talområdet 0–
20.

K4

Eleverna observerar multiplar med konkreta medel.
Eleverna undersöker egenskaper hos tal, såsom jämna tal.
I1–I4
Eleverna presenterar och motiverar de egna lösningarna
muntligt.

K2, K4, K5

Eleverna ritar, skriver och berättar matematiska berättelser.
Eleverna granskar och tolkar bilder.
I2
Elevernas kunskaper i addition och subtraktion inom talområdet 0–20 utvecklas.

K1, K4
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räkneoperationerna och deras egenskaper.

Addition och subtraktion konkretiseras med hjälp av tilllämpningar i olika situationer.
Eleverna tränar på att presentera konkreta situationer som
addition och subtraktion.
Eleverna lär sig att utnyttja principerna för kommutativitet
och associativitet och bekantar sig med räkneordningen.
Eleverna använder faktorisering som hjälp till exempel vid
räknande av tiotal.
I1
Eleverna får kunskap om programmeringens grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som också testas, till
exempel att styra en "elevrobot" med hjälp av visuella
kommandon och tal.

M12
Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att
följa dem.

K1, K2, K4,
K5

Åk 2. Hur utvecklas jag till en världsmedborgare?
Perspektiv: Världen på besök
Beskrivning av lärområdet
Man närmar sig lärområdet ur perspektivet för tolerans och mångkulturalitet med mångfalden i det egna
samhället som utgångspunkt. Eleven uppmuntras till naturlig nyfikenhet och växelverkan samt att visa
respekt för olikhet.
Mål för lärandet
Eleven fördjupar sin förståelse för de kulturer som hör till det egna samhället samt de mänskliga rättigheterna och övar på att reflektera över etiska frågeställningar.
Mål för undervisningen

Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet

Kompetens
som målet
anknyter till

Svenska och litteratur
M1
Stödja eleven i att stärka sin
förmåga att uttrycka sig och
fungera i olika kommunikationssituationer.

I1
Eleverna tränar språkbruket olika kommunikationssituationer i klassen och i skolan.

K1, K2, K3

Eleverna tränar på att lyssna, fråga, svara och berätta.
Eleverna observerar och analyserar olika kommunikationssätt och -situationer och deltar i dem.

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

Stärka elevens uppfattning om sin egen kommunikativa
kompetens med hjälp av respons.
I1
Eleverna undersöker fakta- och medietexter

K1, K2, K7
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att delta i olika kommunikationssituationer och bli bekant med normerna för
dessa.

Med hjälp av kommunikationsövningar och drama, rolloch teaterlekar får eleverna möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, ramsor, faktatexter, medietexter och spel.

M3
Handleda eleven i att uttrycka sig både verbalt och
icke-verbalt och genom
drama.

I1
Eleverna behandlar barnlitteratur till exempel med hjälp
av drama, bildkonst, digitala arbetsmetoder och samtal.

M4
Stödja eleven i att utveckla
kommunikativa färdigheter
och förståelse för att människor kommunicerar på olika
sätt.
M14
Handleda eleven i 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.

M7
Handleda eleven i att lära
känna seder och bruk i
närmiljön.
M8
Handleda eleven i att förstå
grundläggande faktorer för
att människor ska kunna leva
tillsammans.

K1, K2, K7

Eleverna övar drama med hjälp av lekfullt lärande, till exempel rollekar, dramalekar, stillbilder, dockor och figurer.
Eleverna övar sig på att uttrycka sina åsikter och tankar.
I1
Eleverna övar arbete i par och grupp.

I4
Man väcker elevernas intresse för att självmant läsa och
skriva.

K1, K2, K7

K2, K4, K7

Eleverna bekantar sig med barnkulturen, seder och bruk,
högtidstraditioner och vissa former av kulturtraditioner i
den egna närmiljön.
Eleverna deltar tillsammans i produktionen av framträdanden eller kulturprodukter, till exempel hörspel, serietävling, diktdebatt, att föra över ett evenemang till en nyhet,
film, pjäser, media och spel.
Livsåskådningskunskap
I3
Min familj, olika familjer

K2, K4

Tolerans och mångkulturalitet
I2, I3, I4
FN:s konvention om barnets rättigheter

K2, K3, K7

Barnets ställning i samhället
Religion

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

I3
FN:s konvention om barnets rättigheter

K3, K7
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M8
Ge eleven möjligheter att
öva sig på att framföra och
motivera sina åsikter samt
att lyssna på och förstå olika
åsikter.

I1, I3
Den gyllene regeln, rätt och fel.

K1, K5, K6,
K7

Musik
M5
Inspirera eleven att utforska
det musikaliska kulturarvet
genom att leka, sjunga och
röra sig till musik samt att
njuta av musikens mångfald.

I4
Eleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer och -stilar med utgångspunkt i klassens kulturella rikedom.

K2, K4

Bildkonst
M1
Sporra eleven att iaktta
konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika
sinnen och genom att skapa
bilder.

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

I1, I2, I3
Tyngdpunkten ligger på bilder ur elevens eget liv (t.ex. serie, illustration, reklam, spelgrafik eller video).

K1, K3, K4,
K5

Eleverna handleds i att observera sina egna och så småningom även andras bildvärldar samt annan visuell kultur.
Iakttagelser görs med olika sinnen (t.ex. titta, lyssna,
känna).
I1, I2, I3
Som inspiration till bilderna utnyttjas omgivningar, föremål
och upplevelser i elevens egen livsmiljö (t.ex. ärvda föremål, gamla fotografier, souvenirer och upplevelser på resor).

K1, K2, K5,
K6

Man utnyttjar näromgivningen som lärmiljö (t.ex. Konstoch museicentret Sinkka i Kervo, Kervo bibliotek, naturomgivningen och byggnader i närområdet).
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12. ÅRSKURS 3–6:
Övergången mellan årskurs 2 och 3 och uppdraget i årskurs 3–6
Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt särskilda
uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.
Övergången mellan årskurs 2 och 3
Vid övergången är det viktigt att försäkra sig om att eleven behärskar de grundfärdigheter som förutsätts i
studierna och att stärka varje elevs självförtroende som skolelev. I synnerhet ska elevernas läs- och skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter stödjas. Det blir också allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta självständigt och i grupp och att lära sig att ta ansvar. Ett lyckat skolarbete stöds tillsammans med hemmen. Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om hur studierna ordnas, om nya läroämnen som inleds och om valfria eller frivilliga studier. Tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna funderar vi på de krav som studierna ställer och över hur det känns att eventuellt ansluta sig till en ny grupp.
Elever och vårdnadshavare får information om det språkprogram som erbjuds av utbildningsorganisatören.
Eleverna uppmuntras till mångsidiga språkstudier. Innan eleverna väljer språk kan man arrangera språkduschar för att få en mängd olika språkval. I språkduscharna kan barnen bekanta sig med språk till exempel
genom att sjunga, leka, spela och röra på sig. Språkduschar kan utföras i samband med andra aktiviteter eller
kan reserveras för egna undervisningsstunder.
Årskurs 3–6: Att utvecklas som elev
Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att lära sig och att identifiera och utveckla
sin studieteknik och sina studiefärdigheter. Eleverna ska uppmuntras att acceptera sig själva, att uppfatta
sina gränser och rättigheter och vid behov försvara dem samt att värna om sin egen trygghet och säkerhet.
De ska handledas att förstå sina skyldigheter och sitt ansvar. De ska också uppmuntras att på ett konstruktivt
sätt uttrycka sina åsikter och att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Mobbning och diskriminerande
beteende ska inte tillåtas. Elevernas intresse för frågor om etik och moral ska utnyttjas genom att skapa
tillfällen att diskutera och reflektera och öva sig att delta och ta ansvar. Eleverna ska uppmuntras att göra val
utifrån sina förutsättningar och undvika könsbundna val. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid elevernas
behov av handledning och stöd.
I årskurserna 3–6 ska undervisningen stärka och komplettera de grundläggande färdigheter som eleverna
tillägnat sig i de lägre årskurserna och ge dem nya kunskaper. Antalet läroämnen ökar och man strävar efter
att hitta naturliga situationer för helhetsskapande undervisning. De mångvetenskapliga lärområdena stärker
samarbetet mellan läroämnena och erbjuder eleverna möjligheter till för åldern viktiga upplevelser. Med
hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan sättet att arbeta bli alltmer funktionellt och förutsättningarna
för praktiskt och undersökande lärande i olika lärmiljöer ökar. Elevernas delaktighet i planeringen ökar. De
mångvetenskapliga lärområdena ger eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, att uttrycka sig och att delta
i för gruppen meningsfull verksamhet.
Övergången mellan årskurs 6 och 7
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
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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.
I övergången mellan låg- och högstadiet informeras både eleverna och vårdnadshavarna om studierna på
högstadiet. Verket för undervisning och fostran ordnar ett informationsmöte för sjätteklassarnas vårdnadshavare, där man berättar om övergången till högstadiet samt allmänt om studierna på högstadiet och klasser
med speciell inriktning. Elevhandledarna besöker skolorna för att berätta om de förändringar som studier på
högstadiet medför till sjätteklassarna. Också skolkuratorerna besöker de klasser som går vidare från lågstadiet till högstadiet. För sjätteklassare som övergår till högstadiet ordnas i slutet av vårterminen en besöksdag
på högstadiet där högstadieelever presenterar verksamheten på högstadiet. Överföringen av elevernas uppgifter sköts av skolkuratorerna och speciallärarna som medverkar i lågstadieskolornas sektorsövergripande
grupper för pedagogiskt stöd som behandlar de pedagogiska frågorna gällande sjätteklassarna. Direktören
för tillväxt och inlärningsstöden granskar beslutet om särskilt stöd i enlighet med vad som förutsätts i lagen
före övergången till årskurs 7. För detta upprättar läraren en pedagogisk utredning tillsammans med vårdnadshavarna.
Mångsidig kompetens i årskurserna 3–6
De allmänna målen för mångsidig kompetens fastställs i kapitel 3. I det följande beskrivs de aspekter gällande
målen som betonas i årskurserna 3–6. Stödet för mångsidig kompetens och uppfyllandet av målen för
mångsidig kompetens fastställs mer specifikt i anslutning till läroämnena. Höstterminens mångvetenskapliga
lärområden har markerats enligt följande i undervisningens mål och innehåll för varje läroämne: (mångvetenskapliga).
Utvecklingen av mångsidig kompetens ska systematiskt fortsättas i årskurserna 3–6. Målet är att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv
och forma sin identitet. Den egna identiteten utvecklas i samspel med andra människor och omgivningen.
Att ha vänner och känna sig accepterad är mycket viktigt. I den här åldern är eleverna särskilt mottagliga för
att tillägna sig en hållbar livsstil och reflektera över betydelsen av hållbar utveckling.
Förmåga att tänka och lära sig (K1)
Undervisningen ska stärka förmågan att ställa frågor och söka svar självständigt och tillsammans med andra
genom att iaktta och använda olika informationskällor och hjälpmedel. Samtidigt stärks elevernas förmåga
att se saker ur olika perspektiv, komma på nya idéer och småningom lära sig granska information kritiskt.
Eleverna ska handledas att lägga märke till växelverkan och samband mellan olika fenomen. De ska sporras
att lyssna på andras åsikter och samtidigt reflektera över sin egen kunskap. Man gör eleverna uppmärksamma på att de kan tillägna sig kunskap på många olika sätt till exempel genom att dra medvetna slutsatser
eller intuitivt utgående från egna erfarenheter. Kollaborativt lärande, med andra ord arbete parvis och i
grupp, och kommunikation som stödjer lärande, ska mångsidigt användas och förmågan att arbeta tillsammans med andra ska stödjas. Tankeförmågan ska tränas med hjälp av problemlösnings- och slutledningsuppgifter och med arbetssätt som utnyttjar och främjar elevernas nyfikenhet, fantasi, uppfinningsrikedom och
aktivitet. Eleverna ska sporras att använda sin fantasi till kreativa lösningar och till att tänka utanför befintliga
gränser.
Färdigheten att lära sig ska stärkas i alla undervisningssituationer. Eleverna ska lära sig uppfatta på vilka sätt
de naturligast lär sig och att fästa uppmärksamhet vid sina studiesätt. Eleverna ska fortsättningsvis öva 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
187

styrkor och utvecklingsbehov. Eleverna ska få hjälp med att uppfatta mål och val som anknyter till deras
studier och uppmuntras att tala om dem med sina vårdnadshavare.
Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
Eleverna ska handledas att lära känna och värdesätta sina sociala, kulturella, religiösa, konfessionella och
språkliga rötter samt att fundera/reflektera över sin bakgrund och roll i generationskedjan. I skolarbetet bekantar man sig med skol- och hembygdskulturen förr och i dag och med kulturmiljöns förändring och mångfald. Eleverna ska handledas att identifiera och värdesätta kulturarvet och att vara med och skapa ny kultur.
De ska ges möjligheter att uppleva och tolka konst och kultur. Att analysera mediekulturen samt iaktta och
reflektera över mediernas påverkan är viktigt i de här årskurserna. I skolarbetet ska eleverna få kunskap om
vad konventionerna om mänskliga rättigheter betyder i samhället och i världen och i synnerhet fördjupa sig
i Konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska handledas att högakta och försvara de mänskliga rättigheterna.
Eleverna ska uppmuntras att uttrycka sig på olika sätt och att njuta av glädjen att skapa och uttrycka sig. De
ska ges möjligheter till internationellt samarbete och att jämföra olika traditioner och kulturer. Undervisningen ska stödja eleverna att växa till skickliga språkbrukare som använder både sitt modersmål och andra
språk på ett mångsidigt sätt. Eleverna ska uppmuntras att uttrycka sig på ett mångsidigt sätt även med ringa
språkkunskaper. Kommunikation, samarbete och gott uppförande tränas mångsidigt och eleverna ska lära
sig att sätta sig in i andras situation och granska frågor ur olika perspektiv. Skolarbetet ska ge eleverna tillfälle
att träna sina sociala och praktiska färdigheter, sin uppfinningsrikedom och sin planerings- och uttrycksförmåga. Eleverna ska uppmuntras att uppskatta och kontrollera sin kropp och att använda den för att uttrycka
känslor, åsikter, tankar och idéer.
Vardagskompetens (K3)
Eleverna ska ges tillfälle att träna tidshantering, gott uppförande och handlingssätt som påverkar det egna
och det gemensamma välbefinnandet och egen och andras trygghet och säkerhet. Eleverna ska lära sig ta
ansvar både för att lärmiljön är snygg och trivsam och för att atmosfären i gruppen är god samt vara med och
utarbeta gemensamma regler och utveckla arbetssätten i skolan. Genom att arbeta tillsammans kan eleverna
utveckla sina emotionella och sociala färdigheter. I samband med spel, lekar och gemensamma uppgifter ska
eleverna lära sig förstå betydelsen av regler, avtal och förtroende och få öva sig att fatta beslut. Eleverna ska
stödjas att röra sig självständigt i en allt större omgivning och i kollektivtrafik. Det är särskilt viktigt att koncentrera sig på cykelvett och hur man värnar om sin egen och andras säkerhet i trafiken. Eleverna handleds
att använda ändamålsenlig säkerhets- och skyddsutrustning och lära känna de centrala säkerhetssymbolerna.
Tillsammans ska man diskutera betydelsen av att skydda sitt privatliv och sin personliga integritet och lära
sig hur man gör detta i praktiken. I skolan övar man sig i att agera i olika riskfyllda situationer.
I undervisningen granskas teknikens mångfald och betydelse. Eleverna söker information om den tekniska
utvecklingen och hur den påverkat olika livsområden och miljöer. Eleverna ska handledas att använda teknik
på ett ansvarsfullt och säkert sätt och undersöka etiska frågor som anknyter till användningen av teknik.
Eleverna ska också få kunskap om hållbar konsumtion och reflekterar över vad måttfullhet, sparsamhet, ekonomisk planering och att dela med sig innebär i praktiken och få öva dessa principer i 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.
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Multilitteracitet (K4)
Eleverna ska lära sig tolka, producera och kritiskt granska allt mer varierande texter i olika sammanhang och
miljöer. Med texter avses här olika slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa. Basfärdigheterna och
-teknikerna ska fördjupas såväl när det gäller att förstå och tolka som att producera dessa olika slag av texter.
Eleverna ska lära sig skilja mellan fiktion och fakta, likaså mellan åsikt och fakta. Eleverna ska göras uppmärksamma på att texter har olika syften som i sin tur bestämmer vilka medel som används i texterna. Texter
som innehåller siffror kan till exempel förmedla information, locka till köp eller påverka attityder.
Bild- och mediekunskapen utvecklas genom att undersöka olika slag av information och texter ur upphovsmannens och betraktarens perspektiv och utifrån sammanhanget och situationen. Eleverna ska uppmuntras
att använda olika typer av källor, till exempel muntliga, audiovisuella, tryckta och elektroniska källor, söktjänster och bibliotekstjänster och samtidigt bedöma om informationen de hittat lämpar sig för ändamålet. Eleverna ska få handledning i att arbeta självständigt med olika medier för att lära sig uppfatta vilka betydelser och vilken verklighet medierna förmedlar. Förmågan att läsa kritiskt ska utvecklas i kulturella sammanhang som är relevanta för eleverna. Att berätta, avbilda, jämföra, referera och att använda audiovisuella
hjälpmedel är lämpliga sätt att presentera information. Att aktivt läsa och producera olika slags texter både
i skolan och på fritiden och att njuta av texterna, såväl i egenskap av den som tolkar som den som producerar
texten, är viktigt för att utveckla multilitteracitet.
Digital kompetens (K5)
Digitala verktyg ska mångsidigt användas i olika läroämnen och i det övriga skolarbetet och det kollaborativa
lärandet ska stärkas. Samtidigt ska eleverna ges möjligheter att söka, pröva och använda sådana arbetssätt
och -redskap som bäst lämpar sig för deras lärande och arbete. Man ska tillsammans fundera över hur tekniken påverkar den egna vardagen och ta reda på hur tekniken kan användas på ett hållbart sätt.
Praktiska färdigheter och egen produktion: Eleverna ska lära sig att använda olika apparater, program och
tjänster och att förstå enligt vilken logik de används och fungerar. De ska öva sig att producera flytande text
och att behandla den med olika verktyg samt att skapa bild, ljud, videor och animationer. Eleverna ska uppmuntras att med hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och tillsammans med andra. I
undervisningen ska eleverna få bekanta sig med programmering för att lära sig att tekniska funktioner beror
på mänskliga lösningar. Ansvarsfulla och trygga arbetssätt: Eleverna ska lära sig ansvarsfull och trygg användning av digitala verktyg, nätetikett och de grundläggande principerna om upphovsrätt. De ska öva användningen av olika meddelandesystem och de sociala medietjänster som används i undervisningen. Eleverna ska
få information och erfarenhet av hur bra arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass påverkar hälsan.
Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt: Eleverna ska öva sig att söka information
i olika källor med hjälp av söktjänster. De ska lära sig att använda källorna för att producera egen kunskap
och öva sig att bedöma information kritiskt. Eleverna ska uppmuntras att hitta lämpliga sätt att uttrycka sig
på och att använda digitala verktyg för att dokumentera och utvärdera arbetet och sina alster. Kommunikation och nätverksbildning: Eleverna ska lära sig att ta sin roll och redskapets karaktär i beaktande och att ta
ansvar för sin kommunikation. De ska handledas att granska och bedöma hur man kan använda digitala verktyg för att påverka. Eleverna ska få erfarenheter av att använda digitala verktyg för att kommunicera med
aktörer utanför skolan, även internationellt.
Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Eleverna ska lära sig att arbeta metodiskt och långsiktigt och att i allt högre grad ta ansvar för sitt arbete. De
ska uppmuntras att identifiera sina styrkor och att intressera sig för olika saker. Eleverna ska uppmuntras att
vara uthålliga och slutföra sitt arbete samt att värdesätta resultatet av arbetet. I skolarbetet ska eleverna öva
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sig i att arbeta med mindre projektarbeten, att fungera i grupp och att samarbeta med aktörer utanför skolan.
Gemensamt arbete ger eleverna möjlighet att lära sig ömsesidighet, att förhandla och att anstränga sig för
att nå ett gemensamt mål. Eleverna ska uppmuntras att i skolarbetet utnyttja färdigheter de lärt sig på fritiden och lära dem vidare till andra elever.
Skolarbetet ska ge eleverna möjligheter att få erfarenhet av arbete, olika yrken och av att göra något till
förmån för andra. Det kan till exempel vara intern arbetspraktik i skolan, samarbetsprojekt med närbelägna
företag och organisationer, fadderverksamhet, kamratmedling eller vänelevsverksamhet. Eleverna ska sporras att ta initiativ och vara företagsamma och att inse betydelsen av arbete och företagsamhet i livet och i
samhället.
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Undervisningen ska främja elevernas intresse för skolgemenskapen och samhällsfrågor. Man ska tillsammans
med eleverna undersöka frågor och situationer som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. Man funderar och tränar olika sätt att själv
bidra till en positiv förändring. Eleverna ska handledas att se mediernas påverkan i samhället och få öva sig
att använda olika medier för att påverka.
Eleverna ska ges möjligheter att samarbeta, hantera konflikter och söka lösningar och att fatta beslut som
gäller såväl den egna klassen och olika undervisningssituationer som hela skolans verksamhet. Att få positiv
erfarenhet av att delta och påverka ökar känslan av samhörighet i skolan. Att uppleva jämlikhet, delaktighet
och samhörighet skapar i sin tur förtroende. Eleverna ska uppmuntras att delta i elevkårsverksamhet, klubbverksamhet och aktiviteter som erbjuds i skolan och närmiljön, där de kan lära sig att påverka och småningom
lära sig att ta ansvar. Genom att eleverna får ett personligt förhållande till naturen inser de betydelsen av
naturskydd. Eleverna 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.
Läroämnen i årskurs 3–6
I denna läroplan föreskrivs för varje läroämne dess uppdrag och målen för undervisningen, centralt innehåll
som anknyter till målen för undervisningen samt målen för lärandet. Dessutom föreskrivs särskilda aspekter
gällande mål för lärmiljöer, arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömningen av lärandet
i ifrågavarande läroämne. Målen för mångsidig kompetens i undervisningen fastställs för varje läroämne.
Höstterminens mångvetenskapliga lärområden har markerats enligt följande i undervisningens mål och innehåll för varje läroämne: (mångvetenskapliga).
I läroämnesdelarna används förkortningar. Målen är förkortade M1, M2 osv. Innehåll som hör samman med
målen är numrerade I1, I2 osv. och i läroämnenas måltabeller finns hänvisningar till dem. De olika kompetensområdena inom mångsidig kompetens är numrerade K1, K2 osv. och i läroämnenas måltabeller hänvisas
till dem på följande sätt:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K3 Vardagskompetens
K4 Multilitteracitet
K5 Digital kompetens
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
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12.3.1.

Modersmål och litteratur, svenska och litteratur

Språkpedagogik och språkutveckling
Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i
flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen består av kompetens i modersmålen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevernas
språkliga medvetenhet och stödja språkbruk på olika språk parallellt. Den ska även bidra till att eleverna
utvecklar kompetens i multilitteracitet. Eleverna ska lära sig att analysera texter och kommunikationsformer
på olika språk och använda språkvetenskapliga begrepp vid tolkning av texter och använda sig av olika sätt
att lära sig språk. De ska också uppmuntras att lära sig språk på flera olika sätt och att använda sin kompetens
i olika språk som stöd för allt lärande i alla läroämnen. Eleverna ska få handledning i att läsa texter på lämplig
nivå på olika språk och att i sina studier söka information och kunskap på olika språk.
Eleverna ska vägledas att se och förstå sin egen och andras mångfasetterade språkliga och kulturella identitet. Även betydelsen av minoritetsspråken och de utrotningshotade språken ska behandlas i undervisningen
och den ska stödja elevens flerspråkighet genom att inkludera elevens alla språk, även de som används på
fritiden. Undervisningen ska stärka elevens tro på den egna förmågan att lära sig språk och uppmuntra till att
modigt använda nya språk, även på grundläggande nivå. Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet
är att flera olika läroämnen samarbetar.
Läroämnets uppdrag
Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin
kreativitet och vidga sitt vardagsspråk och sin textkompetens så att de med hjälp av lämpliga begrepp kan ge
uttryck för iakttagelser och fenomen och verbalisera sina egna tankar.
Läroämnet modersmål och litteratur ansvarar, i samarbete med de övriga läroämnena och med hemmen, för
elevernas språkliga utveckling. Undervisningen ska hjälpa eleverna att skapa sin språkliga och kulturella identitet i ett mångkulturellt och medialiserat samhälle. Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, färdighets- och kulturämne. Undervisningen ska baseras på en vidgad textsyn. Centrala färdigheter
som ska betonas är färdighet i att tolka och producera mångformiga texter och i att söka och dela information. Kreativiteten stärks och fantasin får möjlighet att utvecklas på ett mångsidigt sätt genom att eleverna
bekantar sig med litteratur som är lämplig för deras ålder och språkfärdighet. Litteraturen vidgar även elevernas uppfattning om sig själva som språkanvändare, skapar band till den egna kulturen och vidgar förståelsen för andra kulturer.
Eleverna ska uppmuntras till att kommunicera och uttrycka sig i olika slag av kommunikationsmiljöer. Genom
att eleverna blir handledda i att inse hur deras egen språkanvändning påverkar andra människor bidrar modersmålsämnet även till elevernas etiska utveckling. Läs- och skrivstrategier är centrala metakognitiva färdigheter som ska betonas inom modersmålsundervisningen. Syftet med undervisningen om språket är att stödja
och utveckla språklig medvetenhet och analytisk språkfärdighet. Undervisningen ska basera sig på en social
och funktionell syn på språket: de språkliga strukturerna ska studeras i språkliga sammanhang och inom textgenrer som är lämpliga för den aktuella åldersgruppen. Undervisningen ska avancera trappstegsvis i enlighet
med elevernas utvecklingsstadium.
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Inom undervisningen ska eleverna lära känna flera kulturområden, av vilka ordkonsten, mediekulturen,
drama och teater samt muntlig kommunikationskultur är de mest centrala. Undervisningen i ordkonst innebär att man skriver, läser och tolkar skönlitterära texter. Syftet med litteraturundervisningen är att väcka
läslust, stödja eleverna i att få och dela med sig av läsupplevelser, fördjupa kulturkännedomen, stödja den
etiska utvecklingen och att berika elevernas språk och fantasi. Drama i undervisningen stärker läroämnets
funktionella, erfarenhetsbaserade och estetiska karaktär. Genom arbete med mediekunskap ökar elevernas
medvetenhet om och vana att använda olika medieinnehåll och de lär sig förstå och tolka mediernas roll som
ett kulturellt fenomen. Arbetet med muntlig kommunikation stärker elevernas kommunikativa kompetens.
Att innehållet i modersmåls- och litteraturundervisningen görs meningsfullt är en viktig motivationsfaktor för
eleverna. Motivationen och intresset stärks genom att man i undervisningen utgår från barnens och de ungas
språkvärld och erfarenheter och vidgar dessa samt låter eleverna göra egna val och vara aktiva aktörer. Det
är också viktigt att man inom undervisningen beaktar elevernas egna textvärldar och erfarenheter och breddar dessa. Då skolan formar sina lärmiljöer och väljer undervisningsmetoder inom läroämnet modersmål och
litteratur ska elevernas olikheter, olika förutsättningar och jämställdheten mellan könen beaktas. Både de
som är specialbegåvade på området och de som har inlärningssvårigheter ska få stöd. De olika lärokurserna
i läroämnet ska samarbeta med varandra.
I årskurserna 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. Skrivfärdigheterna vidareutvecklas både för hand och på tangentbord. Man använder biblioteket och
i undervisningen används varierande texter och böcker som eleverna själva valt och som intresserar dem.
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. Läs- och skrivfärdigheterna testas i enlighet med
Kervo stads plan för identifiering av lärandet och stöd för skolgången och eleven får handledning, differentierad undervisning och stöd utifrån resultaten och elevens framsteg. 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
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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 på att utvärdera egna och andras arbeten, lärprocess och arbete. 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. Eleven får stöd i kommunikationssituationer.
Läraren ska ge en verbal bedömning och/eller ett siffervitsord i läroämnet modersmål och litteratur genom
att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i 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.
12.3.1.1. Svenska och litteratur
Lärokursens särskilda uppdrag
Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och lärokursen i svenska och litteratur undervisas i
samma omfattning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock med vissa
mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. I undervisningen betonas läroämnets centrala kulturbärande uppdrag i de svenska skolorna i Finland. 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.
Undervisningen i läroämnet svenska och litteratur har som särskilt uppdrag att utveckla elevernas kunskaper
i svenska, deras multilitteracitet och kommunikationsförmåga samt att introducera eleverna i litteratur och
kultur. Undervisningen stöder utvecklingen av elevernas multilitteracitet, språkmedvetenhet och språkliga
identitet. I undervisningen handleds eleverna att förstå betydelsen och ställningen av det svenska språket
samt svenskspråkig litteratur och annan kultur i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle. Eleverna handleds i att upptäcka betydelsen av de kunskaper i språk, medier och kultur som de inhämtar utanför skolan
som stöd för inlärningen av det svenska språket.
I undervisningen beaktas finskans och svenskans ställning som nationalspråk. Svenskan ses som både föremål
och verktyg för undervisningen i andra ämnen och i undervisningen stärks elevens inlärnings- och tankeförmåga.
I årskurserna 3–6 kan tyngdpunkten i undervisningen ligga på att förankra inlärnings- och kommunikationsförmågan, läsintresset samt flytande läs- och skrivfärdigheter. 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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen av lärokursen svenska och litteratur i årskurserna 3–6
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K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna fortsätter att öva sig på att kommunicera på ett för situationen
lämpligt sätt i kommunikationssituationer i klassen. Det svenska språket och dess konstruktioner undersöks
fenomenbaserat. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt i växelverkan
med andra. Genom analys av textens teman och bildliga uttryck lär eleverna sig olika sätt att gestalta världen
och de berikar sitt eget sätt att se världen. Behandlingen av olika texter ger eleverna möjlighet att skapa sig
en uppfattning om sitt eget lärande. Eleverna tränar sina tankefärdigheter genom att söka textens budskap
och analysera texter (läsning, lyssnande, litteraturkunskap) samt genom att systematiskt träna sina läsförståelsestrategier.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna övar sig på att uttrycka sina åsikter, ge och ta emot
konstruktiv respons och att agera i olika kommunikationssituationer. Eleverna övar på sina samtals-, förhandlings- och debattfärdigheter. Eleverna övar på att observera sin egen interaktion i olika slags kommunikationssituationer och lämpligt språkbruk i olika situationer. Eleverna bekantar sig med folktraditionen och den
samtida kulturen i Svenskfinland, Finland och andra länder via pjäser, teater, biblioteket, utställningar, filmer
och digitala multimediala miljöer. Biblioteket används som lärmiljö och en plats för informationssökning.
K3 Vardagskompetens: Eleverna övar på helhetsgestaltning och uppmuntras att agera i olika situationer.
Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva. Eleverna fördjupar sina färdigheter i artigt språkbruk och
att uttrycka sina åsikter. Eleverna vidareutvecklar sina skrivfärdigheter på tangentbordet och färdigheterna
att skriva obehindrat och tydligt för hand. Eleverna lär sig att använda olika texter och tränar sin förmåga till
mediekritik. Eleverna lär sig att söka information som de behöver i vardagen både i tryckta och elektroniska
källor.
K4 Multilitteracitet: Multilitteraciteten stödjer utvecklingen av förmågan till kritiskt tänkande och förmågan
att lära sig och den länkas starkt till färdigheterna inom informations- och kommunikationsteknik. Eleverna
uppmuntras att undersöka, använda, producera, framföra och bedöma olika slags texter. Texten kan vara till
exempel verbal, visuell, auditiv eller numerisk. Med hjälp av texterna övar eleverna sina uttrycksfärdigheter
och sina interaktionsförmåga. Eleverna diskuterar de tankar som texterna väcker och lever sig in i texterna
tillsammans. Eleverna får stöd för utvecklingen av sin visuella och numeriska läskunnighet, sina skriv- och
läsfärdigheter och sin medieläskunnighet. Utvecklingen av multilitteraciteten stärks med språkligt rika textmiljöer, elevernas egen kulturproduktion och introduktion av eleverna i kulturtjänster för barn och unga.
Dessutom övar eleverna sig att tolka den föränderliga världen och se den kulturella mångfalden i den.
K5 Digital kompetens: Eleverna tränar sin grundläggande digitala kompetens i samband med studierna i läroämnets innehåll. Eleverna utnyttjar olika slags elektroniska material när de bekantar sig med mångsidiga texter och tränar sin kommunikationsförmåga och kritiska, utvärderande läskunnighet. Vid publicering av de
egna alstren bekantar sig eleverna med elektroniska publikationskanaler. I övandet av språkets grundstrukturer utnyttjas elektroniska övningar och pedagogiska spel. Eleverna övar elektronisk textbehandling.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar målmedvetet agerande i olika kommunikationssituationer. Eleverna hittar sina egna styrkor och uppmuntras till inre entreprenörskap. Eleverna bekantar sig med yrken där det krävs kunskaper i finska och litteratur. Arbetslivskompetens och entreprenörskap
lyfts fram i samarbete med aktörer utanför skolan, till exempel genom besök på olika företag och besökare i
skolan.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna tränar sin förmåga att välja litteratur som intresserar dem. Eleverna deltar i att planera och genomföra den egna klassens och skolans kulturella verksamhet. Eleverna tränar sin kommunikationsförmåga på ett mångsidigt sätt samt att bilda och motivera sina egna åsikter. Eleverna tränar sin medieläskunnighet och stärker sin förmåga att arbeta målinriktat
och etiskt i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna söker och tar emot information i den omgivande världen
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på ett kritiskt sätt. Eleverna lär sig om olika texters kommersiella, ideologiska och politiska syften och övar
på att skriva olika slags texter, till exempel nyhetstexter.
Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3–6
I1 Att kommunicera: Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig på att dela med sig av sina upplevelser, tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt i olika
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. Eleverna tränar olika uttryckssätt i olika kommunikationssituationer och inför publik. Eleverna
tränar helhetsgestaltning och man använder dramaverksamhet för att behandla olika aktuella ämnen, teman
och litteratur. Eleverna får möjlighet att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa.
Eleverna uppmuntras att använda det svenska språket. Skolan bjuder in svenskspråkiga besökare och söker
aktivt samarbetspartner för att uppmuntra eleverna att använda det svenska språket.
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.
Eleverna övar sig på att förklara, jämföra och reflektera över betydelsen av ord, synonymer, metaforer, uttryck och begrepp och hierarkierna mellan dem. Eleverna lär sig att känna igen språkliga och textuella drag i
berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter. Elevernas kunskaper om språkliga
drag breddas genom att undersöka texter. Eleverna klassificerar ord på basis av betydelse och form (ordklasser). Eleverna lär sig böjning av verb. De läser och lyssnar till gemensamt och individuellt valda texter och
böcker riktade till barn och unga, även hela verk. Utöver begrepp som tidigare behandlats lär eleverna sig att
använda begreppen berättare, ämne och tema. Eleverna söker information i olika källor och skaffar sig nya
kunskaper genom att läsa. Eleverna övar sig att bedöma tillförlitligheten i texter och källor.
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 vidareutvecklar förmågan att skriva för hand och på
tangentbord. Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter och övar sig i användningen av dessa. Eleverna tränar rubricering, strukturer och styckeindelning och lär sig att använda dem i egna texter. Medvetenheten om språkets uppbyggnad
utvecklas genom övningar i språkanalys av de texter eleverna själva skriver. Eleverna fäster uppmärksamhet
vid skillnaderna mellan tal- och skriftspråket. De lär sig att känna igen en mening, grundtyperna av huvudsats
och bisats samt en fras och huvuddelarna i en sats och att använda kunskapen för att producera egen text.
Eleverna lär sig att identifiera språkliga likheter mellan svenskan och andra nordiska språk som eleven känner.
Eleverna lär sig att använda person- och tempusformer i texten. De övar de olika faserna i textproduktion,
att analysera och utvärdera sina egna texter samt att ge och ta emot respons. Eleverna lär sig att använda
grunderna i rättstavning i egen text. Eleverna tränar sin förmåga att producera texter som behövs i studierna;
att göra anteckningar, att komprimera, att använda och ange källor i texten. Eleverna lär sig att kommunicera
etiskt och respektera integritet och upphovsrätt på internet. Modersmålet integreras i alla läroämnen. Eleverna blir medvetna om olika sätt att uttala och tala det svenska språket.
I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne
samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter. De undersöker relationer mellan texter i
multimodala sammanhang. Eleverna bekantar sig eleverna med olika språk och kulturer i Finland och i Norden, elevens egen kultur och eget språk samt andra kulturer och språk och jämför dessa med språkliga drag
i sådana språk som eleven känner till. Eleverna bekantar sig med sådana former av den folkliga traditionen
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som eleven har nära kontakt med samt efterträdare till dessa inom den samtida kulturen. Det lokala kulturoch medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika mediekulturella fenomen och innehåll som är avsedda för åldersgruppen och diskuterar mediernas roll i sin vardag. Eleverna planerar och producerar egna föreställningar. Eleverna uppmuntras till att
aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva på fritiden.
Eleverna läser finländsk, finlandssvensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur från
moderna verk till klassiker samt faktalitteratur avsedd för åldersgruppen och dryftar de frågor som litteraturen väcker.
Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
Handleda eleven i att uttrycka sin
Eleverna tränar på att lyssna, fråga, svara och beåsikt.
rätta samt att motivera sin åsikt.

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.

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.

Eleverna övar sig på att ge och få konstruktiv respons.
I1
Eleverna övar gruppkommunikation i olika typer av
kommunikationssituationer.

Kompetens
som målet
anknyter
till

K1, K2, K7

K1, K2, K3,
K7

Eleverna tränar samtalsfärdigheter.
I1
Elevernas egna små pjäser och uppträdanden.
I undervisningen används drama, till exempel i
form av dramalekar, dockteater och berättelseteater.
Eleverna övar användningen av rösten och kroppen
med hjälp av olika slags koncentrations-, kontakt-,
känslo- och improvisationsövningar.
Att tolka texter
I2
Eleverna lär sig läsförståelsestrategier, till exempel
förutseende och aktivering av tidigare fakta, att
öppna nya begrepp, skapa kopplingar till elevens
eget liv, att komprimera och sammanfatta, att hitta
och strukturera centrala punkter i texten genom
att understryka, använda en stödordslista och med
hjälp av en tanke- och begreppskarta samt att
ställa frågor och dra slutsatser.

K1, K2, K4,
K7

I2
Eleverna funderar på förhållandet mellan textens
olika delar och drar slutsatser, svarar på frågan
”varför?”.

K1, K2, K4,
K5

K1, K4, K5
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M7
Handleda eleven i 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.

I2
Eleverna övar sig i att skilja mellan fiktion och fakta
i olika texter.
Man väcker elevernas medvetenhet till exempel
kring reklamens kommersiella syfte.
I2
Man väcker elevens intresse för läsning.

K1, K4, K5

K1, K4, K5

Eleverna erbjuds positiva läsupplevelser.
Eleverna läser mångsidigt skönlitteratur för barn,
till exempel sagor, humorböcker, realistiska barnböcker och äventyrsböcker.
Eleverna läser mångsidigt faktalitteratur för barn,
till exempel faktaböcker, handböcker, anvisningar,
brev, dagböcker och textmeddelanden.
I behandlingen och delandet av läsupplevelserna
används en läsecirkel.

Eleverna erbjuds möjligheter att under skoldagen
läsa svenskspråkiga texter.
Förmåga att producera texter
M9
I3
Uppmuntra eleven att uttrycka upp- Olika synvinklar diskuteras och dryftas via eleverlevelser, tankar och åsikter och
nas egna intressen och liv.
stärka elevens positiva bild av sig
Eleverna tränar på att motivera sin åsikt och lyssna
själv som textproducent.
på andras åsikter.
M10
I3
Uppmuntra och handleda eleven i
Eleverna producerar fiktiva och icke-fiktiva mångatt återge och redogöra för sina tan- formiga texter med koppling till det egna livet utkar och att öva sig på att producera
gående från egna upplevelser och iakttagelser, till
berättande, beskrivande, instrueexempel sagor, berättelser, skämt, anvisningar,
rande och enkla argumenterande
brev, textmeddelanden (mångvetenskapliga).
texter, även i multimediala lärmilEleverna övar på att utarbeta anvisningar (mångvejöer.
tenskapliga).
M11
I3
Stödja eleven att vidareutveckla sin
Eleverna klassificerar ord på basis av betydelse och
förmåga att skriva flytande för hand form.
och digitalt och stärka färdigheterna
Eleverna lär sig ordklasserna verb, substantiv och
i skriftspråket, rättstavning och
adjektiv.
grundläggande textstrukturer.
Eleverna övar på verbets presens och imperfekt.

K1, K2, K4,
K7

K1, K4, K5,
K7

K1, K4, K5

Skrivfärdigheterna vidareutvecklas både för hand
och på tangentbord.
Eleverna övar på rubricering.
Eleverna övar på rättstavning, bland annat sammansatta ord.
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M12
Lära eleven att tillämpa etiska regler,
sekretess och normer för upphovsrätt på internet.

I3
Eleverna övar på trygg användning av internet,
dataskydd och sekretess i olika kommunikationssituationer.
Eleverna lär sig regler som gäller för medieinnehåll,
lagar och åldersgränser samt att vända sig till en
vuxen i problematiska situationer med medier.
Eleverna lär sig hur man interagerar och uppför sig
på ett sätt som tar hänsyn till andra och att tilllämpa sina kunskaper på internet (netikett).
Att förstå språk, litteratur och kultur
M14
I4
Sporra eleven att vidga sin textvärld Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva.
och läsa litteratur som är riktad till
Eleverna övar på användningen av biblioteket och
barn och unga och uppmuntra eleven att läsa och reflektera kring sina elevens förmåga att aktivt och självständigt använda sig av bibliotekets tjänster främjas.
läsupplevelser samt att aktivt använda sig av bibliotek.
M15
I4
Stärka elevens språkliga och kultuEleverna lär sig om den finlandssvenska kulturen
rella identitet(er), handleda eleven i och litteraturen.
att lära känna och värdesätta olika
kulturer och språk, väcka elevens in- Museer och konst i närområdet utnyttjas som verktresse för de nordiska grannspråken tyg för den egna kulturproduktionen.
och erbjuda eleven möjlighet att beEleverna får möjligheter att medverka i kulturprokanta sig med ett mångsidigt medieduktioner i skolan och i planeringen av dessa.
och kulturutbud och att själv medverka i kulturproduktioner.

K2, K4, K5,
K6

K2, K4, K5,
K7

K2, K4, K6,
K7

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- använder sig av dramats metoder i sin helhetsgestaltning
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- ger och tar emot respons
- interagerar ansvarsfullt i multimediala miljöer
- förstår det hen hört eller läst
- läser mångsidigt skön- och faktalitteratur för barn
- känner igen verb, substantiv och adjektiv
- kan använda presens och imperfekt
- kan skriva textade bokstäver och använda tangentbord
- kan skriva sagor, berättelser och historier
- kan skriva korta faktatexter
- behärskar grundläggande rättstavningsregler
- känner finlandssvensk kultur och litteratur och fattar intresse för nordiska språk
- stärker sin språkliga och kulturella identitet
- lär sig att värdesätta olika språk och kulturer.
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Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 4
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
Handleda eleven i förmågan att utEleverna övar sig i att kommunicera målinriktat i
trycka sin åsikt och delta konstrukolika kommunikationssituationer muntligt och
tivt i olika kommunikationssituatspråkligt samt med icke-verbala uttrycksmedel
ioner (mångvetenskapliga).
såsom kroppsspråket (mångvetenskapliga).
M2
I1
Stödja eleven att i sin kommunikatEleverna övar helhetsgestaltning (mångvetenskapion ta hänsyn till mottagarens behov liga).
och de egna språkvalens betydelse
vid kommunikation i grupp (mångvetenskapliga).
M3
I1
Uppmuntra eleven att använda sin
Eleverna håller olika föredrag.
kreativitet och uttrycka sig
Eleverna övar användningen av rösten och kroppen
mångsidigt i olika kommunikationssi- med hjälp av olika slags koncentrations-, kontakt-,
tuationer, även genom drama.
känslo- och improvisationsövningar.

Kompetens
som målet
anknyter
till

K1, K2, K7

K1, K2, K3,
K7

K1, K2, K4,
K7

I undervisningen används drama, till exempel i
form av dramalekar, dockteater och berättelseteater.

M4
Sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunikatör och viljan och förmågan att delta i olika typer av kommunikationssituationer,
även multimediala (mångvetenskapliga).
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

Eleverna skapar berättelser med hjälp av animation.
I1
Stärka elevens uppfattning om sin egen kommunikativa kompetens med hjälp av respons (mångvetenskapliga).
Stärka elevens självförtroende som kommunikatör
speciellt i multimediala miljöer (mångvetenskapliga).
Att tolka texter
I2
Eleverna lär sig läsförståelsestrategier, till exempel
förutseende och aktivering av tidigare fakta, att
öppna nya begrepp, skapa kopplingar till elevens
eget liv, att komprimera och sammanfatta, att hitta
och strukturera centrala punkter i texten genom
att understryka, använda en stödordslista och med
hjälp av en tanke- och begreppskarta samt att
ställa frågor och dra slutsatser.
Eleverna bekantar sig med medietexter som kombinerar ord och bild.
I2

K1, K2, K3,
K4

K1, K4, K5

K1, K2, K4,
K5
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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.

Eleverna funderar på förhållandet mellan textens
olika delar och drar slutsatser, svarar på frågan
”varför?”.

M7
Handleda eleven i att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet (mångvetenskapliga).

I2
Eleverna övar sig i att skilja mellan fiktion och fakta
i olika texter (mångvetenskapliga).

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.

Man väcker elevernas medvetenhet av de kommersiella, ideologiska eller politiska syftena bakom
olika texter (mångvetenskapliga).
I2
Elevernas läsintresse upprätthålls.

K1, K4, K5

K1, K4, K5

Eleverna erbjuds positiva läsupplevelser.
Eleverna läser mångsidigt skön- och faktalitteratur
för barn och unga, till exempel serier, äventyrs- och
detektivböcker, hobbyböcker och realistiska
böcker, dikter.
Eleverna tittar på svenskspråkiga utbildningsprogram för barn.
Eleverna läser mångsidigt faktalitteratur för barn,
till exempel nyheter, tidskrifter och aktuella artiklar.
Eleverna erbjuds möjligheter att under skoldagen
läsa svenskspråkiga texter.

Förmåga att producera texter
M9
I3
Uppmuntra eleven att uttrycka upp- Eleverna delar med sig av sina berättelser och ger
levelser, tankar och åsikter och
uppmuntrande respons på varandras texter.
stärka elevens positiva bild av sig
själv som textproducent.
M10
I3
Eleverna övar på styckeindelning.
Uppmuntra och handleda eleven i
att återge och redogöra för sina tanEleverna analyserar skillnader i tal- och skriftspråk.
kar och att öva sig på att producera
berättande, beskrivande, instrueEleverna producerar mångformiga berättelser utirande och enkla argumenterande
från färdiga texter, till exempel en dikt eller en setexter, även i multimediala lärmilrie, och tvärtom.
jöer.
Eleverna skriver olika slags texter med handling, insändare, nyheter, faktatexter och olika slags dagböcker.

K1, K2, K4,
K7

K1, K4, K5,
K7

Eleverna lär sig om upphovsrätten.
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M11
Stödja eleven att vidareutveckla sin
förmåga att skriva flytande för hand
och digitalt och stärka färdigheterna
i skriftspråket, rättstavning och
grundläggande textstrukturer.

I3
Eleverna klassificerar ord på basis av betydelse och
form.

K1, K4, K5

Eleverna lär sig ordklasserna och böjningen av verb
och nomen.
Eleverna övar de viktigaste kasusformerna.
Eleverna lär sig huvud- och bisatsen.

M12
Sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att
utvärdera sina egna texter, erbjuda
möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons, lära eleven att ta
hänsyn till textmottagaren och att
tillämpa etiska regler, sekretess och
normer för upphovsrätt på internet.

Eleverna vidareutvecklar rättstavningsfärdigheterna.
I3
K2, K4, K5,
Eleverna använder till exempel bilder och tankekar- K6
tor för att ta fram idéer för och producera egna
texter.
Eleverna övar på trygg användning av internet,
dataskydd och sekretess i olika kommunikationssituationer.
Eleverna lär sig regler som gäller för medieinnehåll,
lagar och åldersgränser samt att vända sig till en
vuxen i problematiska situationer med medier.
Eleverna lär sig hur man interagerar och uppför sig
på ett sätt som tar hänsyn till andra och att tilllämpa sina kunskaper på internet (netikett).

Att förstå språk, litteratur och kultur
M13
I4
Stödja eleven i att utveckla språklig
Eleverna observerar talat språk och gester med
medvetenhet, väcka elevens intresse hjälp av filmer.
för att undersöka språket och dess
olika varianter samt ge eleven möjligheter att använda begrepp som
beskriver språket och språkliga
strukturer.
M14
I4
Sporra eleven att vidga sin textvärld Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva.
och läsa nordisk litteratur som är rikMan samarbetar med biblioteket och främjar eletad till barn och unga och uppmuntra eleven att läsa och reflektera vens förmåga att aktivt och självständigt använda
kring sina läsupplevelser samt att ak- sig av bibliotekets tjänster.
tivt använda sig av bibliotek.
M15
Stärka elevens språkliga och kulturella identitet(er), handleda eleven i
att lära känna och värdesätta olika

I4
Eleverna lär sig om den svenskspråkiga kulturen
och svenska traditioner.

K1, K2, K4

K2, K4, K5,
K7

K2, K4, K6,
K7
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kulturer och språk, väcka elevens intresse för de nordiska grannspråken
och erbjuda eleven möjlighet att bekanta sig med ett mångsidigt medieoch kulturutbud och att själv medverka i kulturproduktioner.

Eleverna läser svenskspråkig litteratur.
Museer och konst i närområdet utnyttjas som verktyg för den egna kulturproduktionen.
Eleverna får möjligheter att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa.

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- använder sig kreativt av dramats metoder i sin helhetsgestaltning
- interagerar ansvarsfullt i multimediala miljöer
- utnyttjar responsen som hen får i sin kommunikation
- läser mångsidigt skön- och faktalitteratur
- förstår det hen hör och läser samt drar slutsatser
- berättar om och bildar åsikter om det hen läst och jämför sina läsupplevelser med andra
- kan skilja mellan fakta och fiktion
- känner igen ordklasserna
- behärskar grundläggande rättstavningsregler
- skriver mångsidiga texter med begripligt innehåll
- kan skriva på tangentbord
- känner finlandssvensk kultur och litteratur och fattar intresse för nordiska språk
- stärker ytterligare sin språkliga och kulturella identitet
- lär sig att värdesätta olika språk och kulturer.
Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 5
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M2
I1
Stödja eleven att i sin kommunikation ta Eleverna övar sig i att kommunicera målinriktat
hänsyn till mottagarens behov och de
i olika kommunikationssituationer muntligt och
egna språkvalens betydelse vid kommu- språkligt samt med icke-verbala uttrycksmedel
nikation i grupp.
såsom kroppsspråket.

Kompetens
som målet
anknyter
till

K1, K2, K3,
K7

Eleverna övar på sina samtals- och debattfärdigheter.
M3
I1
K1, K2, K4,
Uppmuntra eleven att använda sin krea- Eleverna håller olika föredrag.
K7
tivitet och uttrycka sig mångsidigt i olika
kommunikationssituationer, även geEleverna övar användningen av rösten och kropnom drama.
pen med hjälp av olika slags koncentrations-,
kontakt-, känslo- och improvisationsövningar.
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Eleverna använder drama, till exempel processdrama, forumteater och teater, som kommunikationsverktyg i behandlingen av olika aktuella
ämnen och teman.
Att tolka texter
I2
Eleverna lär sig läsförståelsestrategier, till exempel förutseende och aktivering av tidigare
fakta, att öppna nya begrepp, skapa kopplingar
till elevens eget liv, att komprimera och sammanfatta, att hitta och strukturera centrala
punkter i texten genom att understryka, använda en stödordslista och med hjälp av en
tanke- och begreppskarta samt att ställa frågor
och dra slutsatser.

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.

K1, K4, K5

Eleverna erbjuds möjligheter att under skoldagen läsa svenskspråkiga texter.
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 i att söka information,
använda många olika slag av informationskällor och bedöma informationens
tillförlitlighet.

I2
Eleverna drar nya slutsatser och bildar nya åsikter utifrån tidigare kunskaper och text och svara
på frågorna ”Vad tycker jag?” och ”Vad hade jag
själv gjort i en motsvarande situation?”

K1, K2, K4,
K5

I2
Eleverna förstår de kommersiella, ideologiska
eller politiska syftena bakom olika texter.

K1, K4, K5

Eleverna känner igen budskap som medier förmedlar och förstår hur stereotypier fungerar.
Eleverna strukturerar, utvärderar och förvaltar
information och känner till mediernas uttryckssätt.
I2
Eleverna läser mångsidigt skönlitteratur för
barn och unga, till exempel dramatisk litteratur,
noveller, historiska böcker, dagböcker, uppväxthistorier.

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 milEleverna läser mångsidigt faktalitteratur med
jöer.
koppling till aktuella fenomen även i multimediala miljöer.

K1, K4, K5

I behandlingen och delandet av läsupplevelserna används en läsecirkel.
M9

Förmåga att producera texter
I3
Eleverna skriver till exempel insändare, dagböcker och bloggar.

K1, K2, K4,
K7
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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 på 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 skriftspråket, rättstavning och grundläggande textstrukturer.

I3
Eleverna skriver till exempel korta pjäser, egna
berättelser som avletts från historiska böcker,
dagböcker, utvecklingsberättelser och uppväxthistorier samt insändare på basis av sådant som
de läst.
Eleverna söker information och utnyttjar faktalitteratur om aktuella fenomen och innehåll i
olika läroämnen.
I3
Eleverna lär sig de viktigaste satsdelarna: subjekt, predikat och objekt.

K1, K4, K5,
K7

K1, K4, K5

Eleverna lär sig verbets tempusformer: presens,
imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt.
Eleverna lär sig olika bisatser: satser med underordnande konjunktion, relativsatser och frågebisatser.
Eleverna övar på styckeindelning och textens
struktur.
Eleverna fördjupar sina rättstavningsfärdigheter.

M12
Sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter, erbjuda möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons, lära eleven att ta hänsyn till textmottagaren och att tillämpa etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet.

Eleverna övar på att skriva repliker, använda
citattecken och talstreck.
I3
Eleverna övar sig på att ta och ge konstruktiv respons på egna och andras texter.

K2, K4, K5,
K6

Eleverna bearbetar texter utifrån respons.
Eleverna övar processkrivning i produktionen av
egna texter.
Eleverna agerar tryggt och ansvarsfullt på internet samt tar hänsyn till dataskydd och sekretess
i olika kommunikationssituationer.
Eleverna följer reglerna som gäller för medieinnehåll, lagar och åldersgränser samt handleds i
att vända sig till en vuxen i problematiska situationer med medier.
Eleverna interagerar och uppför sig på ett sätt
som tar hänsyn till andra på internet (netikett).
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Att förstå språk, litteratur och kultur
M13
I4
Stödja eleven i att utveckla språklig
Eleverna jämför det egna språket med drag i
medvetenhet, väcka elevens intresse
andra språk som de känner till.
för att undersöka språket och dess olika
varianter samt ge eleven möjligheter att Eleverna undersöker och producerar texter och
använda begrepp som beskriver språket gör iakttagelser om språkets strukturer och om
och språkliga strukturer.
hur olika språkliga val påverkar textens ton och
de föreställningar som texten ger upphov till.
M14
I4
Sporra eleven att vidga sin textvärld och Eleverna uppmuntras att självmant läsa och
läsa litteratur som är riktad till barn och skriva.
unga och uppmuntra eleven att läsa och
reflektera kring sina läsupplevelser samt Man samarbetar med biblioteket och främjar
att aktivt använda sig av bibliotek.
elevens förmåga att aktivt och självständigt använda sig av bibliotekets tjänster.
M15
I4
Stärka elevens språkliga och kulturella
Eleverna bekantar sig med teatern och man gör
identitet(er), handleda eleven i att lära
teaterbesök i mån av möjlighet.
känna och värdesätta olika kulturer och
språk, väcka elevens intresse för de nor- Museer och konst i närområdet utnyttjas som
diska grannspråken och erbjuda eleven verktyg för den egna kulturproduktionen.
möjlighet att bekanta sig med ett
mångsidigt medie- och kulturutbud och Eleverna deltar i att planera och genomföra den
att själv medverka i kulturproduktioner. egna klassens och skolans kulturella verksamhet
och kulturprodukter.

K1, K2, K4

K2, K4, K5,
K7

K2, K4, K6,
K7

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- använder drama som verktyg för att uttrycka sina idéer, tankar och känslor
- agerar naturligt och ansvarstagande i olika interaktionssituationer, även i multimediala miljöer
- läser mångsidigt skön- och faktalitteratur
- strukturerar det hen hört och läst och kan skilja mellan väsentlig och oväsentlig information
- förstår det hen läst: jämför, tolkar och bedömer kritiskt olika texter, drar slutsatser, bildar åsikter och
jämför sina läsupplevelser med andra
- kan bedöma tillförlitligheten av fakta- och medietexter
- producerar texter i olika genrer och känner igen särdragen för olika genrer
- använder fakta- och medietexter som verktyg i den egna produktionen
- behärskar grundläggande rättstavningsregler
- använder direkt och indirekt anföring
- kan skriva på tangentbord
- kan satsdelarna
- kan verbets tempusformer
- känner finlandssvensk kultur och litteratur och fattar intresse för nordiska språk
- stärker ytterligare sin språkliga och kulturella identitet
- lär sig att värdesätta olika språk och kulturer.

205

Tabell Mål för och innehåll i undervisningen på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M2
I1
Stödja eleven att i sin kommunikation Eleverna övar sig i att kommunicera målinriktat i
ta hänsyn till mottagarens behov och olika kommunikationssituationer muntligt och
de egna språkvalens betydelse vid
språkligt samt med icke-verbala uttrycksmedel,
kommunikation i grupp.
såsom kroppsspråket.
Eleverna övar på sina förhandlingsfärdigheter.
M3
I1
Uppmuntra eleven att använda sin
Eleverna håller olika föredrag.
kreativitet och uttrycka sig
Eleverna använder drama, till exempel processmångsidigt i olika kommunikationssi- drama, forumteater och teater, som kommunikattuationer, även genom drama (mång- ionsverktyg i behandlingen av olika aktuella ämvetenskapliga).
nen och teman (mångvetenskapliga).
Eleverna övar användningen av rösten och kroppen med hjälp av olika slags koncentrations-, kontakt-, känslo- och improvisationsövningar.
Att tolka texter
M5
I2
Stödja eleven i att vidareutveckla sin
Eleverna lär sig läsförståelsestrategier, till exempel
grundläggande läsfärdighet till ett fly- förutseende och aktivering av tidigare fakta, att
tande läsande, utveckla strategier för öppna nya begrepp, skapa kopplingar till elevens
läsförståelse samt stödja eleven i att
eget liv, att komprimera och sammanfatta, att
observera och utvärdera sitt eget
hitta och strukturera centrala punkter i texten geläsande.
nom att understryka, använda en stödordslista
och med hjälp av en tanke- och begreppskarta
samt att ställa frågor och dra slutsatser, även i
elektroniska miljöer.
M6
I2
Stödja eleven i att utveckla elevens
Eleverna drar nya slutsatser och bildar nya åsikter
färdighet att analysera, tolka och ututifrån tidigare kunskaper och text och svara på
värdera texter av flera olika slag,
frågorna ”Vad tycker jag?” och ”Vad hade jag själv
bredda elevens ord- och begreppsför- gjort i en motsvarande situation?”
råd samt stödja tänkandet.
M7
I2
Handleda eleven i att söka informatEleverna förstår de kommersiella, ideologiska eller
ion, använda många olika slag av inpolitiska syftena bakom olika texter.
formationskällor och bedöma inform- Eleverna känner igen budskap som medier förationens tillförlitlighet.
medlar och förstår hur stereotypier fungerar.
Eleverna strukturerar, utvärderar och förvaltar information och känner till mediernas uttryckssätt.
M8
I2
Stödja eleven i att öka sin litteraturEleverna läser mångsidigt skönlitteratur för barn
kunskap och att utveckla sitt intresse och unga, till exempel böcker om olika kulturer,
för barn- och ungdomslitteratur och

Kompetens
som målet
anknyter
till

K1, K2, K3,
K7

K1, K2, K4,
K7

K1, K4, K5

K1, K2, K4,
K5

K1, K4, K5

K1, K4, K5
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medietexter samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan
dela med sig av bland annat i multimediala miljöer.

reseberättelser, uppväxthistorier och biografier,
fantasiböcker, historiska romaner.
Eleverna erbjuds möjligheter att under skoldagen
läsa svenskspråkiga texter.
Eleverna tittar på filmer avsedda för ungdomar.
Eleverna läser mångsidigt faktalitteratur om aktuella fenomen (t.ex. kartor, reseguider, aktuella artiklar, recept), även i multimediala miljöer.

I behandlingen och delandet av läsupplevelserna
används en läsecirkel.
Förmåga att producera texter
M9
I3
Uppmuntra eleven att uttrycka uppEleverna uppmuntras att diskutera och producera
levelser, tankar och åsikter och stärka texter om aktuella nyheter och fenomen samt
elevens positiva bild av sig själv som
olika kulturer.
textproducent.
M10
I3
Uppmuntra och handleda eleven i att Eleverna skriver till exempel texter om olika kulåterge och redogöra för sina tankar
turer, egna reseberättelser och berättelser som
och att öva sig på att producera beutspelar sig i fantasivärldar.
rättande, beskrivande, instruerande
Eleverna övar på att producera information utifrån
och enkla argumenterande texter,
även i multimediala lärmiljöer (mång- bilder och diagram, till exempel kartor.
vetenskapliga).
Eleverna söker information och utnyttjar faktalitteratur om aktuella fenomen och innehåll i olika
läroämnen.
Eleverna gör multimediala föredrag.
Eleverna livar upp sina texter genom ordval, talesätt och ändring av ordföljden.
Eleverna övar på sina textproduktionsfärdigheter:
att göra anteckningar, att komprimera, att använda och ange källor i texten (mångvetenskapliga).
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 (mångvetenskapliga).
M12
Sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att
utvärdera sina egna texter, erbjuda
möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons, lära eleven att ta
hänsyn till textmottagaren och att

K1, K2, K4,
K7

K1, K4, K5,
K7

I3
Repetition av ordklasserna, böjningen och satsdelarna.
Eleverna fördjupar sina rättstavningsfärdigheter
(mångvetenskapliga).

K1, K4, K5

I3
Eleverna övar processkrivning i den egna textproduktionen samt att ge och ta emot respons under
de olika faserna i textproduktionen.

K2, K4, K5,
K6
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tillämpa etiska regler, sekretess och
normer för upphovsrätt på internet.

Eleverna agerar tryggt och ansvarsfullt på internet
samt tar hänsyn till dataskydd och sekretess i olika
kommunikationssituationer.
Eleverna följer reglerna som gäller för medieinnehåll, lagar och åldersgränser samt handleds i att
vända sig till en vuxen i problematiska situationer
med medier.
Eleverna interagerar och uppför sig på ett sätt som
tar hänsyn till andra på internet (netikett).

Att förstå språk, litteratur och kultur
M13
I4
Stödja eleven i att utveckla språklig
Eleverna reflekterar över betydelser av ord, utmedvetenhet, väcka elevens intresse tryckssätt och texter.
för att undersöka språket och dess
Eleverna undersöker och producerar texter och
olika varianter samt ge eleven möjlig- gör iakttagelser om språkets strukturer och om
heter att använda begrepp som behur olika språkliga val påverkar textens ton och de
skriver språket och språkliga strukföreställningar som texten ger upphov till.
turer.
M14
I4
Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva.
Sporra eleven att vidga sin textvärld
och läsa litteratur som är riktad till
barn och unga och uppmuntra eleven Man samarbetar med biblioteket och främjar elevens förmåga att aktivt och självständigt använda
att läsa och reflektera kring sina
sig av bibliotekets tjänster.
läsupplevelser samt att aktivt använda sig av bibliotek.
M15
I4
Stärka elevens språkliga och kultuEleverna bekantar sig med högtidstraditioner i
rella identitet(er), handleda eleven i
olika länder.
att lära känna och värdesätta olika
Eleverna deltar i att planera och genomföra den
kulturer och språk, väcka elevens inegna klassens och skolans kulturella verksamhet
tresse för de nordiska grannspråken
och kulturprodukter (mångvetenskapliga).
och erbjuda eleven möjlighet att beEleverna lär känna fenomen och roller inom medikanta sig med ett mångsidigt medieekulturen, till exempel film, reklam, webbplats och
och kulturutbud och att själv medradioprogram.
verka i kulturproduktioner (mångvetenskapliga).

K1, K2, K4

K2, K4, K5,
K7

K2, K4, K6,
K7

Tabell Mål för lärandet på lärokursen svenska och litteratur i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- agerar naturligt och ansvarstagande i olika interaktionssituationer, även i multimediala miljöer, och
uttrycker sig mångsidigt
- läser olika texter, förstår det hen läst, drar slutsatser och bildar åsikter om det hen läst samt jämför
sina läsupplevelser med andra
- jämför, tolkar och bedömer kritiskt olika texter
- kan strukturera det hen hört och läst och kan skilja mellan väsentlig och oväsentlig information
- läser mångsidigt skön- och faktalitteratur
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-

känner olika genrer inom ungdomslitteratur
använder fakta- och medietexter som verktyg i den egna produktionen
skriver obehindrat och tydligt för hand och kan även skriva på tangentbordet
behärskar grundläggande rättstavningsregler
kan formulera en rubrik för sin text, dela in texten i stycken och fästa uppmärksamhet vid ordval
producerar olika slags texter med begripligt innehåll
bedömer informationens tillförlitlighet samt använder och anger olika källor
producerar medietext
känner till principerna för etisk kommunikation
kan producera egen kultur
känner finlandssvensk kultur och litteratur och fattar intresse för nordiska språk
stärker ytterligare sin språkliga och kulturella identitet
lär sig att värdesätta olika språk och kulturer.

Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 på lärokursen svenska och litteratur
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för beKunskapskrav för goda kundömningen i
skaper/vitsordet åtta
läroämnet
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1 Handleda eleven i förmågan
I1
Förmåga att
Eleven kan uttrycka sina tankar och
att uttrycka sin åsikt och delta
kommunicera i
åsikter i välbekanta kommunikatkonstruktivt i olika kommunikatolika kommuni- ionssituationer.
ionssituationer.
kations-miljöer
M2 Stödja eleven att i sin komI1
Förmåga att
Eleven kan använda sig av sin röst
munikation ta hänsyn till mottadelta i olika
och kan rikta sitt budskap och ta
garens behov och de egna språkkommunikatkontakt i olika kommunikationssituvalens betydelse vid kommuniionssituationer
ationer samt modifiera sin kommunikation i grupp.
kation efter behov och ta andra i betraktande.
M3 Uppmuntra eleven att anI1
Förmåga att an- Eleven kan ge uttryck för sina idéer
vända sin kreativitet och uttrycka
vända
och tankar i grupp, kan hålla en kort
sig mångsidigt i olika kommunimångsidiga reförberedd presentation eller ett diskationssituationer, även genom
toriska uttrycks- kussionsinlägg och deltar i dramadrama.
medel
verksamhet.
M4 Sporra eleven att stärka sitt
I1
Hur eleven utEleven kan ta emot och ge respons
självförtroende som kommunikavecklat sina
på sin egen och andras kommunikattör och viljan och förmågan att
kommunikation.
delta i olika typer av kommuniionsfärdigheter.
kations-situationer, även multimediala.
Att tolka texter
M5 Stödja eleven i att vidareutI2
veckla sin grundläggande läsfärdighet till ett flytande läsande, utveckla strategier för läsförståelse
samt stödja eleven i att observera
och utvärdera sitt eget läsande.

Förmåga att använda grundläggande strategier
för läsförståelse

Eleven läser många olika slag av texter flytande, använder sig av grundläggande lässtrategier samt iakttar
och utvärderar sin egen läsfärdighet
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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.

I2

Läsförståelse
och textanalytisk förmåga

M7 Handleda eleven i 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.

I2

Färdighet i informationssökning och källkritik.

I2

Kunskap om litteratur och texter för barn och
unga och förmåga att dela
med sig av sina
läsupplevelser

Eleven känner igen vissa typiska
språkliga och textuella drag i berättande, beskrivande, instruerande
och enkla argumenterande texter.
Eleven kan använda textanalys för
att utveckla sitt ord- och begreppsförråd.
Eleven använder olika medier och
textmiljöer samt lämpliga strategier
vid informationssökning och kan i
någon mån bedöma källors tillförlitlighet.
Eleven känner i någon mån till barnoch ungdomslitteratur, medietexter
och andra texter och kan dela med
sig av sina läserfarenheter, även i
multimediala miljöer.

Förmåga att producera texter
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 på
att producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala lärmiljöer.

I3

Förmåga att uttrycka tankar
och erfarenheter

Eleven uttrycker sina erfarenheter
och tankar med hjälp av texter.

I3

Förmåga att
verbalisera sina
tankar och använda olika textgenrer.

Eleven kan under handledning använda språk som kännetecknar berättande, beskrivande och enkla argumenterande texter.

M11 Stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och
stärka färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket.

I3

M12 Sporra eleven att lära sig
textproduktionsprocesser och
förmåga att utvärdera sina egna
texter, erbjuda möjligheter att ta
emot och ge konstruktiv respons,
lära eleven att ta hänsyn till textmottagaren och att tillämpa
etiska regler, sekretess och normer för upphovsrätt på internet.

I3

Eleven behärskar rubriksättning,
styckeindelning och fäster uppmärksamhet vid ordval.
Skrivfärdighet
Eleven skriver flytande och läsligt för
och grundläghand och har den digitala kompetens
gande kunskap
som skolarbetet kräver, känner till
om meningsnormerna för grundläggande
och satsbyggnad rättstavning och skriftspråkets strukturer och kan använda dem vid textproduktion.
Förmåga att
Eleven känner till och kan beskriva
strukturera tex- grundläggande textproduktionsproter och kommu- cesser, kan utvärdera sina egna texnicera på ett
ter, producera texter stegvis både inetiskt lämpligt
dividuellt och tillsammans med
sätt
andra och kan ge och ta emot respons.
Eleven kan ange sina källor samt
känner till normerna för upphovsrätt
på nätet.
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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 i 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.

12.3.2.

Att förstå språk, litteratur och kultur
I4
Förmåga att
Eleven kan göra iakttagelser om
göra en språka- språkliga drag i texter och använder
nalys och besig av språkanalytiska begrepp vid
härska språkliga muntlig och skriftlig textanalys.
begrepp

I4

Litteraturkunskap

Eleven läser de barn- och ungdomsböcker man har kommit överens om
och diskuterar och delar med sig av
sina läsupplevelser.

I4

Kunskap om kultur och förmåga
att reflektera
över språklig
och kulturell
identitet

Eleven har kunskap om sin egen och
andras språk och kultur och kan beskriva och reflektera över likheter
och skillnader mellan olika språk och
kulturer. Eleven kan berätta om det
medie- och kulturutbud som intresserar hen. Eleven medverkar i och
planerar egna framträdanden.

Modersmålsinriktad finska

Språkpedagogik och språkutveckling
I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk utöver modersmålet, svenska och litteratur. Det första språket är ett gemensamt A1-språk, modersmålsinriktad finska det följande ett A2-språk, engelska. Lärokursen för modersmålsinriktad finska undervisas som ett A1-språk.
På lärokursen för modersmålsinriktad finska ges tvåspråkiga elever möjlighet att reflektera över särdragen i
finska språket och finsk kultur och fördjupa sig i dem. Lärokursen för modersmålsinriktad finska är avsedd för
elever som lever i en tvåspråkig familjemiljö och som redan sedan ung ålder varit i kontakt med den finska
kulturen.
Målen för språkpedagogik och språkutveckling finns beskrivna i avsnittet om undervisningen av modersmål
och litteratur.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna fortsätter att öva sig på att kommunicera på ett för situationen
lämpligt sätt i kommunikationssituationer i klassen. Det finska språket och dess konstruktioner undersöks
fenomenbaserat. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt i växelverkan
med andra så att man börjar med pararbete och avancerar sedan till större grupper. Genom analys av textens
teman och bildliga uttryck lär eleverna sig olika sätt att gestalta världen och de berikar sitt eget sätt att se
världen. Behandlingen av olika texter ger eleverna möjlighet att skapa sig en uppfattning om sitt eget lärande.
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Eleverna tränar sina tankefärdigheter genom att söka textens budskap och analysera texter (läsning, lyssnande, litteraturkunskap).
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna övar sig att ge och få konstruktiv respons. Eleverna
övar på sina debattfärdigheter. Eleverna övar på att observera sin egen interaktion i olika slags kommunikationssituationer. Eleverna bekantar sig med både finska högtidstraditioner och högtidstraditioner i andra länder. Eleverna använder biblioteket som lärmiljö och en plats för informationssökning till exempel via internet.
K3 Vardagskompetens: Eleverna övar på helhetsgestaltning och uppmuntras att agera i olika situationer.
Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva. Eleverna fördjupar sina färdigheter i artigt språkbruk och
att uttrycka sina åsikter. Eleverna vidareutvecklar sina skrivfärdigheter på tangentbordet och färdigheterna
att skriva obehindrat och tydligt för hand. Eleverna lär sig att använda olika texter och tränar sin förmåga till
mediekritik. Eleverna lär sig att söka information som de behöver i vardagen både i tryckta och elektroniska
källor.
K4 Multilitteracitet: Eleverna lär sig att använda källor på ett etiskt sätt. Eleverna undersöker sambandet
mellan bild och text samt informationen som dessa ger för sig själv och tillsammans. Eleverna lär sig skillnaden mellan fakta och fiktion med hjälp av olika slags texter och berättelser samt undersöker faktaberättelser
och fiktiva berättelser.
K5 Digital kompetens: Eleverna tränar sin grundläggande digitala kompetens i samband med studierna i läroämnets innehåll. Eleverna utnyttjar olika slags elektroniska material när de bekantar sig med mångsidiga texter och tränar sin kommunikationsförmåga och kritiska, utvärderande läskunnighet. Vid publicering av de
egna alstren bekantar sig eleverna med elektroniska publikationskanaler. I övandet av språkets grundstrukturer utnyttjas elektroniska övningar och pedagogiska spel. Eleverna övar elektronisk textbehandling.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar målmedvetet agerande i olika kommunikationssituationer. Eleverna hittar sina egna styrkor och uppmuntras till inre entreprenörskap. Eleverna bekantar sig med yrken där det krävs kunskaper i finska och litteratur. Arbetslivskompetens och entreprenörskap
lyfts fram i samarbete med aktörer utanför skolan, till exempel genom besök på olika företag och besökare i
skolan.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna får möjlighet att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. Kommunikationsfärdigheter tränas mångsidigt. Eleverna
stärker sin förmåga att arbeta målinriktat och etiskt i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna söker och tar
emot information i den omgivande världen på ett kritiskt sätt.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i modersmålinriktad finska i årskurs 3–6
I1 Mångkulturalitet och språkmedvetenhet: Eleverna bekantar sig med olika varianter av talad och skriven
finska i klassrummet, skolan eller omgivningen och jämför finsk- och svenskspråkiga texter. Eleverna reflekterar över sin egen kulturidentitet. Eleverna inhämtar kunskap om och diskuterar Finlands nationalspråk och
minoritetsspråk samt deras betydelse för individen och samhället. Eleverna fäster uppmärksamhet vid de
drag som är gemensamma för alla språk, inklusive finska och svenska, och sätt på vilka de kan utnyttja och
utveckla sina befintliga språkkunskaper. Eleverna övar artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer.
I2 Förutsättningar för språkstudier: Eleverna lär sig att tillsammans planera arbetet, att ge och ta emot respons och att ta ansvar. Eleverna handleds i att upptäcka det finska språket i sin omgivning (t.ex. i medier
och på internet), utnyttja det och utveckla sina kunskaper i finska med hjälp av det. Eleverna lär sig effektiva
sätt att studera språk, till exempel att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig,
öva sig på att använda olika minnesstrategier, härleda nya ords betydelse utifrån kontexten. Eleverna vänjer
sig vid att utvärdera sina språkkunskaper till exempel med hjälp av den Europeiska språkportföljen.
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I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, att tolka texter, att producera texter: Eleverna lär sig
att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på finska. Centrala teman är jag själv, min familj, mina vänner,
skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet i en finskspråkig miljö. Teman ska också väljas tillsammans.
Innehållet väljs med beaktande av elevernas intressen och aktualitet, utgående från perspektivet jag, vi och
vårt samhälle. Man väljer olika syften som språket används för. Eleverna utökar sitt ordförråd och lär sig
konstruktioner från olika slags texter. Elevernas språkliga utveckling främjas genom valet av texter och ämnen med beaktande av elevernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Eleverna lär sig att hitta finskspråkigt material i omgivningen, på internet, biblioteket och så vidare. Eleverna ges möjlighet att öva på mer
krävande språkliga situationer.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i modersmålsinriktad finska i årskurs 3
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1
Eleverna uppmuntras att upptäcka mångfalden i och utbudet av sådant finskspråkigt material som stöder hens egna studier och att intressera sig för det. Eleverna får hjälp med att sätta sig in i den
finska kulturens särdrag.

I1
Kontrastiv undervisning:
- geografiska namn, med tyngdpunkt på
namn med anknytning till Finland
- artkännedom (t.ex. karhu–björn)
Elevernas läsintresse främjas till exempel genom att bekanta sig med olika slags barnlitteratur.

K2

Sånger och lekar.
M2
Eleven uppmuntras att värdesätta sin
egen och andras språkliga och kulturella
bakgrund samt finskans och svenska ställning som nationalspråk och att bemöta
människor fördomsfritt.

I1
Kunskaper om den egna tvåspråkiga bakgrunden.

K2

Elevernas läsintresse främjas till exempel genom att mångsidigt bekanta sig med barnlitteratur.
Sånger och lekar.

M3
Eleverna handleds i att fästa uppmärksamhet vid likheter och skillnader mellan
olika språk. Man väcker elevernas nyfikenhet mot sin egen två-/flerspråkighet
och sin egen dubbla kulturella bakgrund.

I1
Ordspråk, idiomatiska uttryck, rim och ramsor.

K1, K4

Barnlitteratur för att stärka läsintresset.
Sånger och lekar.
Att göra eleverna medvetna om blandspråk.

Färdigheter för språkstudier
M4
Gå tillsammans igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet

I2

K1, K7
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går fram och att uppmuntra varandra att
lära sig.

Besök i omgivningen, kontakt med autentisk
verksamhet och kultur i den finskspråkiga omgivningen.
Samarbete som omfattar självbedömning och
utvärdering av den egna arbetsinsatsen.
Lärandet sker lekfullt och aktivt.

M5
Eleverna handleds i att ta ansvar för sina
språkstudier även med hjälp av digitala
verktyg och att använda sina färdigheter
mångsidigt och aktivt både på finska och
på svenska, till exempel att söka information på båda språken.

I2
Det egna språkbruket och lärandet synliggörs
för eleverna.

K6

Eleven handleds i att lära sig på ett nytt sätt
och aktivt ta i bruk nya ord och konstruktioner.
Introduktion i olika medier och övningar i
ändamålsenlig användning av dem.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera
M6
I3
Uppmuntra eleven att diskutera om såd- Eleven görs uppmärksam på skillnaderna melana ämnen som berör och intresserar
lan tal- och skriftspråket (t.ex. användningen
elevens åldersgrupp i förhållande till livs- av passiv).
erfarenheten.
M7
I3
Eleverna uppmuntras att ta eget initiativ i Eleven görs uppmärksam på skillnaderna melkommunikationssituationer och att utlan tal- och skriftspråket (t.ex. användningen
av passiv).
veckla språkliga kompensationsstrategier, till exempel i anslutning till nya ord
och begrepp.
M8
I3
Eleven får hjälp med att identifiera kultu- Eleven görs uppmärksam på skillnaderna melrella särdrag i kommunikationen på
lan tal- och skriftspråket (t.ex. användningen
av passiv).
finska och på svenska och man stödjer
elevens växande färdigheter i interkulturell kommunikation.
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter

K2, K4

M9
I3
Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp Eleverna uppmanas att bekanta sig med olika
genrer.
av olika källor lyssna på och läsa lättbegripliga standardspråkliga texter som är
betydelsefulla för eleven och att tolka
dessa med hjälp av läs- och lärstrategier.
Växande språkkunskap, förmåga att producera texter

K4

M10
Handleda eleven i att producera texter
med koppling till elevens vardag och öva

K4

I3
Lång och kort vokal samt dubbelkonsonanter.

K2, K4

K2
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på att producera, dela med sig av och
publicera redan tolkade texter med hjälp
av elementära och något mer avancerade
språkliga konstruktioner.

Tabell Mål för lärandet i modersmålsinriktad finska i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- kan uttrycka sig muntligt och uttrycka sina åsikter
- läser barnlitteratur
- förstår det hen läser
- berättar om det hen läst
- identifierar och skriver olika slags meningar
- läser och skriver korta berättelser
- kan grundläggande rättstavningsregler
- kan årskursens centrala strukturer.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i modersmålsinriktad finska i årskurs 4
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1
Eleverna uppmuntras att upptäcka mångfalden i och utbudet av sådant finskspråkigt material som stöder hens egna studier och att intressera sig för det. Eleverna får hjälp med att sätta sig in i den
finska kulturens särdrag.
M2
Eleven uppmuntras att värdesätta sin
egen och andras språkliga och kulturella
bakgrund samt finskans och svenska ställning som nationalspråk och att bemöta
människor fördomsfritt.

I1
Eleverna funderar på varför det talas två språk
i Finland.

K2

Barnlitteratur, bokrecensioner.
Sånger och lekar.
I1
Högtidstraditioner

K2

Ordspråk, idiomatiska uttryck, rim och ramsor.
Elevernas läsintresse främjas till exempel genom att mångsidigt bekanta sig med barnlitteratur.
Sånger och lekar.
Eleverna görs medvetna om blandspråk.

M3
Eleverna handleds i att fästa uppmärksamhet vid likheter och skillnader mellan

I1
Kontrastiv undervisning.

K1, K4
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olika språk. Man väcker elevernas nyfikenhet mot sin egen två-/flerspråkighet
och sin egen dubbla kulturella bakgrund.

Ordspråk, idiomatiska uttryck, rim och ramsor.
Barnlitteratur, bokrecensioner.
Sånger och lekar.
Eleverna görs medvetna om blandspråk.

Färdigheter för språkstudier
M4
Gå tillsammans igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet
går fram och att uppmuntra varandra att
lära sig.

I2
Besök i omgivningen, kontakt med autentisk
verksamhet och kultur i den finskspråkiga omgivningen.

K1, K7

Samarbete som omfattar självbedömning och
utvärdering av den egna arbetsinsatsen.
Lärandet sker lekfullt och aktivt.

M5
Eleverna handleds i att ta ansvar för sina
språkstudier även med hjälp av digitala
verktyg och att använda sina färdigheter
mångsidigt och aktivt både på finska och
på svenska, till exempel att söka information på båda språken.

I2
Det egna språkbruket och lärandet synliggörs
för eleverna.

K6

Eleven handleds i att lära sig på ett nytt sätt
och aktivt ta i bruk nya ord och konstruktioner.
Introduktion i olika medier och övningar i
ändamålsenlig användning av dem.
Eleverna planerar, genomför och dokumenterar/framför en intervju.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera
M6
I3
Uppmuntra eleven att diskutera om såd- Eleven görs uppmärksam på skillnaderna melana ämnen som berör och intresserar
lan tal- och skriftspråket (t.ex. användningen
elevens åldersgrupp i förhållande till livs- av passiv).
erfarenheten.
M7
I3
Eleverna uppmuntras att ta eget initiativ i Olika begrepp på finska och svenska, idiomatiska uttryck.
kommunikationssituationer och att utveckla språkliga kompensationsstrategier, till exempel i anslutning till nya ord
och begrepp.
M8
I3
Eleven får hjälp med att identifiera kultu- Många slags texter, till exempel skönlitteratur,
rella särdrag i kommunikationen på
tidningar, faktatexter, elektroniska texter, poesi.
finska och på svenska och man stödjer
elevens växande färdigheter i interkulturell kommunikation.
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter

K2, K4

K2, K4

K2
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M9
Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp
av olika källor lyssna på och läsa lättbegripliga standardspråkliga texter som är
betydelsefulla för eleven och att tolka
dessa med hjälp av läs- och lärstrategier.

I3
Eleverna uppmanas att bekanta sig med olika
genrer.

K4

Eleverna uppmuntras att hitta bekanta ord och
uttryck i lätta skriftliga eller muntliga texter
och att öva på tolkning av dessa.
Eleverna tittar på barnfilmer och lyssnar på sagor och sånger.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10
Handleda eleven i att producera texter
med koppling till elevens vardag och öva
på att producera, dela med sig av och
publicera redan tolkade texter med hjälp
av elementära och något mer avancerade
språkliga konstruktioner.

I3
Lång och kort vokal samt dubbelkonsonanter.

K4

Tabell Mål för lärandet i modersmålsinriktad finska i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- ger och tar emot respons
- förstår det hen hört eller läst
- läser skön- och faktalitteratur för barn
- kan grundläggande rättstavningsregler
- kan skriva sagor, berättelser och historier
- kan skriva korta faktatexter
- känner till folktraditioner
- kan grundläggande rättstavningsregler
- kan årskursens centrala strukturer.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i modersmålsinriktad finska i årskurs 5
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1
Eleverna uppmuntras att upptäcka mångfalden i och utbudet av sådant finskspråkigt material som stöder hens egna stu-

I1
Eleverna funderar på varför det talas två språk
i Finland.

K2

Barnlitteratur, bokrecensioner.
Sånger och lekar.
217

dier och att intressera sig för det. Eleverna får hjälp med att sätta sig in i den
finska kulturens särdrag.
M2
Eleven uppmuntras att värdesätta sin
egen och andras språkliga och kulturella
bakgrund samt finskans och svenska ställning som nationalspråk och att bemöta
människor fördomsfritt.

I1
Högtidstraditioner

K2

Ordspråk, idiomatiska uttryck, rim och ramsor.
Barnlitteratur för att stärka läsintresset.
Sånger och lekar.
Att göra eleverna medvetna om blandspråk.
Eleverna lär känna finländska kulturpersoner.

M3
Eleverna handleds i att fästa uppmärksamhet vid likheter och skillnader mellan
olika språk. Man väcker elevernas nyfikenhet mot sin egen två-/flerspråkighet
och sin egen dubbla kulturella bakgrund.

I1
Kontrastiv undervisning.

K1, K4

Ordspråk, idiomatiska uttryck, rim och ramsor.
Barnlitteratur, bokrecensioner.
Sånger och lekar.
Eleverna görs medvetna om blandspråk.

Färdigheter för språkstudier
M4
Gå tillsammans igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet
går fram och att uppmuntra varandra att
lära sig.

I2
Besök i omgivningen, kontakt med autentisk
verksamhet och kultur i den finskspråkiga omgivningen.

K1, K7

Samarbete som omfattar självbedömning och
utvärdering av den egna arbetsinsatsen.
Lärandet sker lekfullt och aktivt.

M5
Eleverna handleds i att ta ansvar för sina
språkstudier även med hjälp av digitala
verktyg och att använda sina färdigheter
mångsidigt och aktivt både på finska och
på svenska, till exempel att söka information på båda språken.

I2
Det egna språkbruket och lärandet synliggörs
för eleverna.

K6

Eleven handleds i att lära sig på ett nytt sätt
och aktivt ta i bruk nya ord och konstruktioner.
Introduktion i olika medier och övningar i
ändamålsenlig användning av dem.
Eleverna planerar, genomför och dokumenterar/framför en intervju.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera
M6

I3

K2, K4
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Uppmuntra eleven att diskutera om sådana ämnen som berör och intresserar
elevens åldersgrupp i förhållande till livserfarenheten.
M7
Eleverna uppmuntras att ta eget initiativ i
kommunikationssituationer och att utveckla språkliga kompensationsstrategier, till exempel i anslutning till nya ord
och begrepp.
M8
Eleven får hjälp med att identifiera kulturella särdrag i kommunikationen på
finska och på svenska och man stödjer
elevens växande färdigheter i interkulturell kommunikation (mångvetenskapliga).

Eleverna argumenterar för och mot och lär sig
att motivera sina argument.

I3
Muntlig och skriftlig kommunikation i olika situationer.

K2, K4

Drama, dialog, spel och sång.
I3
Eleverna observerar skillnaderna mellan formellt och informellt språk samt tal- och skriftspråk (mångvetenskapliga).

K2

Eleverna tränar muntlig kommunikation inom
olika ämnesområden (mångvetenskapliga).

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M9
Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp
av olika källor lyssna på och läsa lättbegripliga standardspråkliga texter som är
betydelsefulla för eleven och att tolka
dessa med hjälp av läs- och lärstrategier.

I3
Eleverna uppmanas att bekanta sig med olika
genrer.

K4

Eleverna uppmuntras att hitta bekanta ord
och uttryck i lätta skriftliga eller muntliga texter och att öva på tolkning av dessa.
Eleverna tittar på barnfilmer och lyssnar på sagor och sånger.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10
Handleda eleven i att producera texter
med koppling till elevens vardag och öva
på att producera, dela med sig av och
publicera redan tolkade texter med hjälp
av elementära och något mer avancerade
språkliga konstruktioner.

I3
Eleverna övar på och strävar efter att använda
korrekt skriftspråk.

K4

Eleven görs uppmärksam på dialekter och
ungdomsspråk.
Sammansatta ord, motsatser, synonymer, ordklasser.
Kritisk medieläskunnighet och mediekunskap.

Tabell Mål för lärandet i modersmålsinriktad finska i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- använder sig kreativt av dramats metoder
- utnyttjar responsen som hen får i sin kommunikation
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-

läser skön- och faktalitteratur
förstår det hen hört eller läst
berättar om och bildar åsikter om det hen läst
behärskar grundläggande rättstavningsregler
kan årskursens centrala strukturer.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i modersmålsinriktad finska i årskurs 6
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1
Eleverna uppmuntras att upptäcka mångfalden i och utbudet av sådant finskspråkigt material som stöder hens egna studier och att intressera sig för det. Eleverna får hjälp med att sätta sig in i den
finska kulturens särdrag.

I1
Kontrastiv undervisning.

K2

Ordspråk och idiomatiska uttryck.
Ungdomslitteratur.
Eleverna lär känna finländska kulturpersoner.
Finsk ungdomsmusik.
Man utnyttjar och tolkar finskspråkiga informationskällor som intresserar eleven.

M2
Eleven uppmuntras att värdesätta sin
egen och andras språkliga och kulturella
bakgrund samt finskans och svenska ställning som nationalspråk och att bemöta
människor fördomsfritt.
M3
Eleverna handleds i att fästa uppmärksamhet vid likheter och skillnader mellan
olika språk. Man väcker elevernas nyfikenhet mot sin egen två-/flerspråkighet
och sin egen dubbla kulturella bakgrund.

I1
Finskans och svenskans bakgrund i Finland.

K2

Finska språkets historia, besläktade språk (samiska och estniska).
I1
Jämförelse av finskans och svenskans strukturer.

K1, K4

Eleverna fäster uppmärksamhet vid skillnaderna i finskans och svenskans meningsstruktur.

Färdigheter för språkstudier
M4
Tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet
går fram och att uppmuntra varandra att
lära sig (mångvetenskapliga).

I2
Att ställa upp mål och planera verksamheten
tillsammans (mångvetenskapliga).

K1, K7

Samarbete och självbedömning
Eleverna bedömer sitt eget och andras arbete
på ett konstruktivt sätt.
Elevens görs medveten om sitt eget språkbruk
och lärande samt handleds i att lära sig på nya
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sätt, aktivt ta i bruk nya ord och konstruktioner.
M5
I2
Eleverna handleds i att ta ansvar för sina Introduktion i olika medier.
språkstudier även med hjälp av digitala
Medier används ändamålsenligt, mångsidigt
verktyg och att använda sina färdigheter
och kritiskt.
mångsidigt och aktivt både på finska och
på svenska, till exempel att söka informHögtidstraditionerna följer kalenderåret.
ation på båda språken.
Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera

K6

M6
Uppmuntra eleven att diskutera om sådana ämnen som berör och intresserar
elevens åldersgrupp i förhållande till livserfarenheten (mångvetenskapliga).

I3
Eleverna argumenterar för och mot och kan
motivera sina argument.

K2, K4

M7
Eleverna uppmuntras att ta eget initiativ i
kommunikationssituationer och att utveckla språkliga kompensationsstrategier, till exempel i anslutning till nya ord
och begrepp.
M8
Eleven får hjälp med att identifiera kulturella särdrag i kommunikationen på
finska och på svenska och man stödjer
elevens växande färdigheter i interkulturell kommunikation.

I3
Muntlig och skriftlig kommunikation i olika situationer.

Vokabulärens teman är till exempel skola och
klasskamrater, hem och boende samt andra
ämnesområden som intresserar eleverna
(mångvetenskapliga).
K2, K4

Drama, dialog, spel och sång.
I3
Eleverna observerar skillnaderna mellan formellt och informellt språk samt tal- och skriftspråk.

K2

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M9
Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp
av olika källor lyssna på och läsa lättbegripliga standardspråkliga texter som är
betydelsefulla för eleven och att tolka
dessa med hjälp av läs- och lärstrategier.

I3
Eleverna uppmanas att bekanta sig med olika
genrer.

K4

Eleverna uppmuntras att hitta bekanta ord
och uttryck i lätta skriftliga eller muntliga texter och att öva på tolkning av dessa.
Eleverna tittar på barnfilmer och lyssnar på sagor och sånger.
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Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10
Handleda eleven i att producera texter
med koppling till elevens vardag och öva
på att producera, dela med sig av och
publicera redan tolkade texter med hjälp
av elementära och något mer avancerade
språkliga strukturer (mångvetenskapliga).

I3
Huvud- och bisats, kommatering (mångvetenskapliga).

K4

Konditional.

Tabell Mål för lärandet i modersmålsinriktad finska i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- använder drama som verktyg för att uttrycka sina idéer, tankar och känslor
- läser skön- och faktalitteratur
- förstår det hen läser
- producerar texter i olika genrer
- behärskar grundläggande rättstavningsregler
- behärskar rubriksättning och styckeindelning
- kan producera egen kultur
- kan årskursens centrala strukturer.
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 språkportföljen eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller samhället. 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 i 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 språkportföljen eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.
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Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i
relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska
läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i 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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i
läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

Mångkulturalitet och språkmedvetenhet
M1 Uppmuntra eleven att lägga
märke till och intressera sig för
mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som stödjer det
egna lärandet och att hjälpa eleven att bli förtrogen med karaktäristiska drag i den finskspråkiga
kulturen

I1

M2 Att motivera eleven att värdesätta sin egen och andras
språkliga och kulturella bakgrund,
svenskans och finskans ställning
som nationalspråk samt att bemöta människor fördomsfritt.

I1

M3 Vägleda eleven att lägga
märke till likheter och olikheter i
språk och väcka hens nyfikenhet
för sin två/flerspråkighet och sin
dubbla kulturbakgrund.

I1

Förmåga att gestalta den
språkliga miljön

Eleven kan beskriva karaktäristiska drag
inom den finskspråkiga kulturen och
berätta var hen kan finna för hen intressant finskspråkigt material.

Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i att som en
del av självbedömningen reflektera
över sina egna erfarenheter.

Språklig medvetenhet

Eleven uppfattar likheter och olikheter i
strukturer, ordförråd och betydelser
mellan finskan och modersmålet eller
andra språk hen kan.

Färdigheter för språkstudier
M4 Tillsammans gå igenom målen I2
för undervisningen och skapa en
tillåtande studieatmosfär som
stöder och uppmuntrar eleverna
att lära sig och lära av varandra.
M5 Handleda eleven i att också
med hjälp av digitala verktyg ta

I2

Kännedom om
målen för
undervisningen
och om hur man
arbetar som
grupp

Eleven kan beskriva målen för undervisningen och deltar i gemensamma arbetsuppgifter.

Förmåga att
ställa upp mål

Eleven ställer upp mål för sina språkstudier, övar sig i olika sätt att lära sig
223

ansvar för sina språkstudier och
mångsidigt och aktivt använda
sina kunskaper i både finska och
svenska till exempel genom att
söka information på båda språken.

för sina språkstudier och att
hitta väl fungerande studiemetoder.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera

språk också med hjälp av digitala verktyg, utvecklar och utvärderar sina kunskaper och finner finskspråkigt material
som stödjer det egna lärandet.

Kunskapsnivå B1.1

M6 Uppmuntra eleven att diskutera och debattera ämnen som
lämpligen angår och intresserar
hens åldersgrupp i relation till
livserfarenheten.

I3

Förmåga att
kommunicera i
olika situationer.

Eleven kan relativt obehindrat kommunicera, delta i diskussioner och uttrycka
sina åsikter i vardagliga kommunikationssituationer.

M7 Uppmuntra eleven att visa
initiativförmåga i kommunikationssituationer och att utveckla
språkliga kompensationsstrategier, till exempel i samband med
nya ord och begrepp.

I3

Förmåga att använda kommunikationsstrategier.

Eleven kan i någon mån ta initiativ i
olika skeden av en kommunikationssituation och försäkra sig om att samtalspartnern har förstått budskapet. Kan
omskriva eller byta ut obekanta ord eller omformulera sitt budskap. Kan diskutera betydelsen av obekanta uttryck.

M8 Hjälpa eleven att känna igen
kulturella drag i interaktionen på
målspråket finska och på svenska
och att stödja hens växande förmåga i interkulturell kommunikation.

I3

Kulturellt lämpligt språkbruk

Eleven visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna. Eleven kan i
sin kommunikation ta hänsyn till några
viktiga kulturellt betingade aspekter.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M9 erbjuda eleven möjlighet att
med hjälp av olika källor lyssna
på, läsa och med hjälp av läs- och
lärstrategier tolka för hen betydelsefulla lättbegripliga texter på
standardspråk.

I3

Förmåga att
tolka texter.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10 Handleda eleven i att producera texter som hänför sig till
hens vardag och att med hjälp av
strukturer på en grundläggande
och något mer krävande språkfär-

I3

Förmåga att
producera texter.

Kunskapsnivå B1.1
Eleven förstår det väsentliga och vissa
detaljer i tydligt och relativt långsamt
allmänspråkligt tal eller i lättfattlig skriven text. Förstår tal eller skriven text
som bygger på gemensam erfarenhet
eller allmän kunskap. Urskiljer även
oförberedd det centrala innehållet,
nyckelord och viktiga detaljer.
Kunskapsnivå A2.2
Eleven kan redogöra för det väsentliga
och även för vissa detaljer angående
vardagliga ämnen, verkliga eller fiktiva,
som intresserar hen. Använder sig av
ett ganska omfattande ordförråd och
olika strukturer samt en del allmänna
fraser och idiom. Kan tillämpa flera
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dighetsnivå öva sig på att producera, dela och publicera redan
tolkade texter.

12.3.3.

grundläggande uttalsregler också i
andra än inövade uttryck.

Engelska

Språkpedagogik och språkutveckling
I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk utöver modersmålet, svenska och litteratur. Det första språket är ett gemensamt A1-språk, modersmålsinriktad finska det följande ett A2-språk, engelska.
Målen för språkpedagogik och språkutveckling finns beskrivna i avsnittet om undervisningen av modersmål
och litteratur.
Läroämnets uppdrag
Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla
lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. De ger underlag för att forma
en flerspråkig och mångkulturell identitet och värdesätta den. I takt med att ordförrådet och strukturerna
utvecklas, utvecklas också de kommunikativa färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet.
Språkundervisningen är en del av språkpedagogiken och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att kommunicera i autentiska miljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra språk, människorna
som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten i språkval och språkstudier förstärks genom att man på
varierande och intressanta sätt informerar om valmöjligheter i språken, genom att man uppmuntrar eleverna
att oberoende av kön fatta beslut om språkval utgående från sina individuella intressen, genom att man behandlar teman mångsidigt och ur olika synvinklar och genom att man använder omväxlande och praktiska
arbetsmetoder.
Språkstudierna ska förbereda eleverna för planmässigt och kreativt arbete i olika sammansättningar. Eleverna och elevgrupperna ska ges möjligheter att bilda nätverk och kommunicera med människor också på
andra håll i världen. Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i autentiska situationer och utifrån elevernas kommunikationsbehov. Undervisningen ska också ge färdigheter
som främjar delaktighet och aktiv påverkan i en internationell värld.
Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att modigt använda dem.
Eleverna ska ges möjlighet att studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. Undervisningen ska
ordnas så att också elever som avancerar snabbare eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg.
Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika texter. Texterna ska väljas med hänsyn till
barnens och de ungas intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och med de språk
som eleverna använder på fritiden. Eleverna uppmuntras att söka information på de språk som de behärskar.
Många elever använder i allt högre grad engelska på sin fritid. Den kunskap som eleverna inhämtar genom
det informella lärandet ska beaktas när undervisningen planeras och innehållet väljs.
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Målen för mångsidig kompetens i engelska i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Förmåga att tänka utvecklas i olika slutledningsuppgifter som har med det
engelska språket att göra. För eleverna betonas vikten av långsiktigt arbete för att uppnå målen. Kollaborativt
lärande används mycket för att på så sätt stärka förmågan att arbeta tillsammans med andra.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna handleds i att reflektera över sina språkliga rötter samt
att lära känna olika språk och kulturer. Eleverna uppmuntras att använda det engelska språket: även ringa
språkkunskaper räcker för att uttrycka sig själv. Man är speciellt aktsam på artiga uttryck.
K3 Vardagskompetens: Eleverna lär sig engelska genom att spela, leka och göra pedagogiska uppgifter tillsammans. Gemensamt arbete utvecklar elevernas emotionella och sociala färdigheter.
K4 Multilitteracitet: Eleverna bekantar sig med engelskspråkiga texter med hjälp av olika informationskällor.
Eleverna läser texter aktivt och lär sig också att producera egna små texter.
K5 Digital kompetens: Eleverna uppmuntras att använda elektroniska lärmiljöer och pedagogiska spel som
stöd för studierna i engelska. Interaktion övas också genom eventuella internationella kontakter via olika
elektroniska tjänster och distansverktyg. Eleverna handleds i att ta ansvar för sin kommunikation.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar genomförande av projekt på engelska och att
agera i grupp. Ansvarsfullt slutförande av arbetet betonas. Man samtalar kring det faktum att engelska behövs i nästan alla yrken till exempel inom servicesektorn och i företagsvärlden.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna studerar värden och vokabulär med
anknytning till hållbar utveckling och samhällelig verksamhet i engelskspråkiga texter.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i årskurs 3
I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning bl.a. på internet. Att fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund. Att inhämta
kunskap om språkets och kulturens betydelse för individen och samhället. Att träna artigt språkbruk i kommunikationssituationer. Att lyssna på olika språk, att se på olika sätt att skriva och att upptäcka hur ord lånas
från ett språk till ett annat. Att reflektera över hur man kan göra om man endast har ringa kunskaper i ett
språk.
I2 Färdigheter för språkstudier: Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att
ta ansvar. Att lära sig effektiva sätt att studera språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt
eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen
av kontexten. Eleverna vänjer sig vid att utvärdera sina språkkunskaper till exempel med hjälp av den Europeiska språkportföljen.
I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter:
Eleverna lär sig att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på engelska. Centrala teman är jag själv, min
familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet och verksamheten i engelskspråkiga
miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning,
intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Att använda språket för
olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i
samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att
ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta engelskspråkigt material t.ex.
i omgivningen, på nätet eller i bibliotek. Att välja texter och ämne med beaktande av engelskans utbredning
och ställning som globalt kommunikationsspråk. Att iaktta och flitigt träna uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation. Att öva sig att känna igen engelskans fonetiska tecken.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i A-lärokursen i engelska i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M2
Motivera eleven att värdesätta sin
egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mångfalden i världen samt att
bemöta människor fördomsfritt.

I1
Man fäster uppmärksamhet vid flerspråkighet i den
egna skolan och i världen.

K1, K2

Färdigheter för språkstudier
M6
Handleda eleven i att ta ansvar för
sina språkstudier, uppmuntra hen
att modigt öva sina språkkunskaper, också med hjälp av digitala
verktyg, samt att pröva sig fram till
vilka sätt att lära sig språk som passar hen bäst.

I2
Eleverna övar sig på att använda informations- och
kommunikationsteknologi som stöd för lärandet.

K1, K4, K5,
K6

Eleverna anammar mångsidiga sätt att lära sig språk.
Eleverna övar på par- och grupparbete och på att
hjälpa andra.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M9
Stödja elevens kulturellt lämpliga
språkbruk genom att erbjuda möjligheter att mångsidigt öva sig i sociala situationer.

I3
Eleverna lär sig att lära sig i grupp och positiv kommunikation med hjälpa av korta fraser, till exempel
fråga om hur den andra mår, hälsa, tacka.

K2, K4

Eleverna övar på att sätta upp mål och att utvärdera
sitt eget arbete.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M10
Handleda eleven i att med hjälp av
olika läs- och hörförståelsestrategier sätta sig in i talade och skrivna
texter av varierande svårighetsgrad.

I3
Eleverna utnyttjar och lär sig att tolka olika slags
skriftliga och muntliga material samtidigt som deras
ordförråd växer.

K4

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11
Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en
växande mängd temaområden och

I3
Eleverna skriver och berättar om sitt liv på engelska.

K3, K4, K5,
K7

Eleverna bekantar sig med fonetiska tecken.

227

med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal.

Eleverna jämför skillnaderna mellan skriven och talad engelska.
Eleverna lär sig de mest centrala strukturerna, bland
annat användningen av verb, substantiv och prepositioner.

Tabell Mål för lärandet i A-lärokursen i engelska i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- upptäcker olika språk och kulturer i sin näromgivning, fattar intresse för dem och värdesätter dem
- använder informations- och kommunikationsteknologi i språkstudierna
- övar på att ta ansvar för sina studier och bedöma sitt eget arbete och lärande
- verkar i många slags kulturbundna kommunikationssituationer
- förstår enkla innehåll i hörda och skrivna texter
- talar och skriver om teman med anknytning till sitt eget liv
- identifierar skillnader mellan uttal och skrift
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i årskurs 4
I2 Färdigheter för språkstudier: Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att
ta ansvar. Att lära sig effektiva sätt att studera språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt
eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen
av kontexten. Eleverna vänjer sig vid att utvärdera sina språkkunskaper till exempel med hjälp av den Europeiska språkportföljen.
I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter:
Eleverna lär sig att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på engelska. Centrala teman är jag själv, min
familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet och verksamheten i engelskspråkiga
miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning,
intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Att använda språket för
olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i
samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att
ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta engelskspråkigt material t.ex.
i omgivningen, på nätet eller i bibliotek. Att välja texter och ämne med beaktande av engelskans utbredning
och ställning som globalt kommunikationsspråk. Att iaktta och flitigt träna uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation. Att öva sig att känna igen engelskans fonetiska tecken.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i A-lärokursen i engelska i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Färdigheter för språkstudier
M5

I2

K1, K2
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Tillsammans gå igenom målen för
undervisningen och skapa en tillåtande
studieatmosfär där det viktiga är att
budskapet går fram och att uppmuntra
varandra att lära sig.

Eleverna övar på att utvärdera sitt eget och sina
klasskamraters arbete.

M6
Handleda eleven i att ta ansvar för sina
språkstudier, uppmuntra hen att modigt
öva sina språkkunskaper, också med
hjälp av digitala verktyg, samt att pröva
sig fram till vilka sätt att lära sig språk
som passar hen bäst.

I2
Eleverna lär sig att känna igen och använda sådana sätt att lära sig språket och lärstrategier
som passar eleven.

K1, K4, K5,
K6

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M8
Uppmuntra eleven att med hjälp av
olika slag av strategier hålla igång och
utveckla en kommunikation.

I3
Eleverna övar på att kommunicera och upprätthålla kommunikationen i nya situationer, till exempel i affären, att be om hjälp, att berätta om
vädret.

K4

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11
Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en växande
mängd temaområden och med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal.

I3
Eleverna berättar om sina egna intressen.

K3, K4, K5,
K7

Eleverna lär sig de mest centrala strukturerna,
bland annat användningen av presens, adjektiv
och pronomen.

Tabell Mål för lärandet i A-lärokursen i engelska i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- lär sig att bedöma sitt eget och andras arbete
- utvecklar sina färdigheter för språkstudier och lärstrategier
- agerar på ett lämpligt sätt i olika slags språkliga situationer
- ökar sitt ordförråd
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i årskurs 5
I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning bl.a. på internet. Att fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund. Att inhämta
kunskap om språkets och kulturens betydelse för individen och samhället. Att träna artigt språkbruk i kommunikationssituationer. Att lyssna på olika språk, att se på olika sätt att skriva och att upptäcka hur ord lånas
från ett språk till ett annat. Att reflektera över hur man kan göra om man endast har ringa kunskaper i ett
språk.
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I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter:
Eleverna lär sig att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på engelska. Centrala teman är jag själv, min
familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet och verksamheten i engelskspråkiga
miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning,
intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Att använda språket för
olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i
samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att
ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta engelskspråkigt material t.ex.
i omgivningen, på nätet eller i bibliotek. Att välja texter och ämne med beaktande av engelskans utbredning
och ställning som globalt kommunikationsspråk. Att iaktta och flitigt träna uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation. Att öva sig att känna igen engelskans fonetiska tecken.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i A-lärokursen i engelska i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1
Vägleda eleven att lägga märke till
den språkliga och kulturella mångfalden i den närmaste omgivningen
och i världen samt engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk (mångvetenskapliga).

I1
Eleven bekantar sig med engelskans ställning som
ett världsspråk (mångvetenskapliga).

M3
Vägleda eleven att lägga märke till
vad som förenar respektive skiljer
olika språk åt samt stödja utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga.

I1
Eleverna jämför engelskan med de språk som de redan behärskar och hittar skillnader och likheter mellan dem.

M4
Handleda eleven i att förstå att det
finns gott om material på engelska
och att välja innehållsmässigt och
till svårighetsgraden lämpligt
material som stödjer det egna lärandet.

I1
Eleverna övar på att hitta engelskspråkigt material i
olika källor.

K2

Eleven bekantar sig med de centrala varianterna av
det engelska språket (mångvetenskapliga).

K1, K2

Eleverna övar på kompensationsstrategier.
K2, K3

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11
Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en
växande mängd temaområden och
med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal.

I3
Eleverna behandlar olika tempus (presens och imperfekt) och repeterar grammatik som redan behandlats tidigare.

K3, K4, K5,
K7

Eleverna tillämpar sina kunskaper i tal och skrift.
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Tabell Mål för lärandet i A-lärokursen i engelska i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- förstår engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk
- upptäcker faktorer som förenar respektive skiljer olika språk och hittar stöd för sin kommunikation i
dessa
- lär sig att kommunicera trots begränsade språkkunskaper
- söker och utnyttjar intressanta material i sitt lärande
- stärker sin förmåga att kommunicera i presens och förstår hur man berättar om sådant som hänt nyligen
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i årskurs 6
I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med språklig och kulturell mångfald och engelskans utbredning bl.a. på internet. Att fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund. Att inhämta
kunskap om språkets och kulturens betydelse för individen och samhället. Att träna artigt språkbruk i kommunikationssituationer. Att lyssna på olika språk, att se på olika sätt att skriva och att upptäcka hur ord lånas
från ett språk till ett annat. Att reflektera över hur man kan göra om man endast har ringa kunskaper i ett
språk.
I2 Färdigheter för språkstudier: Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att
ta ansvar. Att lära sig effektiva sätt att studera språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt
eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen
av kontexten. Eleverna vänjer sig vid att utvärdera sina språkkunskaper till exempel med hjälp av den Europeiska språkportföljen.
I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter:
Eleverna lär sig att lyssna, tala, läsa och skriva om olika teman på engelska. Centrala teman är jag själv, min
familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och livet och verksamheten i engelskspråkiga
miljöer. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning,
intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Att använda språket för
olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i
samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att
ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta engelskspråkigt material t.ex.
i omgivningen, på nätet eller i bibliotek. Att välja texter och ämne med beaktande av engelskans utbredning
och ställning som globalt kommunikationsspråk. Att iaktta och flitigt träna uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och intonation. Att öva sig att känna igen engelskans fonetiska tecken.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i A-lärokursen i engelska i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M2

I1
Eleverna tränar kommunikation i autentiska situationer i

K1, K2
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Motivera eleven att värdesätta
sin egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mångfalden
i världen samt att bemöta
människor fördomsfritt (mångvetenskapliga).

olika lärmiljöer med beaktande av olika kulturella bakgrund (mångvetenskapliga).

M4
Handleda eleven i att förstå att
det finns gott om material på
engelska och att välja innehållsmässigt och till svårighetsgraden lämpligt material som
stödjer det egna lärandet.

I1
Eleverna väljer tillsammans många slags texter för behandling.

Eleverna bekantar sig med livet i engelskspråkiga länder
och aktuella fenomen (mångvetenskapliga).

K2, K3

Färdigheter för språkstudier
M6
I2
Uppmuntra eleven att modigt
Eleverna använder informations- och kommunikationsöva sina språkkunskaper, också teknologi som hjälp i språkstudierna.
med hjälp av digitala verktyg.

K1, K4, K5,
K6

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M7
Handleda eleven i att öva sig i
att kommunicera på olika sätt
och i olika miljöer också genom att uppmuntra till fortsatt
interaktion oberoende av avbrott och pauser (mångvetenskapliga).

I3
Eleverna lär sig att kommunicera flytande i många slags
situationer med betoning på att budskapet går fram i
stället för språkriktighet (mångvetenskapliga).

K2, K4, K5,
K7

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11
Erbjuda eleven möjligheter att
producera tal och skrift som
berör en växande mängd temaområden och med beaktande av centrala strukturer
och grundregler för uttal
(mångvetenskapliga).

I3
Eleverna övar på imperfekt och futurum (mångvetenskapliga).

K3, K4, K5,
K7

Eleverna övar på meningsrytm och intonation med olika
slags texter (mångvetenskapliga).
Eleverna lär sig mer elementär grammatik, bland annat
ordföljd och användning av adverb (mångvetenskapliga).

Tabell Mål för lärandet i A-lärokursen i engelska i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
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-

fördjupar sina kommunikationsfärdigheter i praktiska situationer
arbetar med texter av varierande svårighetsgrad
vidgar sina färdigheter att använda informations- och kommunikationsteknologi i språkstudierna
kommunicerar modigt och ökar sitt ordförråd
kan berätta om saker som hänt nyligen och som kommer att hända
utvidgar sina kunskaper i elementär grammatik
lär sig meningsrytm och intonation.

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6
Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska
främst bestå av pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att uppnå
målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av
lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attityder.
Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av internationalisering på hemmaplan ska eleverna bekanta sig
med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i det omgivande samhället. De ska också ges möjligheter
att öva sig att kommunicera internationellt. Engelska ska alltid användas när det är möjligt.
Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6
Eleverna ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer
utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att studera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att
den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan engelska från tidigare.
Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen i engelska i årskurs 3–6
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem
och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper.
Den Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i engelska genom att bedöma elevernas kunskaper
i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska
läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i engelska. För att studierna ska framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla 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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i A-lärokursen i engelska
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 vägleda eleven att lägga
märke till den språkliga och
kulturella mångfalden i den

I1

Förmåga att gestalta
den språkliga miljön

Eleven kan i huvuddrag beskriva
hurudana språk det finns i hens
närmiljö, vilka språk det talas mest
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närmaste omgivningen och i
världen samt engelskans ställning som ett globalt kommunikationsspråk

i världen och hur utbrett det engelska språket är.

M2 Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och
kulturella bakgrund och den
språkliga och kulturella mångfalden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt

I1

M3 vägleda eleven att lägga
märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt
samt stödja utvecklingen av
hens språkliga slutledningsförmåga

I1

Språklig medvetenhet

Eleven uppfattar likheter och olikheter i t.ex. strukturer, ordförråd
och betydelser mellan engelskan
och modersmålet eller andra språk
hen kan.

M4 handleda eleven att förstå
att det finns gott om material
på engelska och att välja innehållsmässigt och till svårighetsgraden lämpligt material som
stödjer det egna lärandet

I1

Förmåga att hitta engelskspråkigt material

Eleven kan beskriva och hitta engelskspråkigt material som stödjer
det egna lärandet.

Används inte som bedömningsgrund. Eleven handleds i att som
en del av självbedömningen reflektera över sina egna erfarenheter.

Färdigheter för språkstudier
I2
M5 Tillsammans gå igenom
målen för undervisningen och
skapa en tillåtande studieatmosfär, där det viktigaste är att
budskapet går fram och att
uppmuntra varandra att lära
sig tillsammans.

Kännedom om målen
för undervisningen och
om hur man arbetar
som grupp

Eleven kan beskriva målen för
undervisningen och deltar i gemensamma arbetsuppgifter.

I2

Förmåga att ställa upp
mål för sina språkstudier och att hitta väl
fungerande studiemetoder.

Eleven ställer upp mål för sina
språkstudier, övar sig i olika sätt att
lära sig språk också med hjälp av
digitala verktyg och utvecklar och
utvärderar sina kunskaper.

M6 Handleda eleven i att ta ansvar för sina språkstudier, uppmuntra hen att modigt öva sina
kunskaper i engelska, också
med hjälp av digitala verktyg,
samt att pröva sig fram till vilka
sätt att lära sig språk som passar hen bäst.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera

Kunskapsnivå A2.1

I3

Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga

M7 handleda eleven att öva sig
i att kommunicera på olika sätt
och i olika miljöer också genom

Förmåga att kommunicera i olika situationer
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att uppmuntra till fortsatt interaktion oberoende av avbrott
och pauser

situationer och stundtals hålla
igång en konversation.

M8 uppmuntra eleven att med
hjälp av olika slag av strategier
hålla igång och utveckla en
kommunikation

I3

Förmåga att använda
kommunikationsstrategier

Eleven deltar i allt högre grad i
kommunikation. Använder mera
sällan nonverbala uttryck. Måste
ganska ofta be samtalspartnern
upprepa eller förtydliga. Kan i någon mån utnyttja samtalspartnerns
uttryck i sin egen kommunikation.

M9 stödja elevens kulturellt
lämpliga språkbruk genom att
erbjuda möjligheter att
mångsidigt öva sig i sociala situationer

I3

Kulturellt lämpligt
språkbruk

Eleven klarar av korta sociala situationer. Kan använda de vanligaste
artiga hälsnings- och tilltalsfraserna
samt artigt framföra till exempel
önskemål, invitationer, förslag och
ursäkter och besvara sådana.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M10 handleda eleven att med
hjälp av olika läs- och hörförståelsestrategier sätta sig in i
talade och skrivna texter av varierande svårighetsgrad

I3

Förmåga att tolka texter Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck
samt tydligt tal. Förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och
grundtankarna i en förutsägbar
text som innehåller ett bekant ordförråd. Klarar mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11 Erbjuda eleven möjligheter att producera tal och
skrift som berör en växande
mängd temaområden och med
beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal.

12.3.4.

I3

Kunskapsnivå A2.1

Förmåga att producera
texter

Kunskapsnivå A2.1
Eleven kan med enkla meningar
och ett konkret ordförråd berätta
om vardagliga och konkreta saker
som är viktiga för hen.
Behärskar ett lätt förutsägbart ordförråd och många centrala strukturer. Kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i andra än
inövade uttryck.

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
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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.
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.
Målen för mångsidig kompetens i matematik i årskurserna 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Uppdraget i undervisningen i matematik i alla årskurser är att med hjälp
av olika metoder utveckla elevernas förmåga att tänka. Målet är att eleven utvecklar en matematisk allmänbildning, med andra ord att eleven kan upptäcka och tillämpa matematik även i de övriga läroämnena samt
i näromgivningen.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna använder matematikens symbolspråk. Eleverna handleds även att upptäcka kulturella särdrag: på olika håll i världen används olika slags symboler för att beskriva
till exempel temperatur eller längdmått. Konkreta och laborativa inslag är centrala i undervisningen och studierna i matematik. Eleverna berättar matematiska berättelser muntligt, genom att rita och skriftligt. Eleverna motiverar sina lösningar och diskuterar dem med andra.
K3 Vardagskompetens: Eleverna handleds i att bedöma hur ändamålsenlig hens lösning är. Eleverna bekantar sig med tidsbegreppet och lär sig klockan. Eleverna övar på att avrunda med lagom noggrannhet. Eleverna
övar mätning. Behärskandet av användningen av matematiska verktyg (t.ex. passare, geometrivinkelhake,
tiosystemverktyg, kalkylator) samt (grundläggande) teknologifärdigheter gör det lättare att klara vardagen.
Eleverna ska också få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar att sköta
och planera sin egen ekonomi.
I matematikstudierna framhävs på ett naturligt sätt utvecklandet av målinriktat arbete, punktlighet, uthållighet och långsiktighet. Genom problemlösningsuppgifter övar eleverna på följandet av regler och på att agera
enligt instruktioner. Dessa gagnar även utvecklingen av förmågan till självstyrning.
K4 Multilitteracitet: 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. I
matematikstudierna används matematiska tecken och symboler på ett sätt som är karaktäristiskt för matematik.
Eleverna övar på att läsa bilder och tolkar enkla tabeller för att förklara olika fenomen. Eleverna handleds i
att använda till exempel olika måttenheter och omvandlingar. Ett centralt element i multilitteraciteten är
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också förmågan att uppfatta och ifrågasätta den omgivande världen: är informationen som erbjuds sann,
möjlig, osannolik eller osann.
K5 Digital kompetens: Digitala verktyg är både föremål och verktyg för undervisningen. Konkreta gestaltningsmedel (t.ex. verktyg för tiosystemet, logiska bitar) används i olika lärmiljöer och olika programvara. Som
stöd för lärandet används pedagogiska spel. Eleverna bekantar sig med olika tekniska tillämpningar och användningsändamål.
Eleverna övar sig på att utarbeta stegvisa instruktioner och att göra exakta och motiverade slutledningar och
iakttagelser. Eleverna övar grunderna i programmering som stöd för det matematiska tänkandet med hjälp
av visuella programmeringsmiljöer. Informations- och kommunikationsteknologi används i informationsanskaffningen och övningar som anknyter till detta.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Det är svårt att förutspå vilka krav arbetet kommer att ställa
i framtiden, men förutom sakligt uppförande, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt språkkunskaper,
kan man anta att grundläggande kunskaper i matematik behövs i arbetslivet även i framtiden. Till exempel
behärskning av grundläggande räkneoperationer, flytande huvudräkningsfärdigheter, penningräkning, val av
mätinstrument och rätt måttenhet, förmåga att bedöma om resultatet är korrekt är allmänna färdigheter
som kan förutspås främja vilken som helst karriär och sysselsättningsmöjligheterna.
I aktiverande undervisningssituationer kan eleverna lära sig att planera arbetsprocesser, ställa upp hypoteser, testa olika alternativ och dra slutsatser. De övar sig på att uppskatta tid och se övriga förutsättningar för
arbetet och att hitta nya lösningar om situationen förändras. Eleverna ska uppmuntras att anstränga sig och
uthålligt slutföra sitt arbete samt att vara flexibla vid förändringar.
Matematik behövs i nästan alla yrken. Eleverna bekantar sig med yrken där matematik används, till exempel
närvårdare, säljare, programplanerare, ingenjör och byggnadsritare.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna ska delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina studier, det gemensamma skolarbetet och lärmiljön. I synnerhet genom de
mångvetenskapliga lärområdena får eleverna möjlighet att tillämpa matematik i andra läroämnen och den
omgivande världen.
Genom egna erfarenheter lär sig eleverna att påverka, fatta beslut och ta ansvar. Genom att stärka elevernas
förmåga att inse logiken bakom orsakssammanhang stödjer man elevens ägande av sitt eget lärande. Elevens
förstår att hen ansvarar för sitt lärande både själv och tillsammans med andra. Samtidigt vägleds eleven i att
inse att betydelsen av de egna valen och handlingarna följer samma logik även på andra områden i livet. Man
kan främja en hållbar livsstil och framtid genom de egna valen i vardagen, genom att planera penninganvändningen och genom köpbeslut.
Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 3
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De fördjupar sin förmåga att jämföra, klassificera och ordna, systematiskt söka alternativ samt upptäcka orsakssammanhang och samband i matematiken. Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.
I2 Tal och räkneoperationer: Elevernas förståelse av tiosystemet fördjupas och förankras. De utvecklar sin
uppfattning om talens uppbyggnad, samband och delbarhet genom att undersöka och klassificera tal.
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Eleverna övar sig att utföra grundläggande räkneoperationer som huvudräkning. De övar additions- och subtraktionsalgoritmer och försäkrar sig om att de behärskar dem. Förståelsen av begreppet multiplikation förankras och eleverna lär sig multiplikationstabellerna 6–9. Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1–10. Begreppet division studeras vid både innehålls- och delningsdivision. Räkneoperationernas egenskaper och sambanden mellan dem utnyttjas.
Eleverna handleds att avrunda tal och använda överslagsräkning för att lära sig att bedöma storleksordningen
av ett resultat. Alla räkneoperationer övas i mångsidiga situationer med olika konkreta hjälpmedel.
Begreppet negativt tal introduceras och talområdet utvidgas med negativa heltal. Eleverna lär sig begreppet
bråk. I multiplikation och division används naturliga tal.
I3 Algebra: Eleverna undersöker mönster i talföljder och fortsätter en talföljd enligt en regel. De introduceras
i begreppet obekant, undersöker ekvationer och söker lösningar till ekvationer genom slutledning och prövning.
I4 Geometri och mätning: Eleverna bygger, ritar, undersöker och klassificerar kroppar och figurer. Kropparna
klassificeras som cylindrar, koner och övriga kroppar. Plana figurer indelas i månghörningar och andra figurer
och deras egenskaper undersöks. De lär sig begreppen punkt, sträcka, rät linje och vinkel. Eleverna granskar
symmetri i förhållande till en rät linje.
Eleverna övar sig att mäta och man fäster deras uppmärksamhet vid mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. De vägleds att förstå hur ett enhetssystem är
uppbyggt.
I5 Informationsbehandling, statistik och sannolikhet: Elevernas förmåga att systematiskt söka information
om intressanta ämnen utvecklas. Informationen registreras och presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Av statistiska nyckeltal behandlas största och minsta värde, medelvärde och typvärde. Eleverna undersöker sannolikhet utgående från vardagliga situationer genom att resonera sig fram till om en händelse är
omöjlig, möjlig eller säker.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Betydelse, värderingar, attityder
M1
I1–I5
Bibehålla elevens inspiration och in- Eleverna övar bedömning av sin egen utveckling
tresse för matematik samt stödja
och sporras att försöka på nytt.
elevens positiva självbild och självförtroende.
Arbetsfärdigheter
M2
I1–I4
Handleda eleven i att uppfatta sam- Eleverna söker likheter, skillnader och mönster.
band i det som hen lär sig.
Eleverna övar jämförelse och klassificering.

Kompetens
som målet
anknyter
till
K1, K3, K5

K4

Elevernas förståelse av tiosystemet fördjupas och
förankras.
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Eleverna förstår sambandet mellan addition och
multiplikation.

M3
Handleda eleven i att utveckla sin
förmåga att ställa frågor och dra motiverade slutsatser utifrån sina observationer.

M4
Uppmuntra eleven att presentera
sina lösningar och slutledningar för
andra med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt och skriftligt, även
med hjälp av digitala verktyg.

M5
Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem (mångvetenskapliga).

M6
Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är
rimligt.

Eleverna opererar i huvudsak inom talområdet 0–
1 000.
I1–I5
K1, K2, K4,
Eleverna utvecklar sin uppfattning om talens uppK5
byggnad, samband och delbarhet genom att undersöka och klassificera tal.
Eleverna utvecklar sin förmåga att samla, lagra och
presentera information systematiskt om intressanta ämnen även med hjälp av digitala verktyg.
I1–I4
Eleverna verbaliserar högt olika slags sätt att lösa
uppgifterna tillsammans och i mindre grupper.
Eleverna övar alla räkneoperationer i mångsidiga
situationer med olika konkreta hjälpmedel.
Eleverna bygger, ritar, undersöker och klassificerar
geometriska kroppar och figurer.
I1–I5
Eleverna undersöker enkla ekvationer.

K1, K4, K5

Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter,
skillnader och mönster (mångvetenskapliga).
I1–I5
Eleverna stärker sina huvudräkningsfärdigheter.

K1, K2

Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter,
skillnader och mönster.

De fördjupar sin förmåga att jämföra, klassificera
och ordna, systematiskt söka alternativa lösningar
samt upptäcka orsakssammanhang och samband i
matematiken.
Begreppsliga och ämnesspecifika mål
M7
I1–I5
Handleda eleven i att förstå och anEleverna lär sig additions- och subtraktionsalgoritvända matematiska begrepp och
men.
symboler.
Eleverna undersöker mönster i talföljder och övar
på att fortsätta talföljder.

M8

K1, K2, K4,
K5

Eleverna lär sig begreppet bråk.
I2
Eleverna lär sig att avrunda till jämna tiotal.

K1, K4

K1, K4
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Stödja och handleda eleven i att förstärka och bredda förståelsen av tiosystemet.
M9
Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal och negativa heltal.
M10
Handleda eleven i att uppnå flytande
räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom att utnyttja
räkneoperationernas egenskaper.

Eleverna lär sig att multiplicera och dividera med
tio.
I2
Eleverna följer och antecknar temperaturer.

K1, K4

I2
Eleverna utvecklar sina färdigheter att räkna
grundläggande räkneoperationer (addition, subtraktion och multiplikation med enkla tal) som huvudräkning.

K1, K3, K6

Räkneoperationernas egenskaper och sambanden
mellan dem utnyttjas.
Förståelsen av begreppet multiplikation förankras
och eleverna lär sig multiplikationstabellerna 6–9.
Eleverna övar på additions- och subtraktionsalgoritmer.
Begreppet division studeras vid både innehålls- och
delningsdivision.

M11
Handleda eleven i att observera och
beskriva geometriska egenskaper
hos kroppar och figurer samt introducera eleven i geometriska begrepp.

Vikten av räkneordning betonas.
I4
Kropparna klassificeras som cylindrar, koner och
övriga kroppar. Eleverna undersöker kroppar.

K4, K5

De lär sig begreppen punkt, sträcka, rät linje och
vinkel.
Plana figurer indelas i månghörningar och andra figurer och deras egenskaper undersöks.

M12
Handleda eleven i att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet
samt bedöma mätresultatets rimlighet (mångvetenskapliga).

Eleverna granskar symmetri i förhållande till en rät
linje.
I4
Eleverna lär sig principerna för måttenhetssystemet.

K1, K3, K6

Eleverna tränar enhetsbyten genom att använda
de vanligaste måttenheterna.
Eleverna övar sig på att mäta med olika mätinstrument (mångvetenskapliga).
Eleverna övar sig på att bedöma mätresultatets
rimlighet samt att kontrollera resultat som man
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M13
Handleda eleven i att utarbeta och
tolka tabeller och diagram samt använda statistiska nyckeltal samt erbjuda eleven upplevelser om sannolikhet (mångvetenskapliga).

M14
Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en
visuell programmeringsmiljö (mångvetenskapliga).

fått fram genom räkneoperationer genom att mäta
(mångvetenskapliga).
I5
Eleverna övar på att utarbeta tabeller och läsa och
rita diagram.

K4, K5

Av statistiska nyckeltal behandlas största och
minsta värde.
Eleverna övar i vardagliga situationer på att resonera sig fram till om en händelse är omöjlig, möjlig
eller säker (mångvetenskapliga).
I1
Eleverna utarbetar korta anvisningar som instruktioner och följer dem (mångvetenskapliga).

K1, K4, K5,
K6

Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en
visuell programmeringsmiljö.
Eleverna programmerar till exempel animationer.
Eleverna använder upprepningssats och villkorssats.

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- använder det som hen lärt sig i den föregående årskursen som grund för nya kunskaper
- räknar obehindrat enkla additions-, subtraktions- och multiplikationstal som huvudräkning
- kan multiplikationstabellerna 1–10 relativt flytande
- förstår sambandet mellan multiplikation och addition och kan utnyttja det
- antecknar och räknar enkla matematiska problem där addition, subtraktion och/eller multiplikation
används
- kan principen för tiosystemet i fråga om ettor, tior och hundratal
- använder additions- och subtraktionsalgoritmen obehindrat
- behärskar begreppet bråk
- använder ett ändamålsenligt mätinstrument för mätning av längd, massa och volym och behärskar
enkla måttenhetsomvandlingar (cm–m, dl–l, g–kg, minut–timme)
- klassificerar enkla geometriska kroppar och figurer samt namnger egenskaper hos dem
- kan utarbeta en tabell över en enkel frågeställning
- kan programmera till exempel animationer i en visuell miljö.
Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 4
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De fördjupar sin förmåga att jämföra, klassificera och ordna, systematiskt söka alternativ samt upptäcka orsakssammanhang och samband i matematiken. Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.
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I2 Tal och räkneoperationer: Elevernas förståelse av tiosystemet fördjupas och förankras. De utvecklar sin
uppfattning om talens uppbyggnad, samband och delbarhet genom att undersöka och klassificera tal.
Eleverna övar sig på att utföra grundläggande räkneoperationer som huvudräkning och förankrar denna färdighet. Förståelsen av begreppet multiplikation förankras. Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna övar multiplikationsalgoritmen. Begreppet division studeras vid både innehålls- och delningsdivision. Eleverna övar att dividera en talenhet i taget. Räkneoperationernas egenskaper
och sambanden mellan dem utnyttjas.
Eleverna handleds att avrunda tal och använda överslagsräkning för att lära sig att bedöma storleksordningen
av ett resultat. Alla räkneoperationer övas i mångsidiga situationer med olika konkreta hjälpmedel.
Talområdet utvidgas med negativa heltal. Eleverna lär sig begreppet bråk. Eleverna utforskar decimaltal som
en del av tiosystemet. Sambanden mellan bråk och decimaltal utnyttjas.
I3 Algebra: Eleverna undersöker mönster i talföljder och fortsätter en talföljd enligt en regel. De introduceras
i begreppet obekant, undersöker ekvationer och söker lösningar till ekvationer genom slutledning och prövning.
I4 Geometri och mätning: Eleverna bygger, ritar, undersöker och klassificerar kroppar och figurer. Kropparna
klassificeras som cylindrar, koner och övriga kroppar. Eleverna undersöker närmare rätblock, cylindrar och
koner med cirkulär basyta samt pyramider. Eleverna utforskar närmare trianglar, fyrhörningar och cirklar.
Eleverna handleds också att iaktta rotations- och förskjutningssymmetri i omgivningen, till exempel inom
konst. I koordinatsystemet behandlas först den första kvadranten och därefter de övriga kvadranterna.
Eleverna övar sig att mäta och man fäster deras uppmärksamhet vid mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. Eleverna mäter omkretsen och arean av olika
figurer. De vägleds att förstå hur ett enhetssystem är uppbyggt. Eleverna tränar enhetsbyten genom att använda de vanligaste måttenheterna.
I5 Informationsbehandling, statistik och sannolikhet: Informationen registreras och presenteras med hjälp
av tabeller och diagram. Eleverna undersöker sannolikhet utgående från vardagliga situationer genom att
resonera sig fram till om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Betydelse, värderingar, attityder
M1
Bibehålla elevens inspiration och
intresse för matematik samt
stödja elevens positiva självbild
och självförtroende.

I1–I5
K1, K3, K5
Eleverna övar bedömning av sin egen utveckling och
sporras att försöka på nytt.

Arbetsfärdigheter
M2
Handleda eleven i att uppfatta
samband i det som hen lär sig.

I1–I4
Eleverna söker alternativa lösningar på ett systematiskt sätt och upptäcker orsakssammanhang och
samband.

K4
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Räkneoperationernas egenskaper och sambanden
mellan dem utnyttjas.
Eleverna tillämpar sambandet mellan multiplikation
och division i lösning av uppgiften.
Eleverna lär sig överenskommelsen om räkneordning.
I1–I5
Eleverna handleds i att iaktta rotations- och förskjutningssymmetri i omgivningen.

M3
Handleda eleven i att utveckla sin
förmåga att ställa frågor och dra
motiverade slutsatser utifrån sina
observationer.
M4
Uppmuntra eleven att presentera
sina lösningar och slutledningar
för andra med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt och skriftligt,
även med hjälp av digitala verktyg.

I1–I4
Eleverna övar alla räkneoperationer i mångsidiga situationer med olika konkreta hjälpmedel.

M5
Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa
problem.

I1–I5
Eleverna undersöker ekvationer och söker lösningar
genom slutledning och prövning.

M6
Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är rimligt.

K1, K2, K4,
K5

K1, K2, K4,
K5

Eleverna söker alternativa lösningsmodeller.

Eleverna utarbetar korta instruktioner och följer
dem.
I1–I5
Eleverna stärker sina huvudräkningsfärdigheter.

K1, K4, K5

K1, K2

Eleverna undersöker sannolikhet utgående från vardagliga situationer genom att resonera sig fram till
om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker.
Begreppsliga och ämnesspecifika mål

M7
Handleda eleven i att förstå och
använda matematiska begrepp
och symboler.

M8
Stödja och handleda eleven i att
förstärka och bredda förståelsen
av tiosystemet.

I1–I5
Begreppet negativt tal introduceras och talområdet
utvidgas med negativa heltal.
Begreppet bråk repeteras och eleverna lär sig begreppet blandat tal.
I2
Talområdet utvidgas över tusental.

K1, K4

K1, K4

Eleverna bekantar sig med decimaltal som en del av
tiosystemet.
Eleverna lär sig att avrunda till närmaste hundratal
eller tusental.
Eleverna lär sig att multiplicera och dividera med
hundra.
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M9
Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal
och negativa heltal.

M10
Handleda eleven i att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom
att utnyttja räkneoperationernas
egenskaper.

Eleverna tränar enhetsbyten genom att använda de
vanligaste måttenheterna.
I2
Eleverna undersöker mönster i talföljder och fortsätter en talföljd enligt en regel.

K1, K4

Begreppet negativt tal introduceras och talområdet
utvidgas med negativa heltal.
I2
Eleverna övar sig på att utföra grundläggande räkneoperationer som huvudräkning.

K1, K3, K6

Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1–10.
Man försäkrar sig om att eleverna kan additionsoch subtraktionsalgoritmen.
Eleverna övar multiplikationsalgoritmen och att dividera en talenhet i taget.

M11
Handleda eleven i att observera
och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer
samt introducera eleven i geometriska begrepp.

I4
Eleverna undersöker närmare rätblock, cylindrar
och koner med cirkulär basyta samt pyramider.

K4, K5

Eleverna utforskar närmare trianglar, fyrhörningar
och cirklar.
I koordinatsystemet behandlas först den första kvadranten och därefter de övriga kvadranterna.

M12
Handleda eleven i att uppskatta
storleken av ett mätobjekt, välja
lämpliga mätredskap och lämplig
enhet samt bedöma mätresultatets rimlighet.

Eleverna handleds i att iaktta rotations- och förskjutningssymmetri.
I4
Eleverna övar sig på att mäta och man fäster deras
uppmärksamhet vid mätningens noggrannhet, vid
bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras.

K1, K3, K6

Eleverna tränar enhetsbyten genom att använda de
vanligaste måttenheterna.

M13
Handleda eleven i att utarbeta och
tolka tabeller och diagram samt
använda statistiska nyckeltal och
erbjuda eleven upplevelser om
sannolikhet.

Eleverna mäter omkretsen och arean av olika figurer.
I5
Eleverna undersöker sannolikhet utgående från vardagliga situationer genom att resonera sig fram till
om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker.

K4, K5
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M14
Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en
visuell programmeringsmiljö.

Informationen registreras och presenteras med
hjälp av tabeller och diagram.
I1
Eleverna utarbetar instruktioner och följer dem.

K1, K4, K5,
K6

Eleverna programmerar till exempel animationer så
att animationen ändras vid en yttre händelse, till
exempel då man trycker på musknappen eller en
tangent.

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- använder det som hen lärt sig i den föregående årskursen som grund för nya kunskaper
- kan multiplikationstabellerna 1–10
- utnyttjar räkneoperationernas egenskaper och sambanden mellan dem
- kan överenskommelsen om räkneordning
- löser ekvationer genom slutledning och prövning
- kan begreppen bråk, blandat tal och decimaltal
- avrundar till närmaste hundratal eller tusental
- kan fortsätta en talföljd logiskt
- räknar grundläggande räkneoperationer som huvudräkning samt multiplicerar och dividerar med tio
och hundra
- identifierar rätblock, cylindrar och koner med cirkulär basyta samt pyramider
- kan programmera i en visuell miljö så att animationen ändras vid en yttre händelse.
Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 5
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De fördjupar sin förmåga att jämföra, klassificera och ordna, systematiskt söka alternativ samt upptäcka orsakssammanhang och samband i matematiken. Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.
I2 Tal och räkneoperationer: Elevernas förståelse av tiosystemet fördjupas och förankras. De utvecklar sin
uppfattning om talens uppbyggnad, samband och delbarhet genom att undersöka och klassificera tal.
Eleverna övar sig att utföra grundläggande räkneoperationer som huvudräkning. Man försäkrar sig om att
eleverna kan additions- och subtraktionsalgoritmen. Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna övar multiplikationsalgoritmen och försäkrar sig om att de kan den. Begreppet
division studeras vid både innehålls- och delningsdivision. Eleverna övar att dividera en talenhet i taget. Räkneoperationernas egenskaper och sambanden mellan dem utnyttjas.
Eleverna handleds att avrunda tal och använda överslagsräkning för att lära sig att bedöma storleksordningen
av ett resultat. Alla räkneoperationer övas i mångsidiga situationer med olika konkreta hjälpmedel.
Talområdet utvidgas med negativa heltal. Eleverna övar de grundläggande räkneoperationerna med bråk i
olika situationer. Eleverna utforskar decimaltal som en del av tiosystemet och övar grundläggande räkneoperationer med decimaltal. Eleverna gör sig förtrogna med begreppet procent. Sambanden mellan bråk, decimaltal och procent utnyttjas.
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I3 Algebra: De introduceras i begreppet obekant, undersöker ekvationer och söker lösningar till ekvationer
genom slutledning och prövning.
I4 Geometri och mätning: Eleverna bygger, ritar, undersöker och klassificerar kroppar och figurer. De lär sig
begreppen punkt, sträcka, rät linje och vinkel. Eleverna övar sig att rita, mäta och klassificera vinklar. I koordinatsystemet behandlas först den första kvadranten och därefter de övriga kvadranterna.
Eleverna undersöker begreppet skala och använder skalor för att förstora och förminska. De handleds i att
använda skalor vid kartläsning. Eleverna övar sig att mäta och man fäster deras uppmärksamhet vid mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att mätningen kontrolleras. Eleverna mäter och
beräknar omkretsen av olika figurer. De vägleds att förstå hur ett enhetssystem är uppbyggt. Eleverna tränar
enhetsbyten genom att använda de vanligaste måttenheterna.
I5 Informationsbehandling, statistik och sannolikhet: Informationen registreras och presenteras med hjälp
av tabeller och diagram.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Betydelse, värderingar, attityder
M1
Bibehålla elevens inspiration och
intresse för matematik samt
stödja elevens positiva självbild
och självförtroende.

I1–I5
Eleverna lär sig att upptäcka allt fler samband mellan
matematiken och vardagslivet.

K1, K3, K5

Arbetsfärdigheter
M2
Handleda eleven i att uppfatta
samband i det som hen lär sig.

M3
Handleda eleven i att utveckla sin
förmåga att ställa frågor och dra
motiverade slutsatser utifrån sina
observationer.
M4
Uppmuntra eleven att presentera
sina lösningar och slutledningar
för andra med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt och skriftligt,
även med hjälp av digitala verktyg.

I1–I4
Eleverna lär sig logiken bakom tiosystemet, till exempel talenheternas ordning, vikten av plats.
Eleverna söker alternativa lösningar på ett systematiskt sätt och upptäcker orsakssammanhang och samband.
I1–I5
Eleverna presenterar och motiverar de egna lösningarna muntligt och skriftligt.

K4

K1, K2, K4,
K5

Eleverna löser problem med hjälp av ritningar.
I1–I4
Eleverna övar alla räkneoperationer mångsidigt i olika
situationer med olika konkreta hjälpmedel.

K1, K2, K4,
K5

Eleverna söker systematiskt alternativa lösningsmodeller.
Eleverna stärker sin förmåga att presentera och motivera den egna lösningen muntligt och skriftligt.
246

M5
Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa
problem.

I1–I5
Eleverna övar begreppet obekant i matematiska uttryck.

M6
Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är rimligt.

Eleverna undersöker ekvationer och söker lösningar
till ekvationer genom slutledning och prövning.
I1–I5
Eleverna stärker sina huvudräkningsfärdigheter.

K1, K4, K5

K1, K2

Eleverna använder överslagsräkning och bedömer resultat.

Begreppsliga och ämnesspecifika mål
M7
Handleda eleven i att förstå och
använda matematiska begrepp
och symboler.

I1–I5
Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationsalgoritmen.

K1, K4

Eleverna lär sig addition och subtraktion med bråktal
med samma nämnare.

M8
Stödja och handleda eleven i att
förstärka och bredda förståelsen
av tiosystemet.

M9
Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal
och negativa heltal.
M10
Handleda eleven i att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom
att utnyttja räkneoperationernas
egenskaper.

M11
Handleda eleven i att observera
och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer
samt introducera eleven i geometriska begrepp.

De introduceras i begreppet procent.
I2
Eleven övar logiken bakom tiosystemet.

K1, K4

Man försäkrar sig om att eleverna behärskar principen för division med en talenhet i taget.
Övningarna med tiosystemet utvidgas till tiondelar
och hundradelar (procent).
I2
Man försäkrar sig om att eleverna förstår positiva och
negativa heltal.
I2
Användningen av algoritmer utvidgas till decimaltal.

K1, K4

K1, K3, K6

Eleverna introduceras i talens delbarhet och utnyttjar
denna färdighet i huvudräkning och förkortning.
Eleverna kan slutleda om ett tal är delbart med 2, 5
och 10.
I4
Eleverna övar sig på att rita, mäta och klassificera
vinklar.

K4, K5

Eleverna lär sig alla kvadranterna i koordinatsystemet.
Eleverna lär sig att räkna omkretsen av en månghörning.
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M12
Handleda eleven i att uppskatta
storleken av ett mätobjekt, välja
lämpliga mätredskap och lämplig
enhet samt bedöma mätresultatets rimlighet.

M13
Handleda eleven i att utarbeta och
tolka tabeller och diagram samt
använda statistiska nyckeltal och
erbjuda eleven upplevelser om
sannolikhet.

Eleverna undersöker begreppet skala och använder
skalor för att förstora och förminska.
I4
Eleverna lär sig namnen på måttenheter via tiosystemet.

K1, K3, K6

Eleverna övar måttenhetsomvandlingar, till exempel
längd, massa och volym.
Eleverna övar omvandlingar med tidsenheter och att
räkna tid.
I5
Eleverna registrerar och presenterar information med
hjälp av tabeller och diagram.

K4, K5

Eleverna utnyttjar elektroniska hjälpmedel.

M14
I1
Inspirera eleven att utarbeta inEleverna övar på programmeringstänkandet i visuella
struktioner som datorprogram i en programmeringsmiljöer.
visuell programmeringsmiljö.
Eleverna övar användningen av variabler till exempel
för att fastställa läge eller räkna punkter.

K1, K4, K5,
K6

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- använder det som hen lärt sig i den föregående årskursen som grund för nya kunskaper
- kan logiken bakom tiosystemet
- motiverar de egna matematiska lösningarna muntligt och skriftligt
- kan utnyttja olika slags räkneoperationer efter behov
- använder multiplikationsalgoritmen
- kan utnyttja talens delbarhet i huvudräkning och förkortning
- räknar addition och subtraktion med bråktal med samma nämnare
- kan rita, mäta och klassificera vinklar samt räkna omkretsen av en månghörning
- kan namnen på de vanligaste måttenheterna och omvandlingen med dessa
- räknar omvandlingar av tidsintervall och tidsenheter
- utnyttjar elektroniska hjälpmedel i presentationen av data i tabell- eller diagramformat
- använder variabler i programmering i en visuell programmeringsmiljö
Centralt innehåll som anknyter till målen för matematik i årskurs 6
I1 Matematiskt tänkande: Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader och mönster. De fördjupar sin förmåga att jämföra, klassificera och ordna, systematiskt söka alternativ samt upptäcka orsakssammanhang och samband i matematiken. Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.
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I2 Tal och räkneoperationer: Elevernas förståelse av tiosystemet fördjupas och förankras. De utvecklar sin
uppfattning om talens uppbyggnad, samband och delbarhet genom att undersöka och klassificera tal.
Eleverna övar sig på att utföra grundläggande räkneoperationer som huvudräkning. Man försäkrar sig om att
eleverna kan additions- och subtraktionsalgoritmen. Man försäkrar sig om att eleverna kan multiplikationstabellerna 1–10 och multiplikationsalgoritmen. Begreppet division studeras vid både innehålls- och delningsdivision. Eleverna övar att dividera en talenhet i taget. Räkneoperationernas egenskaper och sambanden
mellan dem utnyttjas.
Eleverna handleds att avrunda tal och använda överslagsräkning för att lära sig att bedöma storleksordningen
av ett resultat. Alla räkneoperationer övas i mångsidiga situationer med olika konkreta hjälpmedel.
Talområdet utvidgas med negativa heltal. Eleverna övar de grundläggande räkneoperationerna med bråk i
olika situationer. I multiplikation och division används naturliga tal. Eleverna utforskar decimaltal som en del
av tiosystemet och övar grundläggande räkneoperationer med decimaltal. Eleverna gör sig förtrogna med
begreppet procent. De utvecklar en förståelse för procenttal och –värde och övar sig att beräkna dem i enkla
situationer. Sambanden mellan bråk, decimaltal och procent utnyttjas.
I3 Algebra: undersöker ekvationer och söker lösningar till ekvationer genom slutledning och prövning.
I4 Geometri och mätning: Eleverna bygger, ritar, undersöker och klassificerar kroppar och figurer. Eleverna
undersöker närmare rätblock. Eleverna utforskar närmare trianglar, fyrhörningar och cirklar. I koordinatsystemet behandlas först den första kvadranten och därefter de övriga kvadranterna. Eleverna undersöker begreppet skala och använder skalor för att förstora och förminska. De handleds i att använda skalor vid kartläsning.
Eleverna görs uppmärksamma på mätningens noggrannhet, vid bedömningen av mätresultatet och vid att
mätningen kontrolleras. Eleverna beräknar omkretsen och arean av olika figurer och volymen av rätblock. De
vägleds att förstå hur ett enhetssystem är uppbyggt. Eleverna tränar enhetsbyten genom att använda de
vanligaste måttenheterna.
I5 Informationsbehandling, statistik och sannolikhet: Elevernas förmåga att systematiskt söka information
om intressanta ämnen utvecklas. Informationen registreras och presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Av statistiska nyckeltal behandlas medelvärde och typvärde. Eleverna undersöker sannolikhet utgående från vardagliga situationer genom att resonera sig fram till om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i matematik i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Betydelse, värderingar, attityder
M1
Bibehålla elevens inspiration och
intresse för matematik samt
stödja elevens positiva självbild
och självförtroende (mångvetenskapliga).

I1–I5
Eleverna lär sig att upptäcka allt fler samband mellan
matematiken och vardagslivet (mångvetenskapliga).

K1, K3, K5

Arbetsfärdigheter
M2

I1–I4

K4
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Handleda eleven i att uppfatta
samband i det som hen lär sig
(mångvetenskapliga).

Eleven kan tillämpa logiken bakom tiosystemet, till
exempel avrundning (mångvetenskapliga).
Eleverna söker alternativa lösningar på ett systematiskt sätt och upptäcker orsakssammanhang och samband (mångvetenskapliga).
I1–I5
Eleverna söker och presenterar alternativa lösningsmodeller både muntligt och skriftligt (mångvetenskapliga).

M3
Handleda eleven i att utveckla sin
förmåga att ställa frågor och dra
motiverade slutsatser utifrån sina
observationer (mångvetenskapliga).

K1, K2, K4,
K5

M4
Uppmuntra eleven att presentera
sina lösningar och slutledningar
för andra med konkreta hjälpmedel, figurer, muntligt och skriftligt,
även med hjälp av digitala verktyg.

I1–I4
K1, K2, K4,
Eleverna övar alla räkneoperationer i mångsidiga situ- K5
ationer med olika konkreta hjälpmedel.

M5
Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa
problem.

I1–I5
Eleverna övar på att lösa ekvationer genom slutledning och prövning.

K1, K4, K5

M6
Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är rimligt (mångvetenskapliga).

I1–I5
Eleverna stärker sina huvudräkningsfärdigheter, färdigheter i överslagsräkning och bedömning av resultat (mångvetenskapliga).

K1, K2

Eleverna tränar sina färdigheter i att resonera sig
fram till sannolikhet i vardagliga situationer: om en
händelse är omöjlig, möjlig eller säker (mångvetenskapliga).
Begreppsliga och ämnesspecifika mål
M7
Handleda eleven i att förstå och
använda matematiska begrepp
och symboler.

M8
Stödja och handleda eleven i att
förstärka och bredda förståelsen
av tiosystemet.

I1–I5
Eleverna lär sig begreppet procent (som heltal).

K1, K4

Eleverna övar på att räkna procenttal och -värde i
enkla fall.
Eleverna lär sig att addera och subtrahera bråktal
med olika nämnare samt multiplikation och division
av bråktal med naturliga tal.
I2
Eleven kan tillämpa logiken bakom tiosystemet, till
exempel avrundning.

K1, K4

Eleverna inser sambanden mellan bråk, decimaltal
och procent.
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M9
Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal
och negativa heltal.

Eleverna övar räkning med decimaltal (tiondelar,
hundradelar och tusendelar).
I2
Eleverna övar addition och subtraktion med negativa
och positiva heltal.

K1, K4

M10
Handleda eleven i att uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt genom
att utnyttja räkneoperationernas
egenskaper.

I2
Eleverna utnyttjar talens delbarhet i olika räkneoperationer, till exempel huvudräkning, förkortning.

K1, K3, K6

M11
Handleda eleven i att observera
och beskriva geometriska egenskaper hos kroppar och figurer
samt introducera eleven i geometriska begrepp.

I4
Man försäkrar sig om att eleverna behärskar koordinatsystemet.

K4, K5

Eleverna handleds i att använda skalor vid kartläsning.
Eleverna övar på att beräkna arean av fyrhörningen
och triangeln.
Eleverna lär sig att mäta och beräkna volymen av rätblock.

M12
Handleda eleven i att uppskatta
storleken av ett mätobjekt, välja
lämpliga mätredskap och lämplig
enhet samt bedöma mätresultatets rimlighet.

I4
Eleverna lär sig namnen på måttenheter via tiosystemet.

K1, K3, K6

Eleverna övar måttenhetsomvandlingar (längd,
massa, area och volym).
Man försäkrar sig om att eleverna behärskar omvandlingar med tidsenheter och kan räkna tid.

M13
Handleda eleven i att utarbeta och
tolka tabeller och diagram samt
använda statistiska nyckeltal och
erbjuda eleven upplevelser om
sannolikhet.

I5
Elevernas förmåga att systematiskt söka information
om intressanta ämnen stärks.

K4, K5

Eleverna registrerar och presenterar information med
hjälp av tabeller och diagram med elektroniska verktyg.
Av statistiska nyckeltal behandlas medelvärde och
typvärde.
Eleverna tränar sina färdigheter i att resonera sig
fram till sannolikhet i vardagliga situationer (om en
händelse är omöjlig, möjlig eller säker).
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M14
Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en
visuell programmeringsmiljö
(mångvetenskapliga).

I1
Eleverna programmerar ett enkelt program, till exempel ett spel, i en visuell programmeringsmiljö (mångvetenskapliga).

K1, K4, K5,
K6

Tabell Mål för lärandet i matematik i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- använder det som hen lärt sig i den föregående årskursen som grund för nya kunskaper
- tillämpar logiken bakom tiosystemet
- kan söka alternativa lösningsmodeller och presenterar dem muntligt och skriftligt
- kan utnyttja alla grundläggande räkneoperationer i vardagliga situationer
- använder överslagsräkning och bedömer resultat
- kan begreppet procent som heltal
- inser sambanden mellan bråk, decimaltal och procent
- kan addera och subtrahera bråktal med olika nämnare samt multiplicera och dividera bråktal med
naturliga tal
- beräknar arealen av fyrhörningar och trianglar
- kan omvandla areal (cm2 ja m2) och tidsenheter
- beräknar medelvärde och typvärde av statistiska nyckeltal
- programmerar ett enkelt program, till exempel ett spel, i en visuell programmeringsmiljö
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. Utvecklingen av elevernas kunskaper och
färdigheter i matematik ska följas i enlighet med kommunens plan för identifiering av lärandet. Eleven erbjuds systematiskt stöd även i förutseende syfte och i innehåll som lärts ut tidigare. Stödet ska ge eleverna
möjlighet att utveckla sina kunskaper samtidigt som deras positiva attityd och självförtroende stärks. Eleverna ska erbjudas lämpliga konkreta hjälpmedel som stöd för lärandet samt möjligheter att själva komma
till insikt och förstå. Varje elev ska ges möjlighet att öva tillräckligt.
Elever som behöver mera utmaningar ska stödjas med hjälp av alternativa arbetsformer och genom att berika
undervisningsinnehållet. Uppgifterna kan till exempel omfatta talens egenskaper, olika talföljder, geometri,
kreativ problemlösning och matematiska tillämpningar.
Bedömning av elevens lärande i matematik i årskurs 3–6
Under läsåret är den huvudsakliga uppgiften för bedömningen av lärandet att stödja och främja elevernas
matematiska tänkande och kunskapsutveckling inom alla målområden. Bedömningen ska vara mångsidig och
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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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i matematik
Mål för undervisningen
Innehåll
Föremål för bedömKunskapskrav för goda kunningen i läroämnet
skaper/vitsordet åtta
Betydelse, värderingar, attityder
M1 Bibehålla elevens inspiration och intresse för matematik samt stödja elevens
positiva självbild och självförtroende.

I1–I5

Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i
att reflektera över sina upplevelser som en del av självbedömningen.
Arbetsfärdigheter

M2 Handleda eleven i att
uppfatta samband i det som
hen lär sig.

I1–I5

Samband mellan saker
man lärt sig

Eleven uppfattar och ger
exempel på samband mellan saker som hen lär sig

M3 Handleda eleven i att utveckla sin förmåga att ställa
frågor och dra motiverade
slutsatser utifrån sina observationer.

I1–I5

Förmåga att ställa frågor
och slutledningsförmåga

Eleven kan presentera matematiskt intressanta frågor och slutledningar.

M4 Uppmuntra eleven att
presentera sina lösningar
och slutledningar för andra
med konkreta hjälpmedel,
figurer, muntligt och skriftligt, även med hjälp av digitala verktyg.

I1–I5

Förmåga att presentera
lösningar och slutledningar

Eleven presenterar sina
lösningar och slutledningar på
olika sätt.

M5 Handleda och stödja eleven i utvecklingen av förmågan att lösa problem.

I1–I5

Problemlösnings-färdigheter

Eleven kan använda olika
strategier vid problemlösning.
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M6 Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma
hur ändamålsenlig en lösning är och om resultatet är
rimligt.
M7 Handleda eleven i att
förstå och använda matematiska begrepp och symboler.

I1–I5

Förmåga att bedöma en
lösning

Eleven kan i regel bedöma en
lösnings ändamålsenlighet och
ett resultats rimlighet.

Begreppsliga och ämnesspecifika mål
I1–I5
Förståelse och användEleven använder i regel rätta begrepp och symboler.
ning av matematiska begrepp

M8 Stödja och handleda eleven i att förstärka och
bredda förståelsen av tiosystemet.

I2

Förståelse av tiosystemet. Eleven behärskar tiosystemets
princip också vid räkning med tal
i decimalform.

M9 Stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva rationella tal och negativa heltal.

I2

Förståelse av talbegreppet

Eleven kan använda positiva rationella tal och negativa heltal.
M10 handleda eleven att uppnå
flytande

M10 Handleda eleven i att
uppnå flytande räknefärdigheter både i huvudräkning
och skriftligt genom att utnyttja räkneoperationernas
egenskaper.

I2

Räknefärdigheter och att
utnyttja de grundläggande räkneoperationernas egenskaper

Eleven räknar relativt
obehindrat i huvudet och skriftligt.

M11 Handleda eleven i att
observera och beskriva geometriska egenskaper hos
kroppar och figurer samt introducera eleven i geometriska begrepp.

I4

Geometriska begrepp och
förmåga att observera
geometriska egenskaper

Eleven kan klassificera och identifiera kroppar och figurer. Eleven kan använda skalor samt
känner igen symmetriska figurer
i förhållande till räta linjer och
punkter.

M12 Handleda eleven i att
uppskatta storleken av ett
mätobjekt, välja lämpliga
mätredskap och lämplig enhet samt bedöma mätresultatets rimlighet.

I4

Förmåga att mäta

Eleven kan välja ett lämpligt
mätredskap, mäta och
bedöma mätresultatets
rimlighet. Eleven kan beräkna
areor och volymer. Eleven behärskar de vanligaste
måttenhetsomvandlingarna.

M13 Handleda eleven i att
utarbeta och tolka tabeller
och diagram samt använda
statistiska nyckeltal samt erbjuda eleven upplevelser om
sannolikhet.

I5

Att göra och tolka tabeller och diagram

Eleven kan göra en tabell
utgående från ett material samt
tolka tabeller och
diagram. Eleven kan beräkna
medelvärdet och bestämma typvärdet.
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M14 Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.

12.3.5.

I1

Visuell programmering

Eleven kan programmera ett
fungerande program i en
visuell programmeringsmiljö.

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 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 hållbar utveckling ska beaktas i undervisningen i omgivningslära. Det centrala
målet för omgivningsläran är att handleda eleverna att förstå hur människans val påverkar livet och miljön i
dag och i framtiden.
Omgivningsläran ska lägga grund för kunskaper inom de olika ämnesområdena i omgivningslära. Målet är att
förstå deras betydelse för miljön, tekniken, det vardagliga livet, människan och mänsklig verksamhet. Inom
biologi är det centralt att eleverna lär känna och förstå naturmiljön, människan, livet och dess utveckling
samt villkoren för liv på jorden. Inom geografi är det viktigt att eleverna undersöker sin egen närmiljö och
förstår olika områden i världen, fenomen som förekommer i dem och hur livet ser ut för de människor som
bor i områdena. Inom fysik är det viktigt att stödja eleverna att förstå naturens grundstrukturer och fenomen
och att förklara dessa fenomen även med hjälp av information baserad på egna undersökningar. Inom kemi
är det centralt att iaktta olika ämnen i vår omgivning. Man ska undersöka, beskriva och förklara ämnenas
egenskaper, deras sammansättning samt omvandlingar som de genomgår. Inom hälsokunskap är det viktigt
att eleverna lär sig att förstå de faktorer som stödjer och skyddar hälsan i vår omgivning och i mänsklig verksamhet samt att främja kunskaper som stödjer hälsa, välbefinnande, trygghet och säkerhet.
Målet med undervisningen är att väcka och fördjupa elevernas intresse för de olika ämnesområdena i omgivningslära. Likvärdighet och jämlikhet främjas genom att varje elev erbjuds möjligheter att mångsidigt bekanta sig med omgivningslärans samtliga vetenskapsområden och med den teknik och de utbildningsmöjligheter som finns på området.
I årskurserna 3–6 kan undervisningen i omgivningslära planeras som helheter där man granskar den omgivande världen samt eleverna och deras aktiviteter som en del av omgivningen. Eleven vägleds att ge akt på
sitt växande och sin utveckling. Med hjälp av problemlösnings- och undersökningsuppgifter fördjupas intresset för fenomen i omgivningen. I slutet av årskurshelheten funderar man också på de olika ämnesområdenas
särdrag.
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Målen för mångsidig kompetens i omgivningslära i årskurserna 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: I samband med studierna i omgivningslära lär sig eleverna att sätta upp
egna studiemål och bedöma sin lärprocess. Eleverna medverkar aktivt i skolgemenskapen.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna övat sig att medverka i grupp i olika roller och sociala
situationer. Som en del av undervisningen lär eleverna sig att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt och
etiskt sätt. Undervisningen stärker formandet av elevens kulturidentitet och globala förståelse.
K3 Vardagskompetens: Eleverna tränar på att förstå hur sunda levnadsvanor och de egna handlingarna påverkar deras eget och andras välbefinnande.
K4 Multilitteracitet: Eleverna övar på att kritiskt använda olika slags källor i informationssökningen.
K5 Digital kompetens: Eleverna övar på att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi mångsidigt,
ansvarsfullt, säkert och ergonomiskt i sina studier.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: I undervisningen övas projektarbete och bildande av nätverk.
Eleverna lär sig om särdragen i näringslivet i närområdet.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Lärandet av omgivningslära planeras, genomförs och bedöms tillsammans. Samtidigt övar eleverna på att fatta beslut, påverka och ta ansvar. Eleverna övar sig på att värna om miljön på ett hållbart sätt.
Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 3
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna.
I2 Vardagliga situationer och sammanhang: Innehållet och uppgifterna väljs så att de anknyter till vardagliga
situationer och sammanhang. Eleverna får öva sig på att beskriva vardagliga situationer, fenomen och teknik
med begrepp och modeller från olika ämnesområden. De undersöker hur apparater och olika konstruktioner
fungerar. Säkerhetskunskapen utvecklas till exempel inom följande delområden: trafik-, brand-, elsäkerhet,
olyckor, förgiftningar samt åtgärder i nöd- och risksituationer.
I3 På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld: Naturmiljön och mänsklig verksamhet i Finland och Norden undersöks med hjälp av mångsidiga regionala exempel och aktuella nyheter. Centrala perspektiv är att värdesätta naturens och kulturens mångfald. Man bygger upp sin världsbild och dess regionala ramar med hjälp av
olika kartor.
I4 Att undersöka omgivningen: Som innehåll väljs undersökningsuppgifter som rör den egna livsmiljön. Med
hjälp av uppgifterna får eleven insikt i de olika faserna av en undersökning. Eleverna undersöker vädret.
I5 Naturens strukturer, principer och kretslopp: Eleverna mäter temperaturer. Eleverna fördjupar sig i närrymden, årstiderna, växlingen mellan dag och natt.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 3
I innehållet Nordens under betonas informationssökningsfärdigheterna. Studierna av vardagsfärdigheter och
säkerhet betonar laborativa inslag. Innehållet Jag utforskar jordklotet betonar observation och forskning. I
innehållet Uppfinn och experimentera betonas elevens egna intressen.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Betydelse, värderingar, attityder
M1
Väcka och upprätthålla elevens
intresse för omgivningen och
undervisningen i omgivningslära samt hjälpa eleven att inse
att samtliga ämnesområden i
omgivningsläran är viktiga för
hen.

I1–I6
Nordens under
- Finland
- Norden

K1–K7

Vardagsfärdigheter och säkerhet
- Förmåga att främja säkerheten, säkerhetskunskap
- Trafiksäkerhet (cykel)
- Brandsäkerhet
- Elsäkerhet
- Olyckor
- Förgiftningar
- Apparaternas funktionsprinciper och konstruktioner
- Åtgärder i nöd- och risksituationer
Jag utforskar jordklotet
- Vädret
- Mätning av temperatur
- Aggregationstillstånd
- Vattnets kretslopp
- Dag och natt
- Årstider
- Närrymden
Uppfinn och experimentera

M2
Vägleda och sporra eleven att
ställa upp mål för sina studier
och att arbeta långsiktigt för
att uppnå dem samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära.

I1–I6
Nordens under

K1, K6, K7

Vardagsfärdigheter och säkerhet
Jag utforskar jordklotet
Uppfinn och experimentera
Undersöknings- och arbetsfärdigheter

M5
Hjälpa eleven att planera och
genomföra små undersökningar, göra observationer och
mätningar i mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen

I1–I6
Jag utforskar jordklotet

K1, K5, K6

Uppfinn och experimentera
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samt undersöknings- och mätredskap.
M7
Handleda eleven i att förstå
betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de
fungerar och används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans (mångvetenskapliga).

I1
Vardagsfärdigheter och säkerhet

K2, K3, K5,
K6

M9
Handleda eleven i att undersöka, agera, röra sig och göra
utflykter i naturen och den
byggda miljön.

I2–I6
Vardagsfärdigheter och säkerhet

K3

M10
Erbjuda eleven möjligheter att
öva sig på att arbeta i grupp
genom att delta i olika roller
och sociala situationer, inspirera eleven att uttrycka sig och
lyssna på andra samt stödja
elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera sina
känslor.

I1–I6
Nordens under

K2, K3, K6

M11
Handleda eleven i att använda
informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och presentera information och för att kommunicera
på ett ansvarsfullt, tryggt och
ergonomiskt sätt.

I1–I6
Nordens under

Uppfinn och experimentera (mångvetenskapliga).

Vardagsfärdigheter och säkerhet
Jag utforskar jordklotet
Uppfinn och experimentera

K4, K5

Vardagsfärdigheter och säkerhet
Jag utforskar jordklotet

Kunskap och förståelse
M14
Handleda eleven i att söka tillförlitlig information, uttrycka
olika synpunkter och motivera
dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och
synvinklar.

I1–I6
Nordens under

K1, K2, K4,
K5

Vardagsfärdigheter och säkerhet
Jag utforskar jordklotet
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Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- undersöker och jämför naturmiljön och mänsklig verksamhet i Norden
- behärskar grundläggande säkerhetskunskaper
- undersöker och förstår fenomen som orsakas av jordens rörelse
- övar sig på att skapa uppfinningar
- förstår, undersöker, experimenterar och drar slutsatser om aggregationstillstånd
- lär sig att utnyttja informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärandet.
Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 4
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna.
I1 Jag som människa: Innehållet väljs så att det anknyter till människans uppbyggnad och centrala livsfunktioner. Eleverna får insikt i de olika delområdena av hälsa, hälsoresurser, vardagliga hälsovanor, förhindrande
av sjukdomar och färdigheter i egenvård. Eleven ger akt på faktorer som stödjer det egna lärandet.
I2 Vardagliga situationer och sammanhang: Innehållet och uppgifterna väljs så att de anknyter till vardagliga
situationer och sammanhang. Eleverna får öva sig på att beskriva vardagliga situationer, fenomen och teknik
med begrepp och modeller från olika ämnesområden. Eleverna övar på att förebygga mobbning.
I3 På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld: Naturmiljön och mänsklig verksamhet i Europa undersöks med
hjälp av mångsidiga regionala exempel och aktuella nyheter. Centrala perspektiv är att värdesätta naturens
och kulturens mångfald. Man bygger upp sin världsbild och dess regionala ramar med hjälp av olika kartor.
I4 Att undersöka omgivningen: Som innehåll väljs undersökningsuppgifter som rör den egna livsmiljön. I
livsmiljön fäster man uppmärksamhet vid den levande och icke-levande naturen, den byggda och sociala
miljön samt fenomen, material och tekniska tillämpningar i omgivningen. Med hjälp av uppgifterna får eleven
insikt i de olika faserna av en undersökning. Eleverna identifierar organismer och olika livsmiljöer, sammanställer under handledning en växtsamling samt undersöker experimentellt växternas tillväxt. De undersöker
också betydelsen av olika miljöer i hembygden ur ett hälsoperspektiv. Eleverna bekantar sig också med de
rättigheter och skyldigheter som gäller då de rör sig i sin omgivning.
I5 Naturens strukturer, principer och kretslopp: De ska undersöka växelverkan mellan mänsklig verksamhet
och olika organismer och deras livsmiljöer.
I6 Att bygga en hållbar framtid: Vid valet av innehåll beaktas värnandet om naturens mångfald och hälsofrämjandet. Eleverna reflekterar över hur deras egna aktiviteter påverkar dem själva, andra människor, djurens välmående, naturen och samhället. I den egna närmiljön övas miljövänlig verksamhet och omsorg om
andra.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 4
Innehållet Jag som människa betonar egna och andras erfarenheter, delaktiggörande och drama. I utforskandet av omgivningen betonas iakttagelser, undersökande och rörelse i omgivningen. I innehållet Europas under betonas informationssökningsfärdigheterna. I innehållet Uppfinn och experimentera betonas elevens
egna intressen.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Betydelse, värderingar, attityder
M1
Väcka och upprätthålla elevens intresse för omgivningen
och undervisningen i omgivningslära samt hjälpa eleven
att inse att samtliga ämnesområden i omgivningsläran är
viktiga för hen.

I1–I6
Jag som människa (mångvetenskapliga).
- Faktorer som stödjer det egna lärandet.
- Hälsa.
- Delområden inom hälsa och resurser.
- Att främja hälsan.
- Att förebygga sjukdomar.
- Färdigheter i egenvård.
- Hälsovanor i vardagen.
- Människans uppbyggnad.
- Människans centrala livsfunktioner.
- Påverkan av de egna aktiviteterna på eleverna själva,
andra människor, djurens välmående, naturen och
samhället.
- Förebygga mobbning
- Ta hand om andra.
- Påverkan av olika sociala situationer och sammanhang på välbefinnandet.

K1–K7

Jag utforskar min omgivning.
- Växelverkan mellan mänsklig verksamhet och olika
organismer och deras livsmiljöer.
- Att odla växter, experimentell undersökning.
- Livsmiljöer
- levande och icke-levande natur
- bebyggd miljö
- social miljö
- fenomen, material och teknologiska tillämpningar
i omgivningen
- Sammanställande av växtsamling (sommaren mellan
åk 4 och 5)
- Rättigheter och skyldigheter vid verksamhet i miljön
(växelverkansförhållande, organismer)
Europas under
Uppfinn och experimentera
M2
Vägleda och sporra eleven att
ställa upp mål för sina studier
och att arbeta långsiktigt för
att uppnå dem samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära.

I1–I6
Jag som människa
Jag utforskar min omgivning.
Europas under

K1, K6, K7
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Undersöknings- och arbetsfärdigheter
M4
Uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem
som utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter (mångvetenskapliga).

I1–I6
Jag som människa (mångvetenskapliga).

M5
Hjälpa eleven att planera och
genomföra små undersökningar, göra observationer och
mätningar i mångsidiga lärmiljöer med hjälp av olika sinnen
samt undersöknings- och mätredskap.
M9
Handleda eleven i att undersöka, agera, röra sig och göra
utflykter i naturen och den
byggda miljön.

I1–I6
Jag som människa

K1, K6, K7

Jag utforskar min omgivning.
Europas under
Uppfinn och experimentera
K1, K5, K6

Jag utforskar min omgivning.
Europas under
Uppfinn och experimentera
I2–I6
Jag utforskar min omgivning.

K3

Kunskap och förståelse
M12
Vägleda eleven i att observera
omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med hjälp av begrepp inom omgivningsläran
samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att
bestå av olika förhandsuppfattningar så att de bättre
motsvarar den exakta användningen av begreppen.
M13
Handleda eleven i att förstå,
använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man
kan tolka och förklara människan, omgivningen och anknytande fenomen.
M14
Handleda eleven i att söka tillförlitlig information, uttrycka
olika synpunkter och motivera
dem samt tolka och kritiskt

I1–I6
Jag utforskar min omgivning.

K1, K2, K4,
K5

I1–I6
Jag som människa

K1, K2, K4,
K5

Jag utforskar min närmiljö
Uppfinn och experimentera

I1–I6
Jag som människa (mångvetenskapliga).

K1, K2, K4,
K5

Jag utforskar min omgivning.
Europas under
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bedöma informationskällor
och synvinklar (mångvetenskapliga).
M15
Vägleda eleven att undersöka
naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka
ekologiskt samt hjälpa eleven
att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och
utveckling.

I1, I3–I6
Jag som människa

K1, K3, K7

Jag utforskar min omgivning.
Europas under

Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- känner till människans uppbyggnad och förstår de centrala livsfunktionerna
- förstår grunderna för hälsa och välbefinnande
- utforskar mångsidigt organismer och livsmiljöer
- gör uppfinningar
- undersöker och jämför naturmiljön och mänsklig verksamhet i olika europeiska länder.
Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 5
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna.
I1 Jag som människa: Innehållet väljs så att det anknyter till olika skeden under människans uppväxt och
utveckling. Särskild vikt fästs vid aktuella förändringar i utvecklingen hos åldersgruppen och att förstå dem.
Man behandlar den sexuella utvecklingen som anknyter till åldersstadiet samt människans fortplantning. Eleverna övar sig på att identifiera olika fysiska och psykiska signaler och att bli medvetna om sina egna tankar,
behov, attityder och värderingar. Eleverna får insikt i mentala färdigheter. Dessutom får de öva sig att identifiera, uttrycka och reglera känslor.
I2 Vardagliga situationer och sammanhang: Säkerhetskunskapen utvecklas till exempel inom följande delområden: rusmedel samt fysisk och mental integritet.
I3 På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld: Naturmiljön och mänsklig verksamhet i de andra världsdelarna
undersöks med hjälp av mångsidiga regionala exempel och aktuella nyheter. Centrala perspektiv är att värdesätta naturens och kulturens mångfald. Man bygger upp sin världsbild och dess regionala ramar med hjälp
av olika kartor och andra geomedier.
I4 Att undersöka omgivningen: Som innehåll väljs undersökningsuppgifter som rör den egna livsmiljön. Med
hjälp av uppgifterna får eleven insikt i de olika faserna av en undersökning. Eleverna undersöker jordmånen
och berggrunden.
I5 Naturens strukturer, principer och kretslopp: Man undersöker ljud- och ljusfenomen. Eleverna fördjupar
sig i jordklotets uppbyggnad. Man bekantar sig med näringskedjor, djurs och växters fortplantning, näringsproduktion och matens kretslopp samt bruket av skog.
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I6 Att bygga en hållbar framtid: Vid valet av innehåll beaktas värnandet om naturens mångfald, att främja
hälsa och att bo i en mångkulturell värld.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 5
I innehållet Jag som människa betonas elevens uttryckande och motivering av de egna åsikterna. I innehållet
Jag ute i världen betonas informationssökningsfärdigheterna, berikande upplevelser och digital kompetens.
I utforskandet av jordklotet betonas upplevelserikedom. I innehållet Uppfinn och experimentera betonas
elevens egna intressen. I studierna av de grundläggande förutsättningarna för livet betonas besök till utflyktsmål i närområdet. I innehållet Ljud- och ljusfenomen betonas undersökning och åskådliggörande.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Betydelse, värderingar, attityder
M2
Vägleda och sporra eleven att
ställa upp mål för sina studier
och att arbeta långsiktigt för
att uppnå dem samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära.

Jag som människa (hälsa och känslor)
- Olika skeden under uppväxten och utvecklingen
- aktuella förändringar
- individualitet
- Sexuell utveckling och fortplantning
- Fysisk och mental integritet
- Rusmedel
- Mentala färdigheter
- Att identifiera, uttrycka och reglera känslor
- Egna tankar, behov, attityder och värderingar
- Fysiska och psykiska signaler

K1–K7

Jag ute i världen
- Att bo i en mångkulturell värld
- Att värna om det egna kulturarvet
- Andra världsdelar
- Att bygga upp sin världsbild och dess regionala ramar: karta, andra geomedier
- En hållbar livsstil
- Att värdesätta naturens och kulturens mångfald
- Människans globala välbefinnande nu och i framtiden
- Att öka den globala förståelsen
Jag utforskar jordklotet
- Jordklotets uppbyggnad
- Jordmånen och berggrunden
Uppfinn och experimentera
Grundläggande förutsättningar för liv
- Fotosyntes
- Djurs och växters fortplantning
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-

Näringskedjan
Näringsproduktion
Matens kretslopp
Skogsbruk

Ljud- och ljusfenomen
- reflektion
- ljusbrytning
- decibel
Undersöknings- och arbetsfärdigheter
M6
Hjälpa eleven att se samband
mellan orsak och verkan, dra
slutsatser utgående från resultaten och presentera sina resultat och undersökningar på
olika sätt.
M7
Handleda eleven i att förstå
betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de
fungerar och används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans.
M8
Uppmuntra eleven att främja
välbefinnande och säkerhet i
sina aktiviteter och i sin
närmiljö och vägleda eleven
att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt
som även skyddar hen själv.
M10
Erbjuda eleven möjligheter att
öva sig på att arbeta i grupp
genom att delta i olika roller
och sociala situationer, inspirera eleven att uttrycka sig och
lyssna på andra samt stödja
elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera sina
känslor.

I1–I6
Jag som människa

K1, K2, K5

Jag ute i världen
Jag utforskar jordklotet
Uppfinn och experimentera
Grundläggande förutsättningar för liv
Ljud- och ljusfenomen
I2–I6
Jag utforskar jordklotet

K2, K3, K5

Uppfinn och experimentera
Grundläggande förutsättningar för liv
Ljud- och ljusfenomen
I1–I6
Jag som människa

K3, K6

Jag ute i världen
Grundläggande förutsättningar för liv

I1–I6
Jag som människa

K2, K3, K6

Uppfinn och experimentera

Kunskap och förståelse
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M14
Handleda eleven i att söka tillförlitlig information, uttrycka
olika synpunkter och motivera
dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och
synvinklar.

I1–I6
Jag som människa

K2, K4, K5,
K6

Jag ute i världen
Jag utforskar jordklotet
Grundläggande förutsättningar för liv
Ljud- och ljusfenomen

M15
Vägleda eleven att undersöka
naturen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka
ekologiskt samt hjälpa eleven
att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling.

I1, I3–I6
Jag som människa

M16
Handleda eleven i geografiskt
tänkande och att iaktta sin omgivning och hela världen samt
att lära sig använda kartor och
andra geomedier.

I3–I6
Jag ute i världen

K1, K3, K7

Jag ute i världen
Jag utforskar jordklotet
Grundläggande förutsättningar för liv
Ljud- och ljusfenomen
K1, K4, K5,
K7

Jag utforskar jordklotet
Grundläggande förutsättningar för liv

M19
I1–I3, I6
Jag som människa
Vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets
gång, den individuella tillväxten och utvecklingen i barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och tilllämpa sina kunskaper om
hälsa i vardagen.

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- förstår den fysiska och mentala utvecklingen som en del av sig själv
- analyserar sig själv som en världsmedborgare och får insikt i globalt tänkande
- förstår jordklotets uppbyggnad och dess påverkan på våra liv
- kan göra uppfinningar
- känner till de grundläggande förutsättningarna för liv och förstår hur de påverkar varandra
- utforskar ljud- och ljusfenomen och lär sig huvudprinciperna för dem.
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Centralt innehåll som anknyter till målen för omgivningslära i årskurs 6
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna.
I2 Vardagliga situationer och sammanhang: Innehållet och uppgifterna väljs så att de anknyter till verksamheten i gemenskap. Eleverna övar sig på att beskriva fenomen och teknik med begrepp och modeller från
olika ämnesområden. Eleverna övar sig att delta i olika grupper och funderar över hur olika sociala situationer
och sammanhang påverkar välbefinnandet.
I3 På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld: Naturmiljön och mänsklig verksamhet undersöks med hjälp av
mångsidiga regionala exempel och aktuella nyheter. Det centrala perspektivet är att öka den globala förståelsen.
I4 Att undersöka omgivningen: Som innehåll väljs undersökningsuppgifter som rör den egna livsmiljön. Genom att undersöka förändringar i kroppars rörelser bekantar eleverna sig med begreppet kraft.
I5 Naturens strukturer, principer och kretslopp: Med hjälp av olika material och ämnen granskas aggregationstillstånd och ämnens egenskaper. Förbränning, fotosyntesen och vattnets kretslopp utgör grunden för
förståelse av principen om ämnens förändringar och bevarande. Med hjälp av att utföra temperaturmätningar, studera värmeenergi och omvandling mellan energiformer får eleven insikt i principen om energins
bevarande.
I6 Att bygga en hållbar framtid: Vid valet av innehåll beaktas värnandet om naturens mångfald, klimatförändringen och hur den kan hejdas, hållbar användning av naturresurser, värna om det egna kulturarvet och
att bo i en mångkulturell värld samt människans globala välbefinnande nu och i framtiden. Man förverkligar
ett gemensamt påverkningsprojekt där man övar sig att delta och påverka lokalt eller globalt.
Centrala innehållshelheter i omgivningslära i årskurs 6
I innehållen rörelse och kraft, principerna för bevarande av energi och ämnen omkring oss betonas undersökning och experiment. I innehållet Uppfinn och experimentera betonas elevens egna intressen. I studier av
en hållbar livsstil betonas delaktiggörande, digital kompetens och informationssökningsfärdigheter.
Under läsåret förverkligar eleverna ett gemensamt påverkningsprojekt där man övar sig på att delta och påverka lokalt och globalt.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i omgivningslära i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Betydelse, värderingar, attityder
M2
Vägleda och sporra eleven att
ställa upp mål för sina studier
och att arbeta långsiktigt för
att uppnå dem samt att analysera sina kunskaper i omgivningslära.

I1–I6
Rörelse och kraft.
- hastighet
- friktion
- kraftens effekt på rörelse

K1–K7

Principen för bevarande av energi
- värmeenergi
- omvandling mellan energiformer
Ämnen omkring oss
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-

Aggregationstillstånd och egenskaper hos ämnen
Principen om ämnens förändringar och bevarande:
förbränning

Uppfinn och experimentera

M3
Stödja eleven att utveckla miljömedvetenhet samt att agera
och påverka i sin närmiljö och i
olika sammanhang för att
främja hållbar utveckling och
att uppskatta betydelsen av en
hållbar utveckling för sig själv
och världen.

En hållbar livsstil
- Medverkan i olika grupper
- Miljövänlig verksamhet i närmiljön
- Naturomgivningen och människans verksamhet
- Värnandet om naturens mångfald
- Klimatförändringen och hur den kan hejdas
- Hållbar användning av naturresurs
I1–I6
En hållbar livsstil

K3, K4, K6,
K7

Undersöknings- och arbetsfärdigheter
M6
Hjälpa eleven att se samband
mellan orsak och verkan, dra
slutsatser utgående från resultaten och presentera sina resultat och undersökningar på
olika sätt.
M7
Handleda eleven i att förstå
betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de
fungerar och används samt inspirera eleven att pröva, upptäcka och skapa nytt tillsammans (mångvetenskapliga).
M8
Uppmuntra eleven att främja
välbefinnande och säkerhet i
sina aktiviteter och i sin
närmiljö och vägleda eleven
att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt
som även skyddar hen själv.

I1–I6
Rörelse och kraft.

K1, K2, K5

Principen för bevarande av energi
Ämnen omkring oss
Uppfinn och experimentera
En hållbar livsstil
I1–I6
Rörelse och kraft.
Principen för bevarande av energi

K1, K2, K3,
K4, K5, K6,
K7

Ämnen omkring oss
Uppfinn och experimentera (mångvetenskapliga).
En hållbar livsstil
I1–I6
En hållbar livsstil

K3, K6, K7

Kunskap och förståelse
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M14
Handleda eleven i att söka tillförlitlig information, uttrycka
olika synpunkter och motivera
dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och
synvinklar.
M17
Vägleda eleven att undersöka,
beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och tekniken samt lägga
grund för förståelsen av principen om energins bevarande.
M18
Vägleda eleven att undersöka,
beskriva och förklara kemiska
fenomen, ämnens egenskaper
och omvandlingar samt lägga
grund för förståelsen av principen om materiens bevarande.

I1–I6
En hållbar livsstil

K2, K4, K5,
K6, K7

I2, I4–I6
Principen för bevarande av energi

K1, K3, K4,
K5

Uppfinn och experimentera

I2, I4–I6
Ämnen omkring oss

K1, K3, K4,
K5

Uppfinn och experimentera

Tabell Mål för lärandet i omgivningslära i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- undersöker och förstår egenskaper och fenomen hos rörelse och kraft
- förstår principen för bevarande av energi
- undersöker och lär sig aggregationstillstånd och egenskaper hos ämnen och förstår principen om ämnens förändringar och bevarande
- gör uppfinningar och drar slutsatser utifrån dem
- lär sig att agera enligt principen för en hållbar livsstil.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i omgivningslära i årskurs 3–6
Utgångspunkten vid valet av arbetssätt och lärmiljöer är elevernas egna erfarenheter av olika företeelser,
fenomen och händelser som anknyter till människan, omgivningen, människans aktiviteter och vardag. I valet
av lärmiljöer och arbetssätt beaktas funktionalitet, erfarenhets- och upplevelseaspekten, användningen av
drama och berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet är att undersöka fenomen
inom omgivningslärans olika ämnesområden i naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön,
olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med
naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra. Med tanke på
målen är det viktigt att eleverna deltar och samverkar i planeringen och genomförandet av enkla undersökningar samt i diskussionen kring olika perspektiv och lösningar. Genom att eleverna arbetar aktivt med det
fenomen, tema eller aktuella problem som studeras stödjer man lärandet enligt omgivningslärans mål.
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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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i omgivningslära. Med tanke på studieframstegen är det
viktigt att eleven förutom undersöknings- och arbetsfärdigheter även har kunskaper inom de olika ämnesområdena.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i omgivningslära
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i
läroämnet
Betydelse, värderingar, attityder

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

M1 Väcka och upprätthålla elevens intresse för omgivningen och undervisningen i omgivningslära samt hjälpa
eleven att inse att samtliga ämnesområden i omgivningsläran är viktiga för
hen.

I1–I6

Att uppfatta
omgivningslärans betydelse

Eleven kan ge exempel på betydelsen av de olika ämnesområdena i omgivningsläran.

M2 Vägleda och sporra eleven att
ställa upp mål för sina studier och att
arbeta långsiktigt för att uppnå dem
samt att analysera sina kunskaper i
omgivningslära.

I1–I6

Förmåga att arbeta målinriktat
och att lära sig
lära.

Eleven kan ställa upp egna mål
för mindre helheter och arbeta
för att uppnå gemensamma mål.
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M3 Stödja eleven att utveckla miljömedvetenhet samt att agera och påverka i sin närmiljö och i olika sammanhang för att främja hållbar utveckling och att uppskatta betydelsen
av en hållbar utveckling för sig själv
och världen.

I1–I6

M4 Uppmuntra eleven att formulera
frågor om olika ämnesområden samt
att använda dem som utgångspunkt
för undersökningar och andra aktiviteter.
M5 Hjälpa eleven att planera och genomföra små undersökningar, göra
observationer och mätningar i
mångsidiga lärmiljöer med hjälp av
olika sinnen samt undersöknings- och
mätredskap.

I1–I6

Förmåga att formulera frågor.

I1–I6

Undersökningsfärdigheter: förmåga att planera, observera
och mäta

M6 Hjälpa eleven att se samband mellan orsak och verkan, dra slutsatser utgående från resultaten och presentera
sina resultat och undersökningar på
olika sätt.

I1–I6

Kunskaper och
färdigheter i
hållbar utveckling

Eleven kan med hjälp av exempel
beskriva stödande och hotande
element i byggandet av en hållbar
framtid.

Eleven kan beskriva olika metoder för att värna om, utveckla och
påverka sin närmiljö och -gemenskap samt under handledning arbeta i gemensamma påverkningsprojekt.
Undersöknings- och arbetsfärdigheter

M7 Handleda eleven i att förstå betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur de fungerar och används samt inspirera eleven att pröva,
upptäcka och skapa nytt tillsammans.

I2–I6

M8 Uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda
eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som
även skyddar hen själv.

I1–I6

Undersökningsfärdigheter: förmåga att dra
slutsatser och
presentera resultat
Tekniska kunskaper och förmåga att samarbeta vid teknisk
problemlösning

Förmåga att
främja säkerheten, säkerhetskunskap

Eleven kan formulera frågor som
anknyter till ämnet och som tillsammans kan utvecklas till utgångspunkter för undersökningar
och andra aktiviteter.
Eleven kan agera, observera,
mäta och dokumentera resultat
enligt anvisningar.
Eleven kan planera små undersökningar ensam eller tillsammans med andra.
Eleven övar sig under handledning att se samband mellan orsak
och verkan och kan dra enkla
slutsatser utgående från resultaten.
Eleven kan presentera sina resultat på ett tydligt sätt.
Eleven kan beskriva hur vissa vardagliga tekniska tillämpningar
fungerar och kan ge exempel på
deras betydelse.
Eleven kan samarbeta med andra
kring experiment och uppfinningar.
Eleven kan presentera centrala
faktorer som anknyter till välbefinnande och säkerhet.
Eleven kan beskriva säkerhetsanvisningar och tillvägagångssätt i
olika risk- och nödsituationer, kan
tillämpa dem i undervisningssitu-
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M9 Handleda eleven i att undersöka,
agera, röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda miljön.

M10 Erbjuda eleven möjligheter att
öva sig på att arbeta i grupp genom
att delta i olika roller och sociala situationer, inspirera eleven att uttrycka
sig och lyssna på andra samt stödja
elevens förmåga att identifiera, uttrycka och reglera sina känslor.
M11 Handleda eleven i att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt.

Förmåga att undersöka omgivningen

ationer samt övar sig på att motivera dem med hjälp av omgivningslärans olika ämnesområden.
Eleven kan röra sig och göra utflykter i naturen och den byggda
miljön enligt anvisningar.

I1–I6

Utveckling av de
sociala färdigheterna, hur
eleven identifierar och reglerar
känslor

Eleven kan under handledning
göra undersökningar i omgivningen både självständigt och i
grupp.
Eleven kan med hjälp av exempel
beskriva handlingsmönster för
hur man arbetar i grupp, uppför
sig artigt samt uttrycker och reglerar känslor och övar sig på att
tillämpa mönstren i olika roller.

I1–I6

Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik

I2–I6

Eleven kan använda digitala verktyg i de olika faserna av en undersökningsprocess och för att kommunicera.
Eleven kan beskriva hur digitala
verktyg används på ett ansvarsfullt, säkert och ergonomiskt sätt.

Kunskap och förståelse
M12 Vägleda eleven att observera
omgivningen, mänskliga aktiviteter
och fenomen i anknytning till dem
med hjälp av begrepp inom omgivningsläran samt att utveckla sina begreppskonstruktioner från att bestå av
olika förhandsuppfattningar så att de
bättre motsvarar den exakta användningen av begreppen.
M13 Handleda eleven i att förstå, använda och skapa olika modeller med
hjälp av vilka man kan tolka och förklara människan, omgivningen och anknytande fenomen.
M14 Handleda eleven i att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt tolka
och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar.

I1–I6

Förmåga att använda begrepp

Eleven kan beskriva miljön,
mänskliga aktiviteter och fenomen som anknyter till dem med
centrala begrepp inom omgivningslärans olika ämnesområden
och med egna ord.
Eleven kan koppla ihop begrepp
på ett logiskt sätt.

I1–I6

Förmåga att använda modeller

Eleven kan använda och tolka
olika konkreta modeller.
Eleven övar att använda abstrakta modeller.

I1–I6

Förmåga att uttrycka åsikter
och läsa kritiskt

Eleven kan söka information från
olika informationskällor och välja
några tillförlitliga informationskällor.
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M15 Vägleda eleven att undersöka na- I1, I3–I6
turen, identifiera organismer och livsmiljöer, tänka ekologiskt samt hjälpa
eleven att förstå människans uppbyggnad, livsfunktioner och utveckling.

M16 Handleda eleven i geografiskt
tänkande och att iaktta sin omgivning
och hela världen samt att lära sig använda kartor och andra geomedier.

I3–I6

M17 Vägleda eleven i att undersöka,
beskriva och förklara fysikaliska fenomen i vardagen, naturen och tekniken
samt lägga grund för förståelsen av
principen om energins bevarande.

I2, I4–I6

M18 Vägleda eleven att undersöka,
beskriva och förklara kemiska fenomen, ämnens egenskaper och omvandlingar samt lägga grund för förståelsen av principen om materiens
bevarande.

I2, I4–I6

M19 Vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av
sunda vanor samt livets gång, den individuella tillväxten och utvecklingen i

I1–I3, I6

Kunskaper i biologi: Förmåga
att undersöka
naturen, identifiera organismer
och livsmiljöer,
människans
uppbyggnad,
livsfunktioner
och utveckling

Eleven övar att motivera olika
åsikter och kan nämna skillnader
mellan olika synvinklar.
Eleven kan iaktta naturen och
identifiera de vanligaste växtarterna och de livsmiljöer som är
typiska för dem.

Eleven sammanställer under
handledning en liten växtsamling,
kan självständigt och tillsammans
med andra experimentellt undersöka växternas tillväxt samt kan i
huvuddrag beskriva människans
uppbyggnad, livsfunktioner och
utveckling.
Kunskaper i geo- Eleven kan identifiera olika reggrafi:
ionala nivåer, strukturera sin omgivning, uppfatta de områden
Förmåga att gesom granskas och kartbilden av
stalta jordklotet,
hela jordklotet samt kan beskriva
använda kartor
den regionala mångfalden på
och andra geojordklotet.
medier
Eleven kan använda kartor och
andra geomedier för att söka och
presentera information.
Kunskaper i fyEleven kan observera och besksik:
riva enkla fysikaliska fenomen i
vardagen, naturen och tekniken
Förmåga att unsamt övar sig att förklara dem.
dersöka, beskriva och förklara Eleven kan använda energi-,
fysikaliska feno- kraft- och rörelsebegrepp i varmen.
dagliga situationer och kan ge exempel på principen om energins
bevarande.
Kunskaper i
Eleven kan observera och beskkemi:
riva aggregationstillstånd och bekanta ämnens egenskaper samt
Förmåga att unövar sig på att förklara dem. Eledersöka, beskven kan förklara till exempel vattriva och förklara
nets kretslopp eller återvinning
kemiska fenomed hjälp av principen om matemen
riens bevarande.
Kunskaper i häl- Eleven kan beskriva delområdena
sokunskap:
inom hälsa och ge exempel på
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barndomen och ungdomen samt uppmuntra eleven att öva och tillämpa
sina kunskaper om hälsa i vardagen.

12.3.6.

Kännedom om
delområdena
inom hälsa och
sunda vanor,
förmåga att reflektera över
deras betydelse
samt att identifiera och beskriva tillväxten
och utvecklingen vid en viss
ålder

hur hälsan kan främjas i vardagen.
Eleven kan beskriva olika skeden i
livet och förklara vad som kännetecknar växandet och utvecklingen i puberteten och individuella variationer i dem.

Religion, evangelisk-luthersk

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. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 3–6 ska undervisningen i religion bredda och fördjupa elevens baskunskaper i hens egen religion. Eleven får insikt i religionens heliga skrifter och berättelser samt centrala lära, etiska principer, ritualer
och seder. Eleverna uppmuntras att undra och fråga. I undervisningen granskas de religiösa rötterna i Finland
och Europa samt det religiösa livet och livsåskådningarna i dagens Finland och Europa. Eleverna ska utveckla
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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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Elevens uppmuntras att undra, ställa frågor och söka svar på dem självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och genom att använda olika informationskällor. Eleven
vågar diskutera etiska frågor och uttrycka sina motiverade synpunkter. Eleven lär sig att lyssna på andras
synpunkter.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens
religiösa seder och traditioner. Eleven introduceras i religionernas mångfald och lär sig att värdesätta och
respektera även andra religioner. Eleven lär känna den evangelisk-lutherska kyrkans musik, bildkonst och
högtidstraditioner. Eleven lär sig ett gott uppförande samt uttrycks- och uppträdandefärdigheter på religionslektionerna och i samband med kyrkoårets fester och morgonsamlingar. Eleven lär sig att leva sig in i
andras situation och respektera de mänskliga rättigheterna.
K3 Vardagskompetens: Eleven lär sig att förstå vikten av gemensamt utarbetade regler för den gemensamma
verksamheten och säkerheten. Eleven lär sig att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter i gemensamt arbete samt via behandling av religionens etiska frågeställningar och drama. Eleven lär sig att bedöma
sina val och reflektera kring bakomliggande värden ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid.
K4 Multilitteracitet: Eleven känner igen karaktäristiska drag i religiöst språk och symboliken i bibelberättelser
och Bibelns lärdomar. Eleven lär sig att känna igen kristendomens centrala begrepp och symboler. Eleven har
de elementära kunskaperna för att identifiera skillnaden mellan religionens och vetenskapens språk i olika
källor och medier. Eleven lär sig att uppmärksamma att olika texter har olika syften.
K5 Digital kompetens: Eleven lär sig att söka information om religionen i olika källor samt att bedöma och
använda informationen. Eleven lär sig att använda källorna för att producera egen kunskap. 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. Samtidigt betonas elevens egen aktivitet, möjligheterna
till kreativitet och att eleven hittar arbetssätt som passar hen.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven identifierar sina egna styrkor och sin egen begåvning
som en unik individ. Eleven lär sig att identifiera styrkor och begåvning även hos andra. Eleven uppmuntras
att ge sporrande respons. Eleven uppmuntras att reflektera över hur hen kan använda sina färdigheter och
sin begåvning för att hjälpa andra i skolan och på fritiden. Eleven lär sig ömsesidighet, förhandlingsförmåga
och att anstränga sig för att uppnå gemensamma mål genom de projekt och grupparbeten som görs i religionsundervisningen. Eleven bekantar sig med yrken där det behövs kunskaper i religion genom ett besök i
kyrkan eller en församlingsanställds besök i skolan.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven lär sig att diskutera etiska frågor,
uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt att motivera sina synpunkter. Eleven lär sig att
ta ansvar och fattar intresse för sådant som angår skolgemenskapen och samhället. Eleven undersöker tillsammans med de andra eleverna frågor som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati och
mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. Eleven inspireras att komma på praktiska handlingar
som bidrar till en positiv förändring. De etiska, pedagogiska diskussionerna och berättelserna hjälper eleven
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att bli bättre på att hantera konflikter och hitta lösningar. Eleven lär sig att förstå betydelsen av sina val,
levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället
och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3–6
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: I undervisningen granskas kristendomens centrala begrepp, symboler och lära. Vid val av innehåll uppmärksammas kristendomens mångfald och i synnerhet protestantismen
som en del av kristendomen. Man bekantar sig med Martin Luthers och Mikael Agricolas betydelse som reformatorer inom religionen. Man behandlar den lutherska läran, sakramenten, böner, gudstjänst och församlingsverksamhet. I undervisningen granskas Bibeln och dess olika stilarter, det religiösa språkets särdrag
och symbolik. Man bekantar sig med Jesu liv, lära och betydelse inom kristendomen. Man reflekterar över
Paulus och den tidiga kristendomens betydelse för kristendomens utveckling till världsreligion. Man bekantar
sig med sambandet mellan Bibelns centrala berättelser och konst, vetenskap och kultur och hur kristendomen syns inom populärkulturen. I undervisningen fördjupas kunskaperna om kyrkoåret och kristna ritualer
som hör ihop med livet samt olika seder och bruk. Man bekantar sig med kyrkan som religiös byggnad, med
kyrkoarkitektur och den symbolik som hör samman med den. Psalmer och annan andlig musik behandlas i
undervisningen.
I2 Religionernas värld: I undervisningen undersöks vad som avses med helighet i religioner, det heliga för en
själv och för andra. Man bekantar sig inledningsvis med profeter, heliga platser och berättelser som förenar
judendomen, kristendomen och islam samt Jesu ställning i dessa religioner. Man bekantar sig med religiösa
samfund i skolans närhet. I undervisningen granskar man religioners och livsåskådningars situation i Finland
och Europa i dag och bakgrunden till den samt irreligiositet. Man bekantar sig med ekumenik och religionsdialog och granskar med hjälp av aktuella exempel religiösa inslag i medier och inom populärkulturen.
I3 Ett gott liv: I undervisningen granskas de centrala etiska normerna inom kristendomen: Den gyllene regeln,
det dubbla kärleksbudskapet och de tio budorden. Man reflekterar över Den gyllene regelns etiska princip
inom kristendomen och andra religioner. I undervisningen behandlas centrala livsfrågor, känslor och värdeval
med hjälp av valda berättelser ur Gamla och Nya Testamentet. Viktiga innehåll är människorättsetik, FN:s
konvention om barnets rättigheter samt människovärde, att respektera livet och att värna om naturen. Man
reflekterar över elevens egna val och värden som påverkar dem samt globalt ansvar. Viktiga aspekter är livskompetens, självkännedom, emotionella färdigheter och ett helhetsmässigt välbefinnande. Innehållet i
undervisningen ska ge eleven verktyg att diskutera och motivera sin egen syn på etik samt att diskutera religioner.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet anknyter till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religionens Det israeliska folkets historia.
heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.
De tio budorden.

K1

M2

K1, K2

I1
Den egna församlingen.
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Handleda eleven i att bekanta sig med ritualer
och seder samt heliga platser och byggnader Olika kyrkobyggnader.
inom religionen i fråga.
M7
I1, I2, I3
Uppmuntra eleven att respektera det som är Religiösa samfund i skolans närhet.
heligt för en själv och för andra samt att agera
lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

K2, K5, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera etiska frågor, uttrycka sina tankar och känslor på ett
konstruktivt sätt samt öva sig på att motivera
sina synpunkter.

K1, K4, K6, K7

I1, I2, I3
Centrala livsfrågor som lämpar sig för
åldersgruppen.
Känslor och värden.

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- sätter sig in i religionens heliga skrifter, heliga platser och byggnader
- reflekterar över etiska värden
- känner igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk
- respekterar sin egen och andras övertygelse.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religion- Jesu liv.
ens heliga skrifter och berättelser samt den
centrala läran.

K1

M2
I1
Handleda eleven i att bekanta sig med ritu- Den egna församlingen.
aler och seder samt heliga platser och
Gudstjänstens förlopp.
byggnader inom religionen i fråga.

K1, K2

Användning av psalmboken och psalmer
för barn.
M3 Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk.

I1, I2
Jesu lärdomar.

K2, K3, K4

M4
I1, I2, I3
K4, K5, K6
Vägleda eleven att söka information om re- Aktuella teman med anknytning till religligionen i olika källor samt att bedöma och ion, som lämpar sig för åldersgruppen.
använda informationen.
M8

I1, I2, I3
Religiösa samfund i skolans närhet.

K7
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Den gyllene regeln.
Handleda eleven i att utforska etiska normer i religionen i fråga och etiska principer
De tio budorden.
som förenar olika religioner.
M10
I2, I3
Vägleda eleven att bedöma sina val och re- Dubbla kärleksbudet.
flektera kring de värden som påverkar dem
ur ett etiskt perspektiv och med tanke på
Ansvar för miljön.
en hållbar framtid.

K1, K3, K6

M12
Hjälpa och stödja eleven att utveckla och
stärka en positiv syn på världen, en positiv
självkänsla och tro på livet.

K1

I3
Centrala livsfrågor, känslor och värden
som lämpar sig för åldersgruppen.

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- respekterar sin egen och andras övertygelse
- känner till symboliken i Jesu liv och lärdomar samt i det religiösa språket
- utforskar kristendomens etiska normer
- bedömer och gör val ur perspektivet för de etiska principerna och en hållbar framtid
- söker, bedömer och använder information om religionen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter
till

M1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religionens heliga
skrifter och berättelser samt
den centrala läran.

I1
Bibelns uppbyggnad.

K1

M2
Handleda eleven i att bekanta
sig med ritualer och seder
samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga.

I1
Kristendomens betydelse i konst.

K1, K2

M3
Hjälpa eleven att känna igen
karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk.

I1, I2
Centrala begrepp och symboler i kristendomen.

Kristna högtider under livscykeln: dop, konfirmation, vigsel, begravning.
K2, K3, K4

Tro och vetenskap, till exempel
Bibelns/vetenskapens världsbild.

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Petrus och Paulus.
Finlands och Europas religiösa Förföljelsen av kristna.

K1, K2
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och konfessionella rötter och
situationen i dag.

Kyrkans splittring.
Kristendomens mångfald: den katolska, ortodoxa och
protestantiska kyrkan, finländska väckelserörelser.
K7

M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska Etik och moral.
etiska normer i religionen i
fråga och etiska principer som Diakoni.
förenar olika religioner.

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- känner till Bibelns uppbyggnad
- känner till den evangelisk-lutherska trons centrala ritualer och seder
- identifierar skillnaden mellan religiöst språk och vetenskapens språk
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- reflekterar över moraliska frågeställningar och bekantar sig med etik.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter
till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i re- Den lutherska läran, sakrament, bön och gudsligionens heliga skrifter och berättelser tjänstceremonin.
samt den centrala läran.
Församlingsverksamhet.

K1

M4
I1, I2, I3
Vägleda eleven att söka information
Religioner i medier och inom populärkulturen
om religionen i olika källor samt att bedöma och använda informationen.

K4, K5, K6

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Finlands Mångfalden av religioner.
och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.
Irreligiositet.

K1, K2

M6
Handleda eleven i att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

K2

I2, I3
Element som förenar judendomen, kristendomen och islam.
Reformationen.
Jerusalem – mötesplatsen för judendomen,
kristendomen och islam.
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M9
Vägleda eleven att förstå värdena i de
mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt
perspektiv.

I2, I3
Värden i FN:s konvention om barnets rättigheter.

K2

M10
I2, I3
Vägleda eleven att bedöma sina val och Etik.
reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

K1, K3, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
känslor på ett konstruktivt sätt samt
öva sig på att motivera sina synpunkter.

K1, K4, K6, K7

I1, I2, I3
Etisk diskussion, att motivera de egna åsikterna, samtal om religioner.

Tabell Mål för lärandet i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- känner till utbredningen av de stora världsreligionerna, deras lärdomar och påverkan på kulturen
- förstår de värden som är upptagna i FN:s konvention om barnets rättigheter
- känner till de etiska principer som förenar olika religioner
- reflekterar över de egna valen ur perspektivet för etiska principer och hållbar utveckling
- diskuterar etiska frågor samt uttrycker och motiverar sina synpunkter.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3–6
Innehållet behandlas med hjälp av berättelser och drama samt genom erfarenhetsbaserat, konkret och gemensamt lärande. Det är viktigt att börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i religionsundervisningen för att främja lärandet och öka elevernas aktivitet och interaktion. I undervisningen betonas
rofylldhet och diskussion. I mån av möjlighet utnyttjas studiebesök och gäster i undervisningen. Undervisningen innehåller 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 den evangelisk-lutherska religionen i årskurs 3–6
Verksamheten och undervisningen genomförs så att elevernas olika religiösa och konfessionella bakgrund
och språkkunskaper beaktas. 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 den evangelisk-lutherska religionen 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
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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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i religion
Mål för undervisningen

Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

M1 Handleda eleven i att fördjupa sig i
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

I1

Förmåga att hantera
information om religion, religiös multilitteracitet.

Eleven kan nämna källor och
texter inom religionen i fråga
samt beskriva det centrala innehållet i dem.

Handleda eleven i att bekanta sig med
ritualer och seder samt heliga platser
och byggnader inom religionen i fråga.

I1

Förmåga att hantera
information om religion,
religiös multilitteracitet

Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer,
seder och heliga platser inom
religionen i fråga och beskriva
deras innebörd.

M3 Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst
språk.

I1, I2

Förmåga att analysera religiöst språk
och symboler

Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.

M4 Vägleda eleven att söka information I1, I2, I3 Förmåga att lära sig i Eleven kan söka information i
om religionen i olika källor samt bereligionsundervisflera källor. Eleven övar sig att
döma och använda informationen.
ningen
bedöma tillförlitligheten och
objektiviteten i den information
hen hittar.
M5 Handleda eleven i att utforska Fin- I1, I2
lands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.

Kunskap om religion Eleven känner till hur religionoch kultur
erna har påverkat samhällenas
utveckling, kultur och medier
och kan ge exempel.
Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.

M6 Handleda eleven i att få insikt i juI2, I3
dendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

Kunskap om religion Eleven kan beskriva huvuddraoch kultur
gen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.

M7 Uppmuntra eleven att respektera
I1, I2, I3 Religiös multilitteradet som är heligt för en själv och för
citet
andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

Eleven vet hur man ska agera
och strävar efter att agera på
ett lämpligt och respektfullt
sätt i olika religiösa situationer
och på religiösa platser.

280

M8 Handleda eleven i att utforska etiska I1, I2, I3 Kunskap om etik
normer i religionen i fråga och etiska
principer som förenar olika religioner.

Eleven känner igen och kan
nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska
principer som förenar religioner
och livsåskådningar.

M9 Vägleda eleven att förstå värdena i I2, I3
de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv.

Kunskap om männi- Eleven kan det centrala inneskorättsetik
hållet i FN:s konvention om
barnets rättigheter och kan ge
exempel på mänskliga rättigheter.

M10 Vägleda eleven att bedöma sina val I2, I3
och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

Förmåga att reflektera över etiska frågor

Eleven kan ge exempel på hur
man skapar en hållbar framtid.
Eleven kan tillämpa de etiska
principerna i religionen i fråga i
sina exempel.

M11 Ge eleven möjligheter att diskutera I1, I2, I3 Tankeförmåga, kom- Eleven deltar i gemensamma
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
munikativa färdigdiskussioner, kan lyssna på
känslor på ett konstruktivt sätt samt öva
heter
andra och uttrycka sig.
sig på att motivera sina synpunkter.
M12 Hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet.

12.3.7.

I3

Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i
att reflektera över sina upplevelser som en del av självbedömningen.

Religion, katolsk

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. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
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Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 3–6 ska undervisningen i religion bredda och fördjupa elevens baskunskaper i hens egen religion. Eleven får insikt i religionens heliga skrifter och berättelser samt centrala lära, etiska principer, ritualer
och seder. Eleverna uppmuntras att undra och fråga. I undervisningen granskas de religiösa rötterna i Finland
och Europa samt det religiösa livet och livsåskådningarna i dagens Finland och Europa. Eleverna ska utveckla
sin mediekunskap och handledas att bedöma och använda olika källor för att söka information och utnyttja
den i olika situationer.
Undervisningen behandlar barnets rättigheter och individens ansvar för sina handlingar. Eleverna får träna
sina emotionella och sociala färdigheter och lär sig att formulera egna åsikter och motivera dem. Eleverna
uppmuntras att utveckla vänskap, att bidra till en positiv gemenskap i klassen och skolan och att motarbeta
diskriminering.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den katolska religionen i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Elevens uppmuntras att undra, ställa frågor och söka svar på dem självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och genom att använda olika informationskällor. Eleven
vågar diskutera etiska frågor och uttrycka sina motiverade synpunkter. Eleven lär sig att lyssna på andras
synpunkter.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens
religiösa seder och traditioner. Eleven introduceras i religionernas mångfald och lär sig att värdesätta och
respektera även andra religioner. Eleven lär känna den katolska kyrkans musik, bildkonst och högtidstraditioner. Eleven lär sig ett gott uppförande samt uttrycks- och uppträdandefärdigheter på religionslektionerna
och i samband med kyrkoårets fester och morgonsamlingar. Eleven lär sig att leva sig in i andras situation och
respektera de mänskliga rättigheterna.
K3 Vardagskompetens: Eleven lär sig att förstå vikten av gemensamt utarbetade regler för den gemensamma
verksamheten och säkerheten. Eleven lär sig att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter i gemensamt arbete samt via behandling av religionens etiska frågeställningar och drama. Eleven lär sig att bedöma
sina val och reflektera kring bakomliggande värden ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid.
K4 Multilitteracitet: Eleven känner igen karaktäristiska drag i religiöst språk och symboliken i bibelberättelser
och Bibelns lärdomar. Eleven lär sig att känna igen den katolska trons centrala begrepp och symboler. Eleven
har de elementära kunskaperna för att identifiera skillnaden mellan religionens och vetenskapens språk i
olika källor och medier. Eleven lär sig att uppmärksamma att olika texter har olika syften.
K5 Digital kompetens: Eleven lär sig att söka information om religionen i olika källor samt att bedöma och
använda informationen. Eleven lär sig att använda källorna för att producera egen kunskap. 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. Samtidigt betonas elevens egen aktivitet, möjligheterna
till kreativitet och att eleven hittar arbetssätt som passar hen.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven identifierar sina egna styrkor och sin egen begåvning
som en unik individ. Eleven lär sig att identifiera styrkor och begåvning även hos andra. Eleven uppmuntras
att ge sporrande respons. Eleven uppmuntras att reflektera över hur hen kan använda sina färdigheter och
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sin begåvning för att hjälpa andra i skolan och på fritiden. Eleven lär sig ömsesidighet, förhandlingsförmåga
och att anstränga sig för att uppnå gemensamma mål genom de projekt och grupparbeten som görs i religionsundervisningen. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven lär sig att diskutera etiska frågor,
uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt att motivera sina synpunkter. Eleven lär sig att
ta ansvar och fattar intresse för sådant som angår skolgemenskapen och samhället. Eleven undersöker tillsammans med de andra eleverna frågor som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati,
mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. Eleven inspireras att komma på praktiska handlingar
som bidrar till en positiv förändring. De etiska, pedagogiska diskussionerna och berättelserna hjälper eleven
att bli bättre på att hantera konflikter och hitta lösningar. Eleven lär sig att förstå betydelsen av sina val,
levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället
och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för den katolska religionen i årskurs 3–6
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: I undervisningen fördjupar man sig i den katolska kyrkans källor och
grundläggande begrepp. Man bekantar sig med livet i den egna församlingen, mässan och sakramenten samt
parament och sakrala föremål som används i den katolska liturgin. Kyrkomusik och kyrkokonst behandlas i
undervisningen. Man bekantar sig med viktiga händelser i Gamla och Nya Testamentet och med andra olika
typer av religiös litteratur och hur de används i det kyrkliga livet. I undervisningen behandlas exempel på
möten mellan Jesus och människor. Man bekantar sig med sitt eget skyddshelgon och med församlingens
skyddshelgon och studerar några heliga människors liv.
I2 Religionernas värld: I undervisningen studeras de kristna kyrkorna och mötet mellan den katolska kyrkan
och andra kristna under olika tider. Även irreligiositet behandlas. Centralt innehåll är helighet, högtider och
olika sätt att utöva religion i kyrkorna i den närmaste omgivningen, i religiösa samfund och i olika religioner.
Man bekantar sig med judendom, islam och kristendom och likheter mellan dem. Man reflekterar över hur
religionsfrihetslagen påverkar religionernas och kyrkornas ställning i Finland. Man bekantar sig med de
mänskliga rättigheterna i religioner, ekumeniskt tänkande och religionsdialog samt med Kyrkornas världsråd
och Ekumeniska rådet i Finland och den katolska kyrkans relation till dem.
I3 Ett gott liv: I undervisningen studeras den katolska människobilden och de mänskliga rättigheterna. Man
bekantar sig med grunderna i den katolska kyrkans morallära i sammanhang som gäller individens moral och
samhällsmoral i elevernas livsmiljö. Man fördjupar sig i De tio budorden, Bergspredikan, Det dubbla kärleksbudskapet och den katolska kyrkans bud. Man reflekterar över buden som grund för den moraliska utvecklingen, samvetsrannsakan och botgöring samt följderna av dem. I undervisningen betonas respekt för livet,
egna val och ansvar samt omsorg om naturen. Centralt är att studera likheter mellan etiska principer i olika
religioner.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 3
Mål för undervisningen

M1

Innehåll som anknyter till målen

I1
Pingstdagen som kyrkans födelsedag.

Kompetens som
målet anknyter
till

K1
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Handleda eleven i att fördjupa sig i relig- Missionsarbetets början.
ionens heliga skrifter och berättelser
Paulus liv och handlingar.
samt den centrala läran.
De tio budorden.
M2
Handleda eleven i att bekanta sig med ritualer och seder samt heliga platser och
byggnader inom religionen i fråga.

I1
Den egna församlingen.
Olika kyrkobyggnader.
Firandet av botgöring och eukaristi.

K1, K2

M7
Uppmuntra eleven att respektera det
som är heligt för en själv och för andra
samt att agera lämpligt i olika religiösa
sammanhang och situationer.

I1, I2, I3
Religiösa samfund i skolans närhet.

K2, K5, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
känslor på ett konstruktivt sätt samt öva
sig på att motivera sina synpunkter.

I1, I2, I3
K1, K4, K6, K7
Centrala livsfrågor som lämpar sig för åldersgruppen.
Känslor och värden.
Bibelns exempel på frågor kring godhet och
ondska.

Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- sätter sig in i religionens heliga skrifter, heliga platser och byggnader
- reflekterar över etiska värden
- känner igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk
- respekterar sin egen och andras övertygelse.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 4
Mål för undervisningen

M1
Handleda eleven i att fördjupa
sig i religionens heliga skrifter
och berättelser samt den centrala läran.

Innehåll som anknyter till målen

I1
Den synliga och osynliga kyrkan.

Kompetens som
målet anknyter
till
K1

Berättelserna i de heliga böckerna: Abraham,
lärjungarna, David, Salomon, Jungfru Maria.

M2
I1
Handleda eleven i att bekanta sig Den egna församlingen.
med ritualer och seder samt heliga platser och byggnader inom Gudstjänstens förlopp.
religionen i fråga.
Föremål i kyrkan: altare, påskljus och liturgiska
färger.

K1, K2
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Eleverna lär känna det egna biskopsstiftet:
kristendomens ankomst och etablering.
M3
Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i
religiöst språk.

I1, I2
Jesu liv och handlingar. Jesus och Petrus samt de
andra apostlarna.

K2, K3, K4

Vinrankan, Noaks ark.
Symbolerna för sakramenten.
Mässans delar.
Ekumeniskt tänkande.
M4
Vägleda eleven att söka information om religionen i olika källor
samt att bedöma och använda
informationen.

I1, I2, I3
Aktuella teman med anknytning till religion, som
lämpar sig för åldersgruppen.

M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska
Religiösa samfund i skolans närhet.
etiska normer i religionen i fråga
och etiska principer som förenar Barmhärtighetsverken.
olika religioner.
Biktspegel, bikt.

K4, K5, K6

K7

Missionsbefallningen som grund för etisk verksamhet.
M10
Vägleda eleven att bedöma sina
val och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett
etiskt perspektiv och med tanke
på en hållbar framtid.

I2, I3
Den gyllene regeln.

K1, K3, K6

Dubbla kärleksbudet.
Ansvar för miljön.

K1
M12
I3
Hjälpa och stödja eleven att ut- Centrala livsfrågor, känslor och värden som lämpar
veckla och stärka en positiv syn sig för åldersgruppen.
på världen, en positiv självkänsla
och tro på livet.
Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- respekterar sin egen och andras övertygelse
- känner till symboliken i Jesu liv och lärdomar samt i det religiösa språket
- utforskar den katolska trons etiska normer
- bedömer och gör val ur perspektivet för de etiska principerna och en hållbar framtid
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religionens heliga
skrifter och berättelser samt
den centrala läran.

I1
Bibelns uppbyggnad.

M2
Handleda eleven i att bekanta
sig med ritualer och seder
samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga.

I1
Den katolska trons betydelse i konst.
Högtider under livscykeln.

M3
Hjälpa eleven att känna igen
karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk.

I1, I2
Centrala begrepp och symboler.
Tro och vetenskap, till exempel Bibelns/vetenskapens
världsbild.

Kompetens
som målet anknyter till
K1

Guds folks historia i Gamla Testamentet.
K1, K2

Kyrkoåret under kalenderåret: advents- och
fastekalendrar.
K2, K3, K4

Det israeliska folkets skeden: patriarker, Josef, slaveriet i
Egypten och frigörelsen, kungar och profeter.
Människans skapelse och syndafallet.
M5
Handleda eleven i att utforska
Finlands och Europas religiösa
och konfessionella rötter och
situationen i dag.

I1, I2
Petrus och Paulus.
Förföljelsen av kristna.
Kyrkans splittring.
Kristendomens mångfald: den katolska, ortodoxa och
protestantiska kyrkan, finländska väckelserörelser.

M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska Etik och moral.
etiska normer i religionen i
fråga och etiska principer som Diakoni.
förenar olika religioner.
Bibelns exempel på frågor kring godhet och ondska.

K1, K2

K7

Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- känner till Bibelns uppbyggnad
- känner till den katolska trons centrala ritualer och seder
- identifierar skillnaden mellan religiöst språk och vetenskapens språk
- söker, bedömer och använder information om religionen
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- reflekterar över moraliska frågeställningar och bekantar sig med etik.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den katolska religionen i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i re- Församlingsverksamhet.
ligionens heliga skrifter och berättelser
Nya Testamentet.
samt den centrala läran.

Kompetens
som målet anknyter till
K1

Heliga platser i Palestinaregionen.
M4
I1, I2, I3
Vägleda eleven att söka information
Religioner i medier och inom populärkulturen
om religionen i olika källor samt att bedöma och använda informationen.

K4, K5, K6

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Finlands Mångfalden av religioner.
och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.
Irreligiositet.

K1, K2

Element som förenar judendomen, kristendomen och islam.
M6
Handleda eleven i att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

I2, I3
Reformationen.

K2

M9
Vägleda eleven att förstå värdena i de
mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt
perspektiv.

I2, I3
Värden i FN:s konvention om barnets rättigheter.

K2

M10
I2, I3
Vägleda eleven att bedöma sina val och Etik.
reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

K1, K3, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
känslor på ett konstruktivt sätt samt
öva sig på att motivera sina synpunkter.

K1, K4, K6, K7

I1, I2, I3
Etisk diskussion, att motivera de egna åsikterna, samtal om religioner.
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Tabell Mål för lärandet i den katolska religionen i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- känner till utbredningen av de stora världsreligionerna, deras lärdomar och påverkan på kulturen
- förstår de värden som är upptagna i FN:s konvention om barnets rättigheter
- känner till de etiska principer som förenar olika religioner
- reflekterar över de egna valen ur perspektivet för etiska principer och hållbar utveckling
- diskuterar etiska frågor samt uttrycker och motiverar sina synpunkter.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den katolska religionen i årskurs 3–6
Innehållet behandlas med hjälp av berättelser och drama samt genom erfarenhetsbaserat, konkret och gemensamt lärande. Det är viktigt att börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i religionsundervisningen för att främja lärandet och öka elevernas aktivitet och interaktion. I undervisningen betonas
rofylldhet och diskussion. I mån av möjlighet utnyttjas studiebesök och gäster 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 den katolska religionen i årskurs 3–6
Verksamheten och undervisningen genomförs så att elevernas olika religiösa och konfessionella bakgrund
och språkkunskaper beaktas. 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 den katolska religionen 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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i religion
Mål för undervisningen
M1 Handleda eleven i att fördjupa sig i
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

Innehåll Föremål för bedöm- Kunskapskrav för goda kunningen i läroämnet
skaper/vitsordet åtta
I1

Förmåga att hantera
information om religion, religiös multilitteracitet.

Eleven kan nämna källor och
texter inom religionen i fråga
samt beskriva det centrala innehållet i dem.
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Handleda eleven i att bekanta sig med
ritualer och seder samt heliga platser
och byggnader inom religionen i fråga.

I1

Förmåga att hantera
information om religion, religiös multilitteracitet.

Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer, seder och heliga platser inom religionen i fråga
och beskriva deras innebörd.

M3 Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst
språk.

I1, I2

Förmåga att analysera religiöst språk
och symboler

Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.

M4 Vägleda eleven att söka information I1, I2, I3 Förmåga att lära sig i Eleven kan söka information i
om religionen i olika källor samt bereligionsundervisflera källor. Eleven övar sig
döma och använda informationen.
ningen
att bedöma tillförlitligheten
och objektiviteten i den information hen hittar.
M5 Handleda eleven i att utforska Fin- I1, I2
lands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.

Kunskap om religion Eleven känner till hur religoch kultur
ionerna har påverkat samhällenas utveckling, kultur
och medier och kan ge exempel.
Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.

M6 Handleda eleven i att få insikt i juI2, I3
dendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

Kunskap om religion Eleven kan beskriva huvudoch kultur
dragen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.

M7 Uppmuntra eleven att respektera
I1, I2, I3 Religiös multilitteradet som är heligt för en själv och för
citet
andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

Eleven vet hur man ska agera
och strävar efter att agera på
ett lämpligt och respektfullt
sätt i olika religiösa situationer och på religiösa platser.

M8 Handleda eleven i att utforska etiska I1, I2, I3 Kunskap om etik
normer i religionen i fråga och etiska
principer som förenar olika religioner.

Eleven känner igen och kan
nämna etiska normer i den
religion som studeras samt
etiska principer som förenar
religioner och livsåskådningar.

M9 Vägleda eleven att förstå värdena i I2, I3
de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv.

Kunskap om männi- Eleven kan det centrala inneskorättsetik
hållet i FN:s konvention om
barnets rättigheter och kan
ge exempel på mänskliga rättigheter.

M10 Vägleda eleven att bedöma sina val I2, I3
och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

Förmåga att reflektera över etiska frågor

Eleven kan ge exempel på
hur man skapar en hållbar
framtid. Eleven kan tillämpa
de etiska principerna i religionen i fråga i sina exempel.
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M11 Ge eleven möjligheter att diskutera I1, I2, I3 Tankeförmåga, kom- Eleven deltar i gemensamma
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
munikativa färdigdiskussioner, kan lyssna på
känslor på ett konstruktivt sätt samt öva
heter
andra och uttrycka sig.
sig på att motivera sina synpunkter.
M12 Hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet.

12.3.8.

I3

Används inte som grund för
bedömningen. Eleven handleds i att reflektera över sina
upplevelser som en del av
självbedömningen.

Religion, ortodox

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. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 3–6 ska undervisningen i religion bredda och fördjupa elevens baskunskaper i hens egen religion. Eleven får insikt i religionens heliga skrifter och berättelser samt centrala lära, etiska principer, ritualer
och seder. Eleverna uppmuntras att undra och fråga. I undervisningen granskas de religiösa rötterna i Finland
och Europa samt det religiösa livet och livsåskådningarna i dagens Finland och Europa. Eleverna ska utveckla
sin mediekunskap och handledas att bedöma och använda olika källor för att söka information och utnyttja
den i olika situationer.
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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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i den ortodoxa religionen i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Elevens uppmuntras att undra, ställa frågor och söka svar på dem självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och genom att använda olika informationskällor. Eleven
vågar diskutera etiska frågor och uttrycka sina motiverade synpunkter. Eleven lär sig att lyssna på andras
synpunkter.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens
religiösa seder och traditioner. Eleven introduceras i religionernas mångfald och lär sig att värdesätta och
respektera även andra religioner. Eleven lär känna den ortodoxa kyrkans musik, bildkonst och högtidstraditioner. Eleven lär sig ett gott uppförande samt uttrycks- och uppträdandefärdigheter på religionslektionerna
och i samband med kyrkoårets fester och morgonsamlingar. Eleven lär sig att leva sig in i andras situation och
respektera de mänskliga rättigheterna.
K3 Vardagskompetens: Eleven lär sig att förstå vikten av gemensamt utarbetade regler för den gemensamma
verksamheten och säkerheten. Eleven lär sig att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter i gemensamt arbete samt via behandling av religionens etiska frågeställningar och drama. Eleven lär sig att bedöma
sina val och reflektera kring bakomliggande värden ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid.
K4 Multilitteracitet: Eleven känner igen karaktäristiska drag i religiöst språk och symboliken i bibelberättelser
och Bibelns lärdomar. Eleven lär sig att känna igen den ortodoxa trons centrala begrepp och symboler. Eleven
har de elementära kunskaperna för att identifiera skillnaden mellan religionens och vetenskapens språk i
olika källor och medier. Eleven lär sig att uppmärksamma att olika texter har olika syften.
K5 Digital kompetens: Eleven lär sig att söka information om religionen i olika källor samt att bedöma och
använda informationen. Eleven lär sig att använda källorna för att producera egen kunskap. 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. Samtidigt betonas elevens egen aktivitet, möjligheterna
till kreativitet och att eleven hittar arbetssätt som passar hen.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven identifierar sina egna styrkor och sin egen begåvning
som en unik individ. Eleven lär sig att identifiera styrkor och begåvning även hos andra. Eleven uppmuntras
att ge sporrande respons. Eleven uppmuntras att reflektera över hur hen kan använda sina färdigheter och
sin begåvning för att hjälpa andra i skolan och på fritiden. Eleven lär sig ömsesidighet, förhandlingsförmåga
och att anstränga sig för att uppnå gemensamma mål genom de projekt och grupparbeten som görs i religionsundervisningen. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven lär sig att diskutera etiska frågor,
uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt att motivera sina synpunkter. Eleven lär sig att
ta ansvar och fattar intresse för sådant som angår skolgemenskapen och samhället. Eleven undersöker tillsammans med de andra eleverna frågor som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati,
mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. Eleven inspireras att komma på praktiska handlingar
som bidrar till en positiv förändring. De etiska, pedagogiska diskussionerna och berättelserna hjälper eleven
att bli bättre på att hantera konflikter och hitta lösningar. Eleven lär sig att förstå betydelsen av sina val,
levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället
och naturen.
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Centralt innehåll som anknyter till målen för den ortodoxa religionen i årskurs 3–6
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: I undervisningen bekantar man sig med den ortodoxa lärans källor
och grundläggande begrepp. Centralt innehåll är det liturgiska livet i huvuddrag, de heliga mysterierna och
kyrkliga förrättningar i vardag och fest. Man bekantar sig med Gamla Testamentets skrifter ur ortodoxt perspektiv samt Jesu liv och lära i evangelierna och i relation till kyrkoårets händelser. I undervisningen behandlas kyrkans uppkomst och Paulus och de andra apostlarnas gärningar. Man studerar särdrag för den ortodoxa
kyrkan i Finland, kyrkan som religiös byggnad, kyrkoarkitektur och symbolik som hör samman med den. Man
bekantar sig med kyrkomusik och den ortodoxa lärans inflytande och synlighet i inhemska och utländska
medier.
I2 Religionernas värld: I undervisningen granskas vad som avses med helighet, man bekantar sig med högtider och olika seder och lär sig att uppskatta dem både i den egna och i andra religiösa kulturer. Man studerar
den ortodoxa kyrkan som en katolsk och apostolisk, global gemenskap. Man bekantar sig med centrala religionerna i Europa och den europeiska religionskartan. Man studerar likheter mellan islam och judendomen
och den ortodoxa kristendomen. Man bekantar sig med religiösa samfund i skolans närhet och med irreligiositet som livsåskådning. Man behandlar inledningsvis ekumenik och religionsdialog samt förhållandet mellan mänskliga rättigheter och religion.
I3 Ett gott liv: Centralt innehåll i undervisningen är den ortodoxa läran och Nya Testamentets budskap som
etiskt rättesnöre och stöd i det egna livet och i mänskliga relationer. Man bekantar sig med De tio budorden
och funderar över egna etiska val, konsekvenser av dem och hur de bidrar till självkännedom, livskompetens
och en positiv syn på livet. I undervisningen betonas vikten av att värdesätta andra människor, att ha omsorg
om miljön och naturen samt att respektera livet och en hållbar framtid. Man reflekterar över det globala
ansvaret i kyrkans och individens liv. Man bekantar sig med likheter mellan etiska principer i olika religioner
och med likheter mellan den europeiska människorättsuppfattningen och kristna värderingar samt med betydelsen av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i re- Bibeln som helig skrift.
ligionens heliga skrifter och berättelBibelns patriarker.
ser samt den centrala läran.

Kompetens
som målet anknyter till
K1

Att helga tiden: växlingen mellan högtider och
vardag.
Helgdagar och vardagar i olika religioner och
kulturer.
Böner: förböner och fastebön.
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M2
Handleda eleven i att bekanta sig
med ritualer och seder samt heliga
platser och byggnader inom religionen i fråga.

I1
Den egna församlingen.

K1, K2

Kristus och Guds Moders högtider
Högtidernas troparia och händelseikoner
Olika slags helgedom och kyrkobyggnader samt
de kyrkliga föremålen.

M7
Uppmuntra eleven att respektera det
som är heligt för en själv och för
andra samt att agera lämpligt i olika
religiösa sammanhang och situationer.

I1, I2, I3
Religiösa samfund i skolans närhet.

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
känslor på ett konstruktivt sätt samt
öva sig på att motivera sina synpunkter.

I1, I2, I3
Centrala livsfrågor som lämpar sig för åldersgruppen.

K2, K5, K6

Barn- och ungdomsarbetet i den egna församlingen, deltagande i elevgudstjänster i mån av
möjlighet.
K1, K4, K6, K7

Känslor och värden.

Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- sätter sig in i religionens heliga skrifter, heliga platser och byggnader
- reflekterar över etiska värden med hjälp av berättelser ur Gamla Testamentet
- respekterar sin egen och andras övertygelse
- bekantar sig med tanken om att helga tiden.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens som
målet anknyter
till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religJesu liv.
ionens heliga skrifter och berättelser samt
Apostlarna.
den centrala läran.

K1

M2
Handleda eleven i att bekanta sig med ritualer och seder samt heliga platser och
byggnader inom religionen i fråga.

K1, K2

I1
Den egna församlingen.
Gudstjänstens förlopp, sakramenten.
Ortodox kyrkomusik.
Biktfadern och andlig vägledning.
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M3
Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk.

I1, I2
Jesu lärdomar och liknelser.

K2, K3, K4

M4
Vägleda eleven att söka information om
religionen i olika källor samt att bedöma
och använda informationen.

I1, I2, I3
Aktuella teman med anknytning till religion, som lämpar sig för åldersgruppen.

K4, K5, K6

M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska etiska nor- Religiösa samfund i skolans närhet.
mer i religionen i fråga och etiska principer
Den gyllene regeln.
som förenar olika religioner.

K7

De tio budorden.
M10
Vägleda eleven att bedöma sina val och reflektera kring de värden som påverkar
dem ur ett etiskt perspektiv och med
tanke på en hållbar framtid.

I2, I3
Dubbla kärleksbudet.

K1, K3, K6

Ansvar om val i relationer och omgivningen.

M12
I3
Hjälpa och stödja eleven att utveckla och Centrala livsfrågor, känslor och värden
stärka en positiv syn på världen, en positiv som lämpar sig för åldersgruppen.
självkänsla och tro på livet.

K1

Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- respekterar sin egen och andras övertygelse
- känner till symboliken i Jesu liv och lärdomar samt i det religiösa språket
- utforskar kristendomens etiska normer
- bedömer och gör val ur perspektivet för de etiska principerna och en hållbar framtid
- söker, bedömer och använder information om religionen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i Bibelns uppbyggnad.
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

K1

M2
I1
Handleda eleven i att bekanta sig Kristendomens betydelse i konst.
med ritualer och seder samt heliga
Den Heliga Treenigheten.

K1, K2
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platser och byggnader inom religionen i fråga.
M3
Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i
religiöst språk.

I1, I2
Centrala begrepp och symboler i kristendomen.

K2, K3, K4

Tro och vetenskap, till exempel Bibelns/vetenskapens
världsbild.

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Fin- Petrus och Paulus.
lands och Europas religiösa och
konfessionella rötter och situatKyrkans uppkomst.
ionen i dag.
Kristi himmelsfärdsdag och pingsten.

K1, K2

Förföljelsen av kristna.
Kyrkofädren.
Kloster som bevarare av tron.
Karelens upplysare.
Kristendomens mångfald: den katolska, ortodoxa och
protestantiska kyrkan, finländska väckelserörelser.
M8
Handleda eleven i att utforska
etiska normer i religionen i fråga
och etiska principer som förenar
olika religioner.

I1, I2, I3
Etik och moral.

K7

Diakoni.

Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- känner till Bibelns uppbyggnad
- känner till den ortodoxa trons centrala ritualer och seder
- identifierar skillnaden mellan religiöst språk och vetenskapens språk
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- reflekterar över moraliska frågeställningar och bekantar sig med etik.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i den ortodoxa religionen i årskurs 6
Mål för undervisningen

M1
Handleda eleven i att fördjupa sig i
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

Innehåll som anknyter till målen

I1
Att helga tiden: kyrkoåret med fastorna.

Kompetens som
målet anknyter
till
K1

Helighet i religioner, det heliga för en själv och
för andra.
Händelserna vid påsk.
Från Lasaroslördagen till påsk och liturgiken (=
gudstjänstens och kyrkliga förrättningars uppbyggnad, innehåll och historiska bakgrund).
Fastans liturgi
Böner: Jesu bön, bön före nattvarden, nattvarden.

M2
Handleda eleven i att bekanta sig
med ritualer och seder samt heliga
platser och byggnader inom religionen i fråga.

I1
Kyrkan: eukaristisk sammankomst (den heliga
nattvarden).

K1, K2

Vigilia (= högtidsgudstjänst som består av en aftongudstjänst åtföljd av nästa dags morgongudstjänst och en högläsning av första tidebönen).
Deltagande i elevgudstjänster i mån av möjlighet.

M4
I1, I2, I3
Vägleda eleven att söka information Religioner i medier och inom populärkulturen
om religionen i olika källor samt att
bedöma och använda informationen.

K4, K5, K6

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Fin- Mångfalden av religioner.
lands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i Irreligiositet.
dag.

K1, K2

M6
Handleda eleven i att få insikt i judendomen, kristendomen och islam
och deras inflytande och historia i
Europa.

K2

I2, I3
Element som förenar judendomen, kristendomen och islam.
Reformationen.
Jerusalem – mötesplatsen för judendomen, kristendomen och islam.

M9
I2, I3
K2
Vägleda eleven att förstå värdena i Värden i FN:s konvention om barnets rättigheter.
de mänskliga rättigheterna och i
synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och
kollektivt perspektiv.
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M10
Vägleda eleven att bedöma sina val
och reflektera kring de värden som
påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar
framtid.

I2, I3
Etik.

K1, K3, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar
och känslor på ett konstruktivt sätt
samt öva sig på att motivera sina
synpunkter.

I1, I2, I3
Etisk diskussion, att motivera de egna åsikterna,
samtal om religioner.

K1, K4, K6, K7

Värden i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Tabell Mål för lärandet i den ortodoxa religionen i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- känner till utbredningen av de stora världsreligionerna, deras lärdomar och påverkan på kulturen
- känner till den ortodoxa trons skrifter och innehåll
- förstår de värden som är upptagna i FN:s konvention om barnets rättigheter
- känner till de etiska principer som förenar olika religioner
- reflekterar över de egna valen ur perspektivet för etiska principer och hållbar utveckling
- diskuterar etiska frågor samt uttrycker och motiverar sina synpunkter.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i den ortodoxa religionen i årskurs 3–6
Innehållet behandlas med hjälp av berättelser och drama samt genom erfarenhetsbaserat, konkret och gemensamt lärande. Det är viktigt att börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i religionsundervisningen för att främja lärandet och öka elevernas aktivitet och interaktion. I undervisningen betonas
rofylldhet och diskussion. I mån av möjlighet utnyttjas studiebesök och gäster 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 den ortodoxa religionen i årskurs 3–6
Verksamheten och undervisningen genomförs så att elevernas olika religiösa och konfessionella bakgrund
och språkkunskaper beaktas. 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 den ortodoxa religionen 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 uttrycksfor-
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mer. 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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i religion
Mål för undervisningen

Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

M1 Handleda eleven i att fördjupa sig i
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

I1

Förmåga att hantera
information om religion,
religiös multilitteracitet

Eleven kan nämna källor och
texter inom religionen i fråga
samt beskriva det centrala innehållet i dem.

Handleda eleven i att bekanta sig med
ritualer och seder samt heliga platser
och byggnader inom religionen i fråga.

I1

Förmåga att hantera
information om religion,
religiös multilitteracitet

Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer,
seder och heliga platser inom
religionen i fråga och beskriva
deras innebörd.

M3 Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst
språk.

I1, I2

Förmåga att analysera religiöst språk
och symboler

Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.

M4 Vägleda eleven att söka information I1, I2, I3 Förmåga att lära sig i Eleven kan söka information i
om religionen i olika källor samt bereligionsundervisflera källor. Eleven övar sig att
döma och använda informationen.
ningen
bedöma tillförlitligheten och
objektiviteten i den information
hen hittar.
M5 Handleda eleven i att utforska Fin- I1, I2
lands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.

Kunskap om religion Eleven känner till hur religionoch kultur
erna har påverkat samhällenas
utveckling, kultur och medier
och kan ge exempel.
Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.

M6 Handleda eleven i att få insikt i juI2, I3
dendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

Kunskap om religion Eleven kan beskriva huvuddraoch kultur
gen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.

M7 Uppmuntra eleven att respektera
I1, I2, I3 Religiös multilitteradet som är heligt för en själv och för
citet
andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

Eleven vet hur man ska agera
och strävar efter att agera på
ett lämpligt och respektfullt
sätt i olika religiösa situationer
och på religiösa platser.
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M8 Handleda eleven i att utforska etiska I1, I2, I3 Kunskap om etik
normer i religionen i fråga och etiska
principer som förenar olika religioner.

Eleven känner igen och kan
nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska
principer som förenar religioner
och livsåskådningar.

M9 Vägleda eleven att förstå värdena i I2, I3
de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv.

Kunskap om männi- Eleven kan det centrala inneskorättsetik
hållet i FN:s konvention om
barnets rättigheter och kan ge
exempel på mänskliga rättigheter.

M10 Vägleda eleven att bedöma sina val I2, I3
och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

Förmåga att reflektera över etiska frågor

Eleven kan ge exempel på hur
man skapar en hållbar framtid.
Eleven kan tillämpa de etiska
principerna i religionen i fråga i
sina exempel.

M11 Ge eleven möjligheter att diskutera I1, I2, I3 Tankeförmåga, kom- Eleven deltar i gemensamma
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
munikativa färdigdiskussioner, kan lyssna på
känslor på ett konstruktivt sätt samt öva
heter
andra och uttrycka sig.
sig på att motivera sina synpunkter.
M12 Hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet.

12.3.9.

I3

Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i
att reflektera över sina upplevelser som en del av självbedömningen.

Religion, islam

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. Enligt 13 § i samma lag ska undervisningen i religion genomföras enligt olika
lärokurser i enlighet med elevernas religionssamfund. Läroplanen har utarbetats på basis av de gemensamma
målen, innehållsbeskrivningarna och de preciserade lärokursbeskrivningarna för de olika religionerna i grunderna för läroplanen.
Läroämnets uppdrag
Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen
ska göra eleverna förtrogna med den religion som studeras och dess mångfald. Eleverna ska få insikt i religiösa och konfessionella traditioner i Finland och i religioner och livsåskådningar på andra håll i världen. Läroämnet ska främja förståelse för förhållandet mellan religion och kultur samt multilitteracitet i fråga om religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska ge mångsidig kunskap om religioner och hjälpa eleverna att
förstå diskussioner som gäller religion. Eleverna ska vägledas att tänka kritiskt och att studera religioner och
livsåskådningar ur olika perspektiv. I undervisningen behandlas förhållandet mellan religion och kunskap
samt språk, symbolik och begrepp som är kännetecknande för religioner. Religionsundervisningen ska ge
eleverna beredskap att ta del av den dialog som förs både inom och mellan olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska handleda eleverna att respektera livet, människovärdet och det som är heligt för
en själv och andra.
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Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som studeras och inom andra religioner och livsåskådningar, och uppmuntra eleverna att själva fundera över etiska frågor. Undervisningen
ska stödja elevens självkännedom, självaktning och utveckla elevens livskompetens under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet, sin livsåskådning och sin världsåskådning. Religionsundervisningen ska stödja att eleven utvecklas till en ansvarsfull medlem i sin grupp och i det demokratiska samhället och till en ansvarsfull världsmedborgare.
I årskurserna 3–6 ska undervisningen i religion bredda och fördjupa elevens baskunskaper i hens egen religion. Eleven får insikt i religionens heliga skrifter och berättelser samt centrala lära, etiska principer, ritualer
och seder. Eleverna uppmuntras att undra och fråga. I undervisningen granskas de religiösa rötterna i Finland
och Europa samt det religiösa livet och livsåskådningarna i dagens Finland och Europa. Eleverna ska utveckla
sin mediekunskap och handledas att bedöma och använda olika källor för att söka information och utnyttja
den i olika situationer.
Undervisningen behandlar barnets rättigheter och individens ansvar för sina handlingar. Eleverna får träna
sina emotionella och sociala färdigheter och lär sig att formulera egna åsikter och motivera dem. Eleverna
uppmuntras att utveckla vänskap, att bidra till en positiv gemenskap i klassen och skolan och att motarbeta
diskriminering.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i islam i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Elevens uppmuntras att undra, ställa frågor och söka svar på dem självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och genom att använda olika informationskällor. Eleven
vågar diskutera etiska frågor och uttrycka sina motiverade synpunkter. Eleven lär sig att lyssna på andras
synpunkter.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven lär sig att värdesätta sin familjs och näromgivningens
religiösa seder och traditioner. Eleven introduceras i religionernas mångfald och lär sig att värdesätta och
respektera även andra religioner. Eleven lär känna islamisk musik, bildkonst och högtidstraditioner. Eleven
lär sig ett gott uppförande samt uttrycks- och uppträdandefärdigheter på religionslektionerna. Eleven lär sig
att leva sig in i andras situation och respektera de mänskliga rättigheterna.
K3 Vardagskompetens: Eleven lär sig att förstå vikten av gemensamt utarbetade regler för den gemensamma
verksamheten och säkerheten. Eleven lär sig att utveckla sina emotionella och sociala färdigheter i gemensamt arbete samt via behandling av religionens etiska frågeställningar och drama. Eleven lär sig att bedöma
sina val och reflektera kring bakomliggande värden ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid.
K4 Multilitteracitet: Eleven känner igen karaktäristiska drag i religiöst språk och symboliken i Koranens berättelser och lärdomar. Eleven lär sig att känna igen den islamiska trons centrala begrepp och symboler. Eleven har de elementära kunskaperna för att identifiera skillnaden mellan religionens och vetenskapens språk
i olika källor och medier samt upptäcker att texter har olika syften.
K5 Digital kompetens: Eleven lär sig att söka information om religionen i olika källor samt att bedöma och
använda informationen. Eleven lär sig att använda källorna för att producera egen kunskap. 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. Samtidigt betonas elevens egen aktivitet, möjligheterna
till kreativitet och att eleven hittar arbetssätt som passar hen.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven identifierar sina egna styrkor och sin egen begåvning
som en unik individ. Eleven lär sig att identifiera styrkor och begåvning även hos andra. Eleven uppmuntras
att ge sporrande respons. Eleven uppmuntras att reflektera över hur hen kan använda sina färdigheter och
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sin begåvning för att hjälpa andra i skolan och på fritiden. Eleven lär sig ömsesidighet, förhandlingsförmåga
och att anstränga sig för att uppnå gemensamma mål genom de projekt och grupparbeten som görs i religionsundervisningen. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i religion.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven lär sig att diskutera etiska frågor,
uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt att motivera sina synpunkter. Eleven lär sig att
ta ansvar och fattar intresse för sådant som angår skolgemenskapen och samhället. Eleven undersöker tillsammans med de andra eleverna frågor som anknyter till hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati,
mänskliga rättigheter, i synnerhet barnets rättigheter. Eleven inspireras att komma på praktiska handlingar
som bidrar till en positiv förändring. De etiska, pedagogiska diskussionerna och berättelserna hjälper eleven
att bli bättre på att hantera konflikter och hitta lösningar. Eleven lär sig att förstå betydelsen av sina val,
levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, utan även för den närmaste omgivningen, samhället
och naturen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för islam i årskurs 3–6
Innehållet stödjer de allmänna målen i läroämnet och innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.
Elevernas upplevelsevärld och lokala möjligheter i Kervo har beaktats vid valet av innehåll och beaktas även
vid närmare behandling av det.
I1 Förhållandet till den egna religionen: Centralt innehåll i undervisningen är Koranen, den nedtecknade
islamiska traditionen och grunden för den islamiska läran. Den islamiska traditionens inflytande på kulturen,
arkitekturen och islamisk konst studeras. Man bekantar sig med islams globala inflytande via antikens litteratur och dess kommentatorer. Man behandlar de heliga platserna och deras betydelse. Vid val av innehåll
är för åldern lämpliga religiösa regler och berättelser enligt islamisk tradition viktiga. Man bekantar sig med
religiösa symboler, högtider och den islamiska kalendern. Vid val av innehåll beaktas det religiösa språkets
särdrag, islamisk terminologi och dess förenande effekt i den islamiska världen. Man bekantar sig med islams
mångfald och granskar berättelser om profeterna med tanke på hur den islamska läran utvecklats. I undervisningen studeras islams historia i Europa och islam i Finland.
I2 Religionernas värld: Centralt innehåll i undervisningen är judendomen, kristendomen och islam. Gemensamma profeter, heliga platser och skrifter studeras. Man bekantar sig med judendomens, kristendomens
och islams inflytande på europeisk kultur. Man behandlar religiösa samfund i Finland och betydelsen av en
religiös dialog, religioner i medier och inom populärkulturen och religionernas betydelse för världsfreden.
I3 Ett gott liv: I undervisningen granskas de etiska principerna och livets värde inom islam. Man studerar
uppfattningen om det förbjudna och tillåtna inom islam samt syndabegreppet. Man reflekterar över människan och naturen och globalt ansvar. Viktigt innehåll är människans rätt till liv och FN:s konvention om barnets rättigheter. Man reflekterar över förhållandet mellan tro och handlingar, islamiska seder och bruk, empati och etiska frågor som uppstår i elevernas liv.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 3
Mål för undervisningen

M1
Handleda eleven i att fördjupa
sig i religionens heliga skrifter
och berättelser samt den centrala läran.

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

I1
K1
Frågor kring livets värde, livet som Guds gåva och Koranens lärdomar om dessa teman.
Islams fem pelare.
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Fastans principer.
Koranens berättelser: elefantens respektive myrans suror.
M2
I1
Handleda eleven i att bekanta sig Den egna församlingen.
med ritualer och seder samt heliga platser och byggnader inom Bön och rituell tvagning (wudu).
religionen i fråga.

K1, K2

Fredagsbönens betydelse.
M7
I1, I2, I3
Uppmuntra eleven att respekReligiösa samfund i skolans närhet.
tera det som är heligt för en själv
och för andra samt att agera
lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

K2, K5, K6

M11
Ge eleven möjligheter att diskutera etiska frågor, uttrycka sina
tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt öva sig på att
motivera sina synpunkter.

K1, K4, K6, K7

I1, I2, I3
Centrala livsfrågor som lämpar sig för åldersgruppen.
Känslor och värden.

Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- sätter sig in i islams heliga skrifter, heliga platser och byggnader samt dess viktigaste lärdomar
- sätter sig in i islams ritualer och seder
- reflekterar över etiska värden
- känner igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk
- respekterar sin egen och andras övertygelse.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

M1
I1
K1
Handleda eleven i att fördjupa sig i relig- Profeten Muhammeds barndom, familj och Koionens heliga skrifter och berättelser
ranens första budskap.
samt den centrala läran.
Vandringen från Mecka till Medina (hijra).
M2

I1
Den egna församlingen.

K1, K2
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Handleda eleven i att bekanta sig med ri- Heliga städer: Mecka, Medina och Jerusalem.
tualer och seder samt heliga platser och
Aktuella islamiska högtider.
byggnader inom religionen i fråga.
M3
I1, I2
Hjälpa eleven att känna igen karaktärist- Liknelser i Koranen.
iska drag och symbolik i religiöst språk.
Surorna: An-Nas, Al-Falaq och Al-Fil.

K2, K3, K4

M4
I1, I2, I3
Vägleda eleven att söka information om Aktuella teman med anknytning till religion,
religionen i olika källor samt att bedöma som lämpar sig för åldersgruppen.
och använda informationen.

K4, K5, K6

K7
M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska etiska nor- Religiösa samfund i skolans närhet.
mer i religionen i fråga och etiska princiIslamisk etikett, empati för andra, tålamod och
per som förenar olika religioner.
ärlighet, exempel från profeten Muhammeds
lärdomar.
Den gyllene regeln.
De tio budorden.
M10
Vägleda eleven att bedöma sina val och
reflektera kring de värden som påverkar
dem ur ett etiskt perspektiv och med
tanke på en hållbar framtid.

I2, I3
Valet av tro och handlingar.

K1, K3, K6

Respekt för lärande i islam, respekt för det
egna och andras arbete.
Att följa regler.
Ansvar för miljön.

M12
I3
Hjälpa och stödja eleven att utveckla och Centrala livsfrågor, känslor och värden som
stärka en positiv syn på världen, en posi- lämpar sig för åldersgruppen.
tiv självkänsla och tro på livet.

K1

Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- respekterar sin egen och andras övertygelse
- känner till symboliken i det religiösa språket
- utforskar islams etiska normer
- bedömer och gör val ur perspektivet för de etiska principerna och en hållbar framtid
- söker, bedömer och använder information om religionen.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 5
Mål för undervisningen

M1
Handleda eleven i att fördjupa sig i religionens heliga
skrifter och berättelser samt
den centrala läran.

Innehåll som anknyter till målen

I1
Vad en muslim tror om Gud, dyrkan av Gud.

Kompetens
som målet anknyter till
K1

Trossatser.
Surorna: Al-Kafirun, Al-Qadr, Al-Kawthar och An-Nasr.
Profeten Muhammeds liv: vandringen från Mecka till
Medina (hijra), den islamska tideräkningen, profeten i
Medina fram till sin död.
Koranens betydelse och uppbyggnad (surorna om Mecka
och Medina, regler och berättelser).
Betydelsen av att läsa, recitera och förstå Koranen.

M2
Handleda eleven i att bekanta
sig med ritualer och seder
samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga.

I1

K1, K2

Profeten Muhammeds uttalanden (hadither): hadithernas betydelse, grundläggande om samlandet av
haditherna och exempel på hadithernas lärdomar.
Islamisk konst, till exempel musiken (nashid) och moskéarkitekturen.

M3
Hjälpa eleven att känna igen
karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk.

I1, I2
Centrala begrepp och symboler i islam.

K2, K3, K4

M5
Handleda eleven i att utforska
Finlands och Europas religiösa
och konfessionella rötter och
situationen i dag.

I1, I2
K1, K2
Berättelserna om profeterna Nuh (Noa) och Ibrahim (Abraham).

Tro och vetenskap.

De andra profeterna också som kristendomens och judendomens profeter.
Eleverna bekantar sig med kristnas och judars heliga
platser, kyrkan och synagogan.

M8
I1, I2, I3
Handleda eleven i att utforska Etik och moral.
etiska normer i religionen i
fråga och etiska principer som Diakoni.
förenar olika religioner.

K7
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Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- känner till Koranens uppbyggnad
- känner till den muslimska trons centrala ritualer och seder
- identifierar skillnaden mellan religiöst språk och vetenskapens språk
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- målet för lärande med anknytning till etik och moral.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i islam i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet anknyter till

M1
I1
Handleda eleven i att fördjupa sig i re- Den islamiska läran, sakrament, bön.
ligionens heliga skrifter och berättelser
Församlingsverksamhet.
samt den centrala läran.

K1

M4
I1, I2, I3
Vägleda eleven att söka information
Religioner i medier och inom populärkulturen
om religionen i olika källor samt att bedöma och använda informationen.

K4, K5, K6

M5
I1, I2
Handleda eleven i att utforska Finlands Mångfalden av religioner.
och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.
Irreligiositet.

K1, K2

M6
Handleda eleven i att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

K2

I2, I3
Element som förenar judendomen, kristendomen och islam.
Profeterna också som kristendomens och judendomens profeter.
Jerusalem – mötesplatsen för judendomen,
kristendomen och islam.

M9
Vägleda eleven att förstå värdena i de
mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt
perspektiv.

I2, I3
Värden i FN:s konvention om barnets rättigheter.

M10
I2, I3
Vägleda eleven att bedöma sina val och Etik, att respektera livet.
reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

K2

K1, K3, K6
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M11
Ge eleven möjligheter att diskutera
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
känslor på ett konstruktivt sätt samt
öva sig på att motivera sina synpunkter.

I1, I2, I3
Etisk diskussion, att motivera de egna åsikterna, samtal om religioner.

K1, K4, K6, K7

Tabell Mål för lärandet i islam i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- utforskar Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag
- känner till utbredningen av de stora världsreligionerna, deras lärdomar och påverkan på kulturen
- förstår de värden som är upptagna i FN:s konvention om barnets rättigheter
- känner till de etiska principer som förenar olika religioner
- reflekterar över de egna valen ur perspektivet för etiska principer och hållbar utveckling
- diskuterar etiska frågor samt uttrycker och motiverar sina synpunkter.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i islam i årskurs 3–6
Innehållet behandlas med hjälp av berättelser och drama samt genom erfarenhetsbaserat, konkret och gemensamt lärande. Det är viktigt att börja introducera begrepp. Olika digitala verktyg används i religionsundervisningen för att främja lärandet och öka elevernas aktivitet och interaktion. I undervisningen betonas
rofylldhet och diskussion. I mån av möjlighet kan studiebesök och gäster utnyttjas i undervisningen. Undervisningen kan innehålla individuella eller gemensamma projekt som omfattar flera lärokurser eller överskrider läroämnesgränserna. Målet är att visa respekt för alla religioner och livsåskådningar som finns representerade i skolan.
Handledning, differentiering och stöd i islam 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 islam 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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.
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Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet
av årskurs 6 i religion
Mål för undervisningen

Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

M1 Handleda eleven i att fördjupa sig i
religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran.

I1

Förmåga att hantera
information om religion, religiös multilitteracitet.

Eleven kan nämna källor och
texter inom religionen i fråga
samt beskriva det centrala innehållet i dem.

Handleda eleven i att bekanta sig med
ritualer och seder samt heliga platser
och byggnader inom religionen i fråga.

I1

Förmåga att hantera
information om religion, religiös multilitteracitet.

Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer,
seder och heliga platser inom
religionen i fråga och beskriva
deras innebörd.

M3 Hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst
språk.

I1, I2

Förmåga att analysera religiöst språk
och symboler

Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.

M4 Vägleda eleven att söka information I1, I2, I3 Förmåga att lära sig i Eleven kan söka information i
om religionen i olika källor samt bereligionsundervisflera källor. Eleven övar sig att
döma och använda informationen.
ningen
bedöma tillförlitligheten och
objektiviteten i den information
hen hittar.
M5 Handleda eleven i att utforska Fin- I1, I2
lands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag.

Kunskap om religion Eleven känner till hur religionoch kultur
erna har påverkat samhällenas
utveckling, kultur och medier
och kan ge exempel.
Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.

M6 Handleda eleven i att få insikt i juI2, I3
dendomen, kristendomen och islam och
deras inflytande och historia i Europa.

Kunskap om religion Eleven kan beskriva huvuddraoch kultur
gen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.

M7 Uppmuntra eleven att respektera
I1, I2, I3 Religiös multilitteradet som är heligt för en själv och för
citet
andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer.

Eleven vet hur man ska agera
och strävar efter att agera på
ett lämpligt och respektfullt
sätt i olika religiösa situationer
och på religiösa platser.

M8 Handleda eleven i att utforska etiska I1, I2, I3 Kunskap om etik
normer i religionen i fråga och etiska
principer som förenar olika religioner.

Eleven känner igen och kan
nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska
principer som förenar religioner
och livsåskådningar.

M9 Vägleda eleven att förstå värdena i I2, I3
de mänskliga rättigheterna och i synner-

Kunskap om männi- Eleven kan det centrala inneskorättsetik
hållet i FN:s konvention om
barnets rättigheter och kan ge
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het i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv.

exempel på mänskliga rättigheter.

M10 Vägleda eleven att bedöma sina val I2, I3
och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och
med tanke på en hållbar framtid.

Förmåga att reflektera över etiska frågor

Eleven kan ge exempel på hur
man skapar en hållbar framtid.
Eleven kan tillämpa de etiska
principerna i religionen i fråga i
sina exempel.

M11 Ge eleven möjligheter att diskutera I1, I2, I3 Tankeförmåga, kom- Eleven deltar i gemensamma
etiska frågor, uttrycka sina tankar och
munikativa färdigdiskussioner, kan lyssna på
känslor på ett konstruktivt sätt samt öva
heter
andra och uttrycka sig.
sig på att motivera sina synpunkter.
M12 Hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet.

I3

Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i
att reflektera över sina upplevelser som en del av självbedömningen.

12.3.10. 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.
I årskurserna 3–6 har undervisningen i livsåskådningskunskap som särskilt uppdrag att uppmuntra och stödja
elevernas strävan efter att skapa en egen identitet och livsåskådning. Det centrala i undervisningen är att
stödja utvecklingen av elevernas etiska tänkande, kulturella färdigheter och förmåga att uttrycka sina åsikter
och motivera dem
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i livsåskådningskunskap i årskurs 3–6
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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K1 Förmåga att tänka och lära sig: Skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och
sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: De ska lära sig att se kulturell mångfald som en positiv resurs.
Elevernas strävan efter att skapa en egen identitet och livsåskådning uppmuntras och stödjas. Eleverna stödjas att utveckla sin allmänbildning inom livsåskådning och kultur. Eleverna vägleds att lära känna Finlands,
Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald som fenomen.
K3 Vardagskompetens: Eleven utvecklar sin förmåga till etiskt tänkande i vardagliga situationer, känner igen
och bedömer argument, uttrycker sina livsåskådningstankar på ett konstruktivt sätt och kan lyssna på andras
synpunkter och ställningstaganden. Elevernas medieläskunnighet fördjupas genom arbete med olika medier.
K4 Multilitteracitet: Elevens kulturella allmänbildning fördjupas genom att Handleda eleven i att bekanta sig
med olika kulturer och livsåskådningar och Unescos världsarvsprogram. Eleven studerar grunderna för religiöst tänkande och religionskritik. Eleven uppmuntras till och handleds i källkritik och att söka information i
olika medier.
K5 Digital kompetens: Eleverna tränar sin digitala kompetens i samband med studierna i läroämnets innehåll.
Eleverna får lära sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshantering och i undersökande
och kreativt arbete. Eleverna övar källkritik och bedömning av den information som de hittar i samband med
arbetet. I undervisningen betonas elevernas egen aktivitet, möjligheterna till kreativitet och att eleverna hittar arbetssätt som passar dem. Eleverna handleds i att använda olika slags kommunikationskanaler och -stilar
på ett ändamålsenligt sätt.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar projektarbete och nätverkande i det egna samfundet. Eleverna uppmuntras att identifiera och utveckla sina egna fallenheter, styrkor och intressen. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i livsåskådningskunskap.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven handleds i att förstå hur de egna
valen påverkar livet och uppmuntras att ta eget initiativ och ansvar i sin omgivning.
Centralt innehåll som anknyter till målen för livsåskådningskunskap i årskurs 3–6
Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna. Innehållet formas till helheter för de olika
årskurserna. Elevernas upplevelsevärld, idéer och tankar har beaktats vid valet av innehåll och beaktas vid
närmare behandling av dem.
I1 Att växa till ett gott liv: Eleverna övar sig att möta andra och att respektera olika synsätt. De undersöker
hur rättvisa tar sig uttryck i det dagliga livet. Man undersöker frihet och ansvar, i synnerhet tanke-, religionsoch livsåskådningsfrihet. Man fördjupar sig i begreppen värde och norm. Eleverna reflekterar över jämlikhet,
lycka och ett bra liv. Eleverna övar sig att förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till andras.
I2 Olika sätt att leva: Eleverna undersöker den egna identiteten ur olika perspektiv. I undervisningen fördjupar man sig i den finländska kulturen och kulturella minoriteter samt olika livs- och världsåskådningar. Man
reflekterar över till exempel vad det innebär att vara jämlik, att acceptera, att förstå, att veta, att tro och att
anta. Man fördjupar sig i världens kulturarv och inser dess värde. Eleverna övar sig att förklara och motivera
sin synpunkt i förhållande till olika kulturer och livsåskådningar.
I3 Grunderna för ett gemensamt liv: Eleverna fördjupar sig i grunden för att leva tillsammans genom att
undersöka till exempel betydelsen av överenskommelser, löften, rättigheter och skyldigheter, jämlikhet, fred
och demokrati i såväl olika vardagliga situationer i det egna livet som i större omfattning. I undervisningen
fördjupar man sig i barnets rättigheter och fundera på hur de förverkligas nära och fjärran. Man övar sig att
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etiskt bedöma gärningar utifrån deras kontext, syfte och följder. Eleverna övar sig att förklara och motivera
egna synpunkter i förhållande till förutsättningarna för att leva tillsammans.
I4 Naturen och en hållbar framtid: Eleverna fördjupar sig i olika tidsbegrepp och sätt att förklara världen och
reflekterar över hur de påverkar människors liv samt över olika uppfattningar som anknyter till dem. De undersöker olika naturuppfattningar, naturens och människans framtid samt hållbar utveckling. Eleverna övar
sig att förklara och motivera egna synpunkter i förhållande till världsbilden och en hållbar framtid.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 3
Mål för undervisningen

M1
Skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer.
M2
Handleda eleven i att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till
det.
M4
Vägleda eleven att ta ansvar för sig själv,
andra människor och naturen.
M6
Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom livsåskådning och kultur.

Innehåll som anknyter till målen

I1–I4
Rättvisa.

Kompetens som
målet anknyter
till
K1, K2, K3, K7

Tolerans och diskriminering.
I1–I4
Att bilda sig en åsikt och motivera den.

K1, K4, K5

I1–I4
Relationer och moralisk utveckling.

K3, K7

I1–I4
Självkännedom och kulturidentitet.

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- förhåller sig tolerant gentemot medlemmarna i skolgemenskapen
- motiverar sina åsikter
- tar ansvar för sina egna handlingar
- lyssnar på och värdesätter andra.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 4
Mål för undervisningen

M1
Skapa förutsättningar för eleven att utveckla
sitt etiska tänkande och sporra eleven att tilllämpa etiska principer i vardagliga situationer.

Innehåll som anknyter till målen

I1–I4
Frihet och ansvar.

Kompetens
som målet
anknyter till
K1, K2, K3, K7
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M2
Handleda eleven i att känna igen och bedöma
ett argument och motiveringar till det.
M3
Främja elevens förmåga att uppfatta samband
mellan olika företeelser och att utveckla sitt
tänkande.
M4
Vägleda eleven att ta ansvar för sig själv,
andra människor och naturen.
M5
Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald som fenomen.
M6
Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning
inom livsåskådning och kultur.
M8
Uppmuntra eleven att uttrycka sin livsåskådning och att lyssna på andras ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.
M9
Vägleda eleven i att bekanta sig med människorättsetiken som baserar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter.
M10
Uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på
ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning.

I1–I4
Livets uppkomst och utveckling.
Berättelser om världens uppkomst.
I1–I3
Olika slags tidsuppfattningar.

I1–I3
Olika former av liv, födelse, liv och död
i naturen.
Framtidens värld
I2–I4
Kulturarv.

K1, K4, K5

K1, K4

K3, K7

K2, K4, K5

I1–I4
Världen och universum.

K1, K2

I1–I3
Religioner och mångkulturalitet.

K2, K7

I3
Ett gott liv och olika skeden i livet.

K2, K3

Människovärde.
FN:s konvention om barnets rättigheter
I1–I4
Hållbar utveckling.

K5, K6, K7

Jämlikhet och fred.

Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- bemöter andra med respekt
- känner igen och bedömer olika åsikter och argument
- uttrycker sig själv på ett konstruktivt sätt och lyssnar på andras synpunkter och ställningstaganden
- gör val ur perspektivet för de etiska principerna och en hållbar framtid
- känner till olika berättelser om världens uppkomst
- bekantar sig med olika livsåskådningar.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
Skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt
etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa
etiska principer i vardagliga situationer.
M3
Främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande.
M4
Vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra
människor och naturen.
M5
Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas
och världens kulturarv och att förstå kulturell
mångfald som fenomen.
M9
Vägleda eleven i att bekanta sig med människorättsetiken som baserar sig på FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter.
M10
Uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett
ansvarsfullt sätt i sin omgivning.

I1–I4
Att utveckla självständigt och kritiskt tänkande.

Kompetens
som målet
anknyter till
K1, K2, K3, K7

I1–I3
Aktuella teman.

K1, K4

I1–I4
Relationer och moralisk utveckling.
I2–I4
Finskhet förr och nu.

K3, K7

I3
Tanke-, religions- och livsåskådningsfrihet.

K2, K3

I1–I4
Frihet och ansvar i livet.

K5, K6, K7

K2, K4, K5

Grundläggande faktorer för att
människor ska kunna leva tillsammans , den gyllene regeln.
Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- tar initiativ och agerar på ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning
- lär känna Finlands och Europas kulturarv
- lär sig att tänka självständigt och kritiskt
- respekterar sin egen och andras övertygelse.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i livsåskådningskunskap i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M2
Handleda eleven i att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till det.
M5
Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald som fenomen.
M6
Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning
inom livsåskådning och kultur.

I1–I4
Föreställning, antagande, fakta och förståelse.
Värde och norm.
I2–I4
Världens kulturarv.

I1–I4
Världsbild, världsåskådning och livsåskådning.

Kompetens
som målet
anknyter till
K1, K4, K5

K2, K4, K5

K1, K2

Religion och irreligiositet.

M7
Vägleda eleven i att planera och utvärdera
sitt eget lärande i livsåskådning.
M8
Uppmuntra eleven att uttrycka sin livsåskådning och att lyssna på andras ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.
M10
Uppmuntra eleven att ta initiativ och agera
på ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning.

Riter och ritualer under människans
livscykel.
I1–I4
Naturligt och övernaturligt.
I1–I3
Jämlikhet.
Aktuella teman.
I1–I4
Fred och demokrati.
Framtidens värld

K1, K2, K5

K2, K7

K5, K6, K7

Tabell Mål för lärandet i livsåskådningskunskap i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- förstår skillnaden mellan en föreställning och fakta
- bekantar sig med världens kulturarv och förstår kulturell mångfald som fenomen
- identifierar felaktiga slutsatser och reflekterar kritiskt över sitt tänkande utgående från dem
- känner till de etiska principer som förenar olika religioner
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.
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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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6
ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i livsåskådningskunskap.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i livsåskådningskunskap
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i
läroämnet

M1 Skapa förutsättningar för eleven att
utveckla sitt etiska tänkande och sporra
eleven att tillämpa etiska principer i
vardagliga situationer.

I1–I4

Hur eleven behärskar och tilllämpar begrepp

M2 Handleda eleven i att känna igen
och bedöma ett argument och motiveringar till det.

I1–I4

M3 Främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser
och att utveckla sitt tänkande.

I1, I2, I3

Förmåga att
känna igen och
bedöma argument och motiveringar
Förmåga att dra
slutsatser

M4 Vägleda eleven att ta ansvar för sig
själv, andra människor och naturen.

I1, I2, I3

Kunskap om vad
det innebär att ta
ansvar

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta
Eleven kan förklara vissa centrala etiska begrepp och kan
med hjälp av dem analysera
vissa etiska situationer som
hen mött i livet.
Eleven kan urskilja argument
och motiveringar till dem i en
diskussion samt fundera över
hur relevanta motiveringarna
är.
Eleven kan identifiera felaktiga
slutsatser och korrigera sitt
tänkande utgående från dem.

Eleven kan beskriva vad det innebär att ta ansvar för sig
själv, andra och naturen och
ge exempel ur det egna livet.
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M5 Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv
och att förstå kulturell mångfald som
fenomen.

I2, I3, I4

Förmåga att tilllämpa kunskaper
och begrepp

Eleven kan namnge och förklara vissa kulturella fenomen
som ingår i Finlands, Europas
och världens kulturarv. Eleven
kan ge exempel på kulturell
mångfald i gruppen eller samhället.

M6 Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom livsåskådning och
kultur.

I1–I4

Förmåga att tilllämpa kunskaper
och begrepp

Eleven kan nämna viktiga särdrag i några livsåskådningar
och kulturer.

M7 Vägleda eleven i att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning.

I1–I4

Förmåga att lära
sig

Eleven kan ställa upp mål för
sina studier, sträva mot dem
och bedöma hur de nås både
individuellt och i grupp.

M8 Uppmuntra eleven att uttrycka sin
livsåskådning och att lyssna på andras
ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.

I1, I2, I3

Sociala färdigheter och förmåga att arbeta i
grupp

Eleven uttrycker sina livsåskådningstankar på ett konstruktivt
sätt och kan lyssna på andras
synpunkter och ställningstaganden.

Kunskap om
människorättsetik

Eleven kan det centrala innehållet i FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter och kan
ge exempel på barnets rättigheter.

Kännedom om
sätt att påverka

Eleven kan söka och beskriva
några sätt att påverka på ett
ansvarsfullt sätt.

I3
M9 Vägleda eleven i att bekanta sig
med människorättsetiken som baserar
sig på FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter.
M10 Uppmuntra eleven att ta initiativ
och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin
omgivning.

I1–I4

12.3.11. 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.
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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.
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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i historia i årskurs 4–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna lär känna olika informationskällor och bedömer deras tillförlitlighet samt förstår orsakssammanhang.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna reflekterar över betydelsen av sin bakgrund och förstår
sin egen roll i generationskedjan.
K3 Vardagskompetens: Eleverna utvecklar sina emotionella och sociala färdigheter genom det gemensamma
arbetet.
K4 Multilitteracitet: Eleverna studerar kritiskt olika källmaterial (fiktion, fakta, åsikt).
K5 Digital kompetens: Eleverna övar på sin digitala kompetens i anslutning till studierna i läroämnet, speciellt i samband med informationshantering samt undersökande och kreativt arbete. 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 övar sig på att söka information i olika källor med hjälp
av olika söktjänster. De utnyttjar olika källor för att producera egen kunskap och övar sig på att bedöma
information kritiskt.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar på att uthålligt slutföra sitt arbete både på
egen hand och i grupp. Eleverna bekantar sig med yrken där man behöver kunskaper i historia.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna undersöka frågor som anknyter till
hållbar utveckling, fred, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4
Innehållet stödjer målen. Studierna i historia inleds med att ge eleverna insikt i den historiska kunskapens
natur med hjälp av deras egen släkthistoria eller lokalhistoria. I det centrala innehållet ska man speciellt fästa
uppmärksamhet vid sådana företeelser som kan relateras till den egna familjens, ortens och traktens historia.
I1 Förhistorisk tid och civilisationens uppkomst: Eleven får kunskap om människans liv i små populationer,
brytningsskedet mellan jakt- och jordbrukskultur och civilisationens uppkomst.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i historia i årskurs 4
Mål för undervisningen

M1
Väcka elevens intresse för historia som vetenskap och
identitetsskapande läroämne.

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

I1
Förhistoria.

K1–K7
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M4
Hjälpa eleven att förstå olika sätt att dela in historien i
epoker och att använda därmed relaterade historiska begrepp.
M7
Hjälpa eleven att identifiera förändringar i den egna familjens eller samhällets historia samt förstå hur samma
förändringar har kunnat få olika innebörd för olika människor.

I1
Karaktären av historisk kunskap.
Tidsuppfattning: kronologi.
I1
Familj, släkt och närhistoria.

K1, K2, K3,
K5

K1–K7

Kervo lokalhistoria.

Tabell Mål för lärandet i historia i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- fattar intresse för historia
- uppfattar historiska perioder, speciellt den förhistoriska tiden och civilisationens uppkomst
- använder historiska begrepp
- identifierar förändringar i den egna familjens eller samhällets historia och förstår deras betydelse
- känner till Kervo närhistoria och dess karaktäristiska drag.
Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 5
Innehållet stödjer målen. Studierna i historia inleds med att ge eleverna insikt i den historiska kunskapens
natur med hjälp av deras egen släkthistoria eller lokalhistoria. I det centrala innehållet ska man speciellt fästa
uppmärksamhet vid sådana företeelser som kan relateras till den egna familjens, ortens och traktens historia.
I2 Gamla tiden och arvet från antiken: Eleven studerar demokratins uppkomst i den grekiska världen och det
romerska samhället. Tidsperioden granskas också utgående från bosättningen i Norden.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i historia i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Att söka information om historia
M2
I2
Vägleda eleven i att känna igen olika
Olika källor, till exempel intervjuer, brev, dikter,
historiska källor.
föremål, beskrivningar av samtida, likfynd.
M3
I2
Bosättningen i Norden och vikingar
Hjälpa eleven att inse att historisk information kan tolkas på olika sätt.
Att förstå historiska företeelser

K1, K2, K4,
K5, K7

M4

K1, K2, K3

I2
Gamla högkulturer, till exempel Egypten, Mesopotamien (mångvetenskapliga).

K1–K2, K4–
K7
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Hjälpa eleven att förstå olika sätt att
dela in historien i epoker och att använda därmed relaterade historiska
begrepp (mångvetenskapliga).
M6
Vägleda eleven i att inse olika orsaker
till och följder av historiska händelser
och företeelser (mångvetenskapliga).

I2
Den gamla tiden och antikens arv, till exempel
Rom, Grekland (mångvetenskapliga).

K2, K4, K7

Tabell Mål för lärandet i historia i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- känner olika historiska källor
- inser att historisk information kan tolkas på olika sätt
- inser olika orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser
- känner till de mest centrala händelserna under den gamla tiden och antiken.
Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 6
Innehållet stödjer målen. Studierna i historia inleds med att ge eleverna insikt i den historiska kunskapens
natur med hjälp av deras egen släkthistoria eller lokalhistoria. I det centrala innehållet ska man speciellt fästa
uppmärksamhet vid sådana företeelser som kan relateras till den egna familjens, ortens och traktens historia.
I3 Medeltiden: Eleven utforskar den medeltida världsbilden samt kulturella likheter och skillnader mellan öst
och väst och hur de påverkat olika folkgrupper. Här behandlas också övergången till historisk tid i Finland och
införlivandet med det svenska riket.
I4 Nya tiden – ett brytningsskede: Eleven undersöker förändringar inom vetenskapen, konsten och människans föreställningar.
I5 Finland som en del av Sverige: Eleven fördjupar sig i utvecklingen i Finland på 1600–1700-talen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i historia i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Att förstå historiska företeelser
M5
Hjälpa eleven att förstå motiven
bakom människans handlingar.
M8
Lära eleven att uppfatta historiska
kontinuiteter.

I3–I5
Principerna för ansvarsfullt medborgarskap.

K2, K4, K6,
K7

I3
Medeltiden.

K1, K2, K4,
K7

Att använda historisk information
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M9
Vägleda eleven att redogöra för orsaker till förändringar.
M10
Lära eleven förklara hur tolkningar
kan ändras på grund av nya källor
eller betraktelsesätt.
M11
Instruera eleven att förklara
mänsklig aktivitet.

I4
Den nya tidens brytningsskede, till exempel vetenskaper, konst, föreställningar, individens frihet,
upptäcktsresor.
I3–I5
Att bli medveten om källkritik och använda källor
på ett ändamålsenligt sätt.

K1, K2, K4,
K5

I5
Finland som en del av Sverige.

K1–K4, K6–
K7

K1–K7

Tabell Mål för lärandet i historia i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- uppfattar historiska kontinuiteter, i synnerhet i fråga om medeltiden och nya tiden
- söker orsaker till förändringar
- förstår hur historia lämnar rum för tolkning
- tolkar och förklarar motiven bakom människans handlingar.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 4–6
För att uppnå målen i läroämnet historia är det viktigt att prioritera interaktiva, upplevelsebaserade arbetssätt, till exempel att undersöka olika källor och att berätta och använda drama, lekar och spel. Målet är att
stärka elevernas förmåga att läsa och tolka historiska texter och miljöer samt att öva sig att göra tolkningar
både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska lära sig att söka och använda historisk information, också med hjälp av digitala verktyg. Som läroämne går historia bra att integrera med andra läroämnen.
Handledning, differentiering och stöd i historia i årskurs 4–6
I historieundervisningen får eleverna lära sig genom att undersöka. Eleverna ska uppmuntras att tolka, jämföra, dra slutsatser och tillämpa information både muntligt och skriftligt. För att eleverna ska förstå historietexterna ska läraren förklara de begrepp som förekommer.
Bedömning av elevens lärande i historia i årskurs 4–6
I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och sporrande. Genom att ge respons strävar
man efter att uppmuntra eleverna att undersöka olika historiska källor och göra sina egna tolkningar av dem.
I bedömningen beaktas såväl elevens förmåga att uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift som kompetens som
eleven visat eller uttryckt på andra sätt. I bedömningen ska man särskilt fokusera på hur eleven tillämpar
kunskap och utvecklar sitt historiska tänkande, inte på om hen har memorerat innehållet.
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i historia genom att bedöma elevernas kunskaper
i relation till målen i läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i historia. 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.
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Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i historia
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för beKunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta
dömningen i läroämnet
Betydelse, värderingar och attityder

M1 Väcka elevens intresse
för historia som vetenskap
och identitetsskapande läroämne.

I1–I5

M2 Vägleda eleven att
känna igen olika historiska
källor.

I1–I5

M3 Hjälpa eleven att inse att
historisk information kan
tolkas på olika sätt.

I1–I5

M4 Hjälpa eleven att förstå
olika sätt att dela in historien i epoker och att använda därmed relaterade historiska begrepp.
M5 Hjälpa eleven att förstå
motiven bakom människans
handlingar.
M6 Vägleda eleven i att inse
olika orsaker till och följder
av historiska händelser och
företeelser.
M7 Hjälpa eleven att identifiera förändringar i den egna
familjens eller samhällets
historia samt förstå hur
samma förändringar har
kunnat få olika innebörd för
olika människor.
M8 Lära eleven att uppfatta
historiska kontinuiteter.

I1–I5

Kronologisk uppfattning

I1–I5

Historisk inlevelseförmåga

I1–I5

Förståelse för orsakssammanhang i
historia

I1–I5

Förmåga att förstå
förändring

M9 Vägleda eleven i att redogöra för orsaker till förändringar.

I1–I5

Motivation används inte som grund för
bedömningen. Eleven handleds i att
reflektera över sina upplevelser som
en del av självbedömningen.
Att söka information om historia
Förmåga att känna
igen historiska källor

Eleven kan under handledning söka historisk information i olika informationskällor.

Insikt i att historisk Eleven kan skilja mellan fakta och tolkning.
information kan
tolkas på olika sätt
Att förstå historiska företeelser
Eleven känner igen de centrala indelningarna i historiska epoker och kan ge
exempel på olika särdrag som kännetecknar samhällen under olika tider
och epoker.
Eleven kan leva sig in i hur människor
levde förr och beskriva motiven bakom
deras handlingar.
Eleven känner igen och kan ge exempel på historiska orsakssammanhang.

Eleven kan beskriva förändringar och
förklara varför en förändring inte är
det samma som framsteg. Eleven kan
ge några exempel på förändringar som
inte har haft samma innebörd för olika
människor och grupper.

I1–I5

Förmåga att förstå Eleven kan ge exempel på företeelser
kontinuitet
som omspänner flera epoker.
Att använda historisk information
Förmåga att beskriva förhållandet
mellan orsak och
verkan

Eleven kan i stora drag beskriva förhållandet mellan orsak och verkan i historiska företeelser.
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M10 Lära eleven förklara
hur tolkningar kan ändras på
grund av nya källor eller betraktelsesätt.

I1–I5

Förmåga att förklara tolkningar

Eleven kan utgående från några exempel förklara varför samma händelse eller företeelse kan tolkas på olika sätt.

M11 Instruera eleven att
förklara mänsklig aktivitet.

I1–I5

Förmåga att förklara mänsklig aktivitet

Eleven kan berätta och förklara en
händelse eller företeelse ur olika människors synvinkel.

12.3.12. 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 på ett val mellan alternativa möjligheter med målet att nå samförstånd.
I årskurserna 5-6 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.
Målen för mångsidig kompetens i samhällslära i årskurs 5–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleven övar på att granska frågor ur olika perspektiv. Eleven söker ny
information och lär sig att reflektera över sina uppfattningar utifrån ny kunskap.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleven tränar grundläggande demokratisk kompetens. Eleven
övar på att utbyta och diskutera olika åsikter konstruktivt och i positiv anda. Eleven förstår att accepterande
av olikhet (”mångfald”) och respekt för de mänskliga rättigheter och jämlikhet är grundläggande värderingar
som ska eftersträvas.
K3 Vardagskompetens: Eleven övar på att göra konsumtionsval och öva färdigheter som anknyter till penninganvändning.
K4 Multilitteracitet: Eleven börjar förstå att information om samhällsfrågor som produceras av olika aktörer
förmedlar olika värden och perspektiv och har olika syften. Eleven förstår innebörden av mediekriticism. Eleven förstår mediernas roll och betydelse i samhället.
K5 Digital kompetens: Eleverna övar på sin digitala kompetens i anslutning till studierna i läroämnet, speciellt
i samband med informationshantering samt undersökande och kreativt arbete. Användningen av digitala
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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. Eleven förstår hur man använder medier på ett medvetet och tryggt
sätt.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven förstår betydelsen av entreprenörskap, initiativtagande och delaktighet i sitt eget liv. Eleven lär känna olika yrken.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleven funderar över sambandet mellan det
förflutna, nutiden och framtiden samt olika framtidsalternativ.
Centralt innehåll som anknyter till målen för samhällslära i årskurs 5–6
Innehållet stödjer målen.
I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet: Eleverna får insikt i hur samhället fungerar ur individens, familjens och närmiljöns synvinkel. Man funderar på hur var och en själv kan påverka tryggheten och
trivseln i närmiljön. Dessutom fördjupar sig eleverna i arbete, yrken, egen penninganvändning och egen ekonomi samt ansvarsfull konsumtion i vardagliga situationer.
I2 Ett demokratiskt samhälle: Eleverna bekantar sig med olika slag av samhällsgrupper i närmiljön och med
deras rättigheter och skyldigheter, och övar sig i att fatta gemensamma beslut. De får även kunskap om demokratiska värden och grundprinciper, såsom mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Därtill behandlas olika kulturer och minoritetsgrupper i Finland.
I3 Aktivt medborgarskap och påverkan: Eleverna utforskar och tränar demokratisk kompetens och samhällsmedverkan i praktiken, det vill säga sådan kompetens som behövs för att kunna delta i olika grupper, till
exempel i klassen, i skolan, på fritiden, inom ramen för olika fritidssysselsättningar och föreningar, i medier
och i ekonomiska sammanhang. De övar sig också i att samarbeta med aktörer i närmiljön.
I4 Ekonomisk verksamhet: Eleverna undersöker ekonomisk verksamhet och dess betydelse. De fördjupar sig
i hur man förtjänar, använder och sparar pengar och i hållbar konsumtion. Dessutom får de i praktiska situationer kunskap om ekonomisk verksamhet i närmiljön via företag, arbetsplatser och serviceproducenter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i samhällslära i årskurs 5
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet anknyter till

Betydelse, värderingar och attityder
M1
I1–I4
Väcka elevens intresse för det omgivande samEtt demokratiskt samhälle (månghället och för samhällslära som vetenskap (mång- vetenskapliga).
vetenskapliga).
M2
I1–I4
Stödja eleven att träna sin etiska omdömesförVardagskompetens och kontroll
över det egna livet.
måga i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor.
Att implementera kunskaper om samhället

K1–K7

K1–K7
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M7
Uppmuntra eleven att träna grundläggande demokratisk kompetens och att diskutera olika åsikter konstruktivt (mångvetenskapliga).
M8
Hjälpa eleven att förstå grunderna för sin egen
penninganvändning och sina egna konsumtionsval och öva färdigheter som anknyter till dem.
M9
Uppmuntra eleven att delta i olika samhällsaktiviteter och träna sig i medieanvändning på ett säkert och samhällsmedvetet sätt.

I1–I3
Aktivitet och påverkan (mångvetenskapliga).

K2, K6, K7

I1, I4
Den egna penninganvändningen.

K3, K4

I1, I3
Min kommun.

K3, K4, K5, K7

Ansvarstagande i sociala medier.

Tabell Mål för lärandet i samhällslära i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- uppfattar sig själv som en individ och medlem i olika grupper
- är intresserad av det omgivande samhället
- övar på demokratiskt beslutsfattande
- förstår grunderna för sin penninganvändning och sina konsumtionsval
- kan ta personligt ansvar.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i samhällslära i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till
målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och förståelse för samhällsfrågor
M3
Stödja eleven att uppfatta sig själv som en individ och medlem i olika grupper och handleda eleven i att förstå betydelsen av de mänskliga rättigheterna och jämlikhet samt
att känna till grunderna för rättssystemet.
M4
Handleda eleven i att analysera mediernas roll och betydelse i samhället.

I1–I3
Lagstiftande.

K2, K3, K4,
K7

I1–I4
Mediernas beteende och
mediekritik.

K2, K4, K5

M5
Hjälpa eleven att inse betydelsen av arbete och entreprenörskap i närmiljön.

I1, I4
Entreprenörskap.

K3, K4, K6,
K7
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M6
Handleda eleven i att förstå att information om samhällsfrågor som produceras av olika aktörer förmedlar olika värden och perspektiv och har olika syften.

I1–I3
Samhällsmodeller, till exempel republik, monarki, diktatur.

K1, K2, K4

Att implementera kunskaper om samhället
K2, K6, K7

M7
Uppmuntra eleven att träna på grundläggande demokratisk kompetens och på att diskutera olika åsikter konstruktivt.

I1–I3
Politik i det finländska samhället.

M8
Hjälpa eleven att förstå grunderna för sin egen penninganvändning och sina egna konsumtionsval och öva färdigheter som anknyter till dem.

I1, I4
Att tjäna och använda
pengar.
Olika yrken.
Beskattning.

K3, K4

M9
Uppmuntra eleven att delta i olika samhällsaktiviteter och
träna sig i medieanvändning på ett säkert och samhällsmedvetet sätt (mångvetenskapliga).

I1, I3
Framtidens värld (mångvetenskapliga).

K3, K4, K5,
K7

Att vara en aktiv kommuninvånare.

Tabell Mål för lärandet i samhällslära i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- granskar kritiskt mediernas roll och betydelse
- inser betydelsen av arbete och entreprenörskap
- övar principerna för en hållbar ekonomi
- övar etisk bedömning på samhällelig nivå
- känner till grundprinciperna för medborgaraktivitet.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i samhällslära i årskurs 5–6
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 5–6
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 handlingskraf-
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tiga 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 5–6
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 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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i samhällslära
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

Betydelse, värderingar och attityder
I1–I4
M1 Väcka elevens intresse
för det omgivande samhället
och för samhällslära som vetenskap.
M2 Stödja eleven att träna
sin etiska omdömesförmåga
i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor.

Motivationsfaktorer används inte
som grund för bedömningen. Eleven
handleds i att reflektera över sina
upplevelser som en del av självbedömningen.

I1–I4

Etisk förståelse och omdömesförmåga används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i att reflektera över sina upplevelser som en
del av självbedömningen.

Att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och förståelse för samhällsfrågor
M3 Stödja eleven att uppfatta sig själv som en individ
och medlem i olika grupper
och handleda eleven i att
förstå betydelsen av de
mänskliga rättigheterna och
jämlikhet samt att känna till
grunderna för rättssystemet.

I1–I3

Förmåga att reflektera
över gemensamma
spelregler och principen om lika värde.

Eleven förstår betydelsen av gemensamma spelregler och kan följa dem.
Eleven kan motivera varför de mänskliga rättigheterna är betydelsefulla
och varför ett rättsväsende behövs i
samhället.
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M4 Handleda eleven i att
analysera mediernas roll och
betydelse i samhället.

I1–I4

Förmåga att analysera
mediernas roll

Eleven kan ge exempel på vilken betydelse medier har i hens eget liv och
på hur olika medier kan användas för
att påverka.

M5 Hjälpa eleven att inse
betydelsen av arbete och
entreprenörskap i närmiljön.

I1, I4

Förmåga att förstå betydelsen av arbete och
entreprenörskap

Eleven kan ge exempel på betydelsen
av arbete och entreprenörskap för att
säkra en utkomst för familjen och för
att garantera ett fungerande samhälle.

Förmåga att uppfatta
olika perspektiv, syften och värderingar

Eleven kan beskriva hur samhällsinformation som produceras av olika
aktörer förmedlar olika värden och
perspektiv och har olika syften.

I1–I3
M6 Handleda eleven i att
förstå att information om
samhällsfrågor som produceras av olika aktörer förmedlar olika värden och perspektiv och har olika syften.

Att implementera kunskaper om samhället
M7 Uppmuntra eleven att
träna grundläggande demokratisk kompetens och att
diskutera olika åsikter konstruktivt.

I1–I3

Förmåga att tillämpa
grundläggande demokratisk kompetens
samt samhällskunskaper och -färdigheter i praktiken

Eleven kan tillämpa demokratiska
principer och färdigheter, till exempel
att lyssna, ta ställning och anpassa sig
till majoritetsbeslut och vilken effekt
de har i närsamhället.

M8 Hjälpa eleven att förstå
grunderna för sin egen penninganvändning och sina
egna konsumtionsval och
öva färdigheter som anknyter till dem.

I1, I4

Förmåga att tillämpa
grunderna för penninganvändning och
egna konsumtionsval

Eleven kan motivera sin penninganvändning och sina konsumtionsval
och berätta hur konsumtionsvalen påverkar andra människor och miljön.
Eleven kan också bedöma sambandet
mellan konsumtion och sparande.

M9 Uppmuntra eleven att
delta i olika samhällsaktiviteter och träna sig i medieanvändning på ett säkert
och samhällsmedvetet sätt.

I1, I3

Mediekunskap och
mediekompetens

Eleven kan använda medier som verktyg för att tänka och handla i samhällsfrågor samt reflektera över medieanvändning och säkerhet.

12.3.13. Musik
Läroämnets uppdrag
Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt
kulturellt deltagande. Undervisningen ska hjälpa eleverna att tolka musikens många betydelser i olika kulturer samt i individers och gruppers verksamhet. Genom att bredda musikkunskaperna stärks elevernas positiva relation till musiken, vilket lägger grund för livslångt musicerande. Musikundervisningen ska utveckla
en positiv och nyfiken inställning till musik och kulturell mångfald.
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Funktionell musikundervisning främjar utvecklingen av elevernas musikaliska kunskaper och förståelse, totala växande och förmåga att samarbeta med andra. Dessa stärks genom att man i musikundervisningen
beaktar elevernas musikintressen, andra läroämnen, ämnesövergripande teman, fester och evenemang i
skolan samt verksamhet utanför skolan. Genom att regelbundet erbjuda eleverna möjlighet att använda sin
röst och musicera, komponera och skapa utvecklas deras tänkande och uppfattningsförmåga. I musikundervisningen studerar eleverna musik på ett mångsidigt sätt, vilket bidrar till att utveckla deras uttrycksförmåga.
I årskurserna 3–6 ska eleverna i musikundervisningen få lära sig att förhålla sig öppet och respektfullt till
andras upplevelser och bidra till att skapa en känsla av samhörighet i gruppen. Samtidigt vänjer de sig vid att
analysera musikaliska erfarenheter och fenomen samt musikkulturer mer medvetet än tidigare. Utgångspunkten för musikundervisningen är att hela klassen musicerar. Musikundervisningen innehåller sång, spelande på instrument, rörelse, kroppsrytmik, lyssnande och lek. Instrumenturvalet är så mångsidigt som möjligt och innehåller bland annat malletinstrument, 5-strängade kanteler, rytminstrument, blockflöjter, ukuleler och bandinstrument.
Elevernas förståelse för musikaliska begrepp och uttryckssätt fördjupas och breddas i takt med att elevens
färdigheter i att sjunga, spela, komponera, röra sig och lyssna till musik utvecklas. För att utveckla det kreativa
och estetiska tänkande som hör ihop med ljud och musikaliska uttryckssätt ska eleverna ges möjlighet att
planera och genomföra olika musikaliska eller tvärkonstnärliga helheter genom att använda sin fantasi och
sin uppfinningsrikedom självständigt eller tillsammans med andra. Musicerandet ska vara en naturlig del av
de ämnesövergripande studierna i skolans vardag och fest. Elevernas uppfattning om sig själva som musikaliska aktörer stärks genom positiva upplevelser av lärande.
Målen för mångsidig kompetens i musikundervisningen i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Det centrala i musikundervisningen är att utveckla elevens uttrycksförmåga och fantasi på ett mångsidigt sätt. Utvecklingen av förmågan att lyssna stärker elevens förmåga att
iaktta och verbalisera ljudlandskap.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Kunskaper om musikens kulturella, stilistiska och historiska
mångfald stärker elevens förståelse för och värdesättande av kultur. Musik erbjuder möjligheter till upplevelse, inlevelse och uttryck också utan ett gemensamt språk.
K3 Vardagskompetens: Musikundervisningen stöder en sund röstanvändning och värnandet om den egna
hörseln. Att ta hand om värdefulla instrument utvecklar elevens ansvarstagande. Musikens regelmässighet
och tydliga struktur bidrar till elevens livskompetens.
K4 Multilitteracitet: Eleven lär sig att lägga märke till de föreställningar och känslor som musiken väcker och
ur musik används medvetet för att väcka dessa.
K5 Digital kompetens: Musikstudierna erbjuder möjlighet att skapa och lagra egna alster med hjälp av teknik
och till kunskaper om upphovsrätt. Musiken erbjuder möjlighet att öva på att lagra de egna alstren eller till
exempel att kombinera bild och ljud. Egna alster kan komponeras och lagras bland annat med hjälp av applikationer på surfplattan samt spelas upp med den AV-utrustning som finns tillgänglig. Eleverna bekantar sig
med upphovsrätten till digitala innehåll med hjälp av konkreta exempel. I studierna om musikens teori används elektroniska material, övningar och pedagogiska spel. Elektroniska material utnyttjas i studier om musikhistoria.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleven lär sig att öva långsiktigt och att sträva efter ett fulländat resultat. Eleverna uppmuntras att använda sina färdigheter och dela med sig av sitt kunnande i musicerandet. Det finns många yrken där man behöver kunskaper i musik.
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L7 Att delta och påverka: Musicerande är i princip ett samarbete där var och en bär ansvar både för den egna
rollen och för det gemensamma alstret. Musiken kan ge eleverna ett exempel på samhälleligt deltagande och
påverkan till exempel via välgörenhetsuppträdanden.
Centralt innehåll som anknyter till målen för musik i årskurs 3–6
Eleven tillägnar sig musikaliska kunskaper och färdigheter genom att musicera, det vill säga sjunga, spela,
lyssna, röra sig till musik, improvisera och komponera samt genom tvärkonstnärligt arbete. Innehållet väljs
så att eleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer och -stilar. Innehållet ska stödja målen och utnyttja
de lokala möjligheterna i Kervo och elevernas erfarenheter.
I1 Musikalisk praxis: I samband med musicerandet fästs uppmärksamhet vid att arbeta i grupp. Genom gemensamt musicerande övar eleven en naturlig röstanvändning och sång, rörelse och de grundläggande teknikerna i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument. Det centrala i undervisningen är att utveckla elevens uttrycksförmåga och fantasi på ett mångsidigt sätt.
I2 Musikens beståndsdelar: I samband med musicerandet fästs uppmärksamheten, utöver vid de grundläggande begreppen, vid att utveckla elevens förmåga att uppfatta rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och
dynamik. I takt med att elevens kunskaper utvecklas börjar man namnge och använda egna eller vedertagna
symboler för att beskriva musikaliska skeenden. I musikalisk verksamhet fästs också uppmärksamhet vid olika
sätt att tolka och uttrycka musik.
I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället: Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen också behandla elevernas erfarenheter och iakttagelser gällande musik och musicerande i olika
miljöer i och utanför skolan. I undervisningen skapar man kopplingar till andra läroämnen och till den egna
livsmiljön och reflekterar över musikens betydelser i olika livssituationer under olika tider och epoker.
I4 Repertoar: Vid planeringen av repertoar ska man beakta elevernas egna kulturer, värna om kulturarvet
och vidga den kulturella förståelsen. Repertoaren ska vara mångsidig och omfatta bland annat barnmusik,
musik från olika kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. Också musikaliska produkter och kompositioner som eleverna skapat i musicerandet ska ingå i repertoaren.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 3
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Delaktighet
M1
Uppmuntra eleven att delta i
gemensamt musicerande och
att medverka till att skapa en
positiv sammanhållning i sin
grupp.
M2
Handleda eleven till en naturlig
röstanvändning och sång samt
att utveckla sina färdigheter att

I1
Eleven handleds i att ta hänsyn till de andra gruppmedlemmarna i musicerandet, att anpassa sin egen röst till
det gemensamma alstret och att lyssna på andra.

Att musicera och vara kreativ
I1
Eleverna stärker en naturlig röstanvändning och sin
mångsidiga sångförmåga i olika slags musikalisk verksamhet.

K2, K6, K7

K2
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spela i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodioch ackordinstrument.

Eleverna bekantar sig med mångstämmighet (t.ex. talkör,
kanon) genom sång, klappande, tal, rörelse och lyssnande.
Eleverna namnger instrument som används och handleds
i rätt spelteknik.
Eleverna övar rytmik och bekantar sig med olika taktarter
genom musicerande, till exempel 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4
(Kalevala).
Eleverna utvecklar färdigheterna att musicera tillsammans och övar enkla ackompanjemang (t.ex. kvintbordun/powerackord, ostinato).

M3
Uppmuntra eleven att uttrycka
musik, bilder, berättelser och
känslor fysiskt, genom rörelse.
M4
Erbjuda eleven möjligheter att
uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera och berätta
om vad hen hört.
M5
Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa
mindre kompositioner eller
tvärkonstnärliga helheter på
olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg.

Eleverna bekantar sig med skalor (t.ex. pentatonisk, dur,
moll, modala skalor) i samband med musikalisk verksamhet.
I1

K1, K2

I1, I3
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleverna
lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt, visuellt och genom att aktivera sin fantasi.

K2

I1, I2, I4
Eleverna handleds i spelandet av rytmiska och melodiska
teman (t.ex. skalor med två, tre eller fyra toner eller pentatonisk skala).

K1, K2, K5,
K6

Eleverna uppmuntras att producera och genomföra egna
musikaliska idéer.
Eleven handleds i tvärkonstnärliga experiment och uttryck med bild, ljud, ord och rörelse, både individuellt och
i grupp.

Eleverna övar på att spara och redigera sina alster och att
kombinera till exempel bild och ljud.
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M6
I3, I4
Handleda eleven i att analysera Eleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer och sina musikaliska upplevelser och stilar med utgångspunkt i den kulturella rikedomen i Finland.
kulturell mångfald.
M7
Handleda eleven i att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom

I2
Eleven handleds i att upptäcka och namnge musikaliska
begrepp i musik som spelas.

K2

K4
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musiken i samband med musicerande.

M8
Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet
och att se till att musik- och
ljudmiljön är trygg.
M9
Handleda eleven i att utveckla
sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och
ställa upp mål och att utvärdera
sina framsteg i förhållande till
målen.

Eleven handleds i att förstå och uttrycka ljudets och symbolens motsvarighet i musik (t.ex. noter, notvärden,
tempo och dynamikbeteckningar, figurnoter, egna noteringssätt).
Välbefinnande och säkerhet i musik
I1, I3
Eleven handleds i att upptäcka hur musiken påverkar
hens eget liv.

K3

Eleven handleds i att ta hand om sin hörsel.
Förmåga att lära sig musik
I1, I2, I3
Eleverna handleds i att utveckla sina musikaliska färdigheter genom långsiktig övning.

K1

Eleverna skapar och övar musikaliska framträdanden till
exempel för skolans tillställningar och fester.

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- deltar i gemensamt musicerande med hänsyn till andra
- stärker sin naturliga röstanvändning och uppfattning av pulsen och musicerar i grupp
- uttrycker musik med hjälp av rörelse
- lever sig in i musik och verbaliserar sina upplevelser
- planerar, övar och genomför små tvärkonstnärliga helheter
- känner igen musik från olika epoker
- bekantar sig med notationssätten inom musiken och musicerar utifrån överenskomna noteringar
- förstår vikten av att skydda hörseln
- är medveten om vad musik betyder för hen själv
- övar målmedvetet för att utveckla sitt musikaliska kunnande
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 4
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen
Delaktighet
M1
I1
Uppmuntra eleven att delta i gemen- Eleverna uppmuntras att delta aktivt och att utnyttja
samt musicerande och att medverka sina styrkor i en musicerande grupp.
till att skapa en positiv sammanhållning i sin grupp.
Att musicera och vara kreativ
M2
I1
Handleda eleven till en naturlig röst- Eleverna tränar sin spelteknik och färdighet att spela
tillsammans.
användning och sång samt att utveckla sina färdigheter att spela i

Kompetens
som målet
anknyter till

K2, K6, K7

K2
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grupp genom att använda kroppen,
rytm-, melodi- och ackordinstrument.

Eleverna namnger instrumenten som används.
Eleverna övar rytmik (notvärden, olika taktarter 2/4,
3/4, 6/8, 4/4, 5/4) i samband med musicerandet.
Ackompanjemangen görs mångsidigare (t.ex. ackordeffekter).
Eleverna bekantar sig med skalor (t.ex. pentatonisk,
dur, moll, modala skalor) i samband med musikalisk
verksamhet.
Eleverna uppmuntras att producera och genomföra
egna musikaliska idéer i grupp.

M3
Uppmuntra eleven att uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor fysiskt, genom rörelse.
M4
Erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och
musik och hjälpa eleven att analysera och berätta om vad hen hört.

När gruppens färdigheter växer övar man också på
mångstämmigt musicerande.
I1
Eleverna handleds i mångformig fysisk perception
och uttryck (t.ex. kreativ rörelse, danslekar, danser).
I3
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleverna lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt, visuellt och genom att aktivera sin fantasi.
Eleverna uppmuntras att berätta om de föreställningar, tankar och känslor som musiken väcker och
att beskriva det de hört.
I1, I2, I4
Eleven handleds i tvärkonstnärliga experiment och
uttryck med bild, ljud, ord, rörelse och teknik, både
individuellt och i grupp.

M5
Uppmuntra eleven att improvisera
samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga helheter på olika sätt, även med hjälp
av digitala verktyg.
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M6
I3, I4
Handleda eleven i att analysera sina Man skapar kopplingar till andra läroämnen och till
den egna livsmiljön.
musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och histoEleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer
riska mångfald.
och -stilar med utgångspunkt i den kulturella rikedoM7
Handleda eleven i att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i samband med musicerande.

men i Finland och musiken i Norden.
I2
Eleven handleds i att identifiera och namnge musikaliska begrepp i musik som spelas.

K1, K2

K2

K1, K2, K5,
K6

K2

K4

Eleven handleds i att förstå och uttrycka ljudets och
symbolens motsvarighet i musik (t.ex. noter, notvärden, tempo och dynamikbeteckningar, figurnoter,
egna noteringssätt).
Välbefinnande och säkerhet i musik
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M8
Hjälpa eleven att iaktta hur musiken
påverkar välbefinnandet och att se
till att musik- och ljudmiljön är trygg.

M9
Handleda eleven i att utveckla sina
musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål
och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.

I1, I3
Eleven handleds i att upptäcka hur musiken påverkar
hens eget liv.
Eleven handleds i att ta hand om sin hörsel och att
agera ansvarsfullt under musicerandet.
Förmåga att lära sig musik
I1, I3
Eleven uppmuntras att långsiktigt utveckla sina musikaliska färdigheter och fullända sina musikaliska
alster.

K3

K1

Eleverna övar och skapar musikaliska framträdanden
för olika tillställningar och fester.

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- deltar i gemensamt musicerande med beaktande av andra och genom att utnyttja sina styrkor
- använder sin röst på ett naturligt sätt i sång
- kan uttrycka musik och dess stämning med rörelse
- iakttar och lever sig in i musik som hen hör och verbaliserar sina upplevelser
- planerar och genomför tvärkonstnärliga helheter, även med hjälp av digitala verktyg
- känner igen olika särdrag som kännetecknar olika musikkulturer
- känner till notationssätten inom musiken och musicerar utifrån överenskomna noteringar
- kan skydda sin hörsel
- identifierar musikens betydelse för sitt eget välbefinnande
- sätter upp mål och övar för att uppnå det.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 5
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Delaktighet
M1
Uppmuntra eleven att delta i
gemensamt musicerande och
att medverka till att skapa en
positiv sammanhållning i sin
grupp.
M2
Handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång
samt att utveckla sina färdigheter att spela i grupp genom
att använda kroppen, rytm-,

I1
Eleverna uppmuntras att delta aktivt, ta hänsyn till de
andra gruppmedlemmarna och att utnyttja sina styrkor i
musicerandet.

Att musicera och vara kreativ
I1
Eleverna lär sig om att tolka och uttrycka musik.

K2, K6, K7

K2

Eleverna tränar sin spelteknik och färdighet att spela tillsammans.
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melodi- och ackordinstrument.

Eleverna identifierar och namnger instrument som används.
Eleverna övar rytmik (notvärden, olika taktarter 2/4, 3/4,
6/8, 4/4, 5/4) i samband med musicerandet.
Eleverna bekantar sig med den rytmiska mångfalden, till
exempel synkop, triolunderdelning, polyrytmik.
Eleverna övar på användningen av olika skalor (t.ex. pentatonisk skala, dur, moll, modala skalor) i musicerandet och i
genomförandet av sina egna musikaliska idéer.
Ackompanjemangen görs mångsidigare (t.ex. ackordeffekter).

M3
Uppmuntra eleven att uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor fysiskt, genom
rörelse.
M4
Erbjuda eleven möjligheter att
uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera och berätta
om vad hen hört.
M5
Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa
mindre kompositioner eller
tvärkonstnärliga helheter på
olika sätt, även med hjälp av
digitala verktyg.

När gruppens färdigheter utvecklas övar man mångstämmigt musicerande.
I1
Eleven handleds i mångformig fysisk inlevelse, improvisation och uttryck (t.ex. kreativ rörelse, danslekar, danser).

I3
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleverna lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt, visuellt
och genom att aktivera sin fantasi.
Eleverna uppmuntras att berätta om de föreställningar,
tankar och känslor som musiken väcker och att beskriva
det de hört.
I1, I2, I4
Eleverna handleds i improvisation med rytmer och melodier (t.ex. skalor med två, tre eller fyra toner eller pentatonisk skala).

Eleven handleds i kreativt skapande (t.ex. kompositioner,
ljudlandskap, rörelseimprovisationer) genom att kombinera olika konstformer, såsom drama, bild, poesi, dans, berättelse och genom att utnyttja teknologi.
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M6
I3, I4
Handleda eleven i att analyHandleda eleven i att undersöka musikens kulturella och
sera sina musikaliska upplevel- stilistiska mångfald (mångvetenskapliga).
ser och musikens estetiska,
kulturella och historiska mångfald (mångvetenskapliga).
M7
I2
Eleven handleds i att identifiera och namnge musikaliska
begrepp i musik som spelas.

K1, K2

K2

K1, K2, K5,
K6

K2

K4
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Handleda eleven i att förstå
musikaliska begrepp och principerna för notationssätten
inom musiken i samband med
musicerande.
M8
Hjälpa eleven att iaktta hur
musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är trygg.

M9
Handleda eleven i att utveckla
sina musikaliska färdigheter
genom övning, att vara med
och ställa upp mål och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.

Eleven handleds i att förstå och uttrycka ljudets och symbolens motsvarighet i musik (t.ex. noter, notvärden, tempo
och dynamikbeteckningar, figurnoter, egna noteringssätt).

Välbefinnande och säkerhet i musik
I1, I3
Eleven handleds i att upptäcka hur musiken påverkar hens
eget liv.
Eleven handleds i att använda instrument och utrustning
på ett säkert sätt, ta hand om sin hörsel och handla ansvarsfullt i samband med musicerande.
Förmåga att lära sig musik
I1, I2, I3
Eleven uppmuntras att långsiktigt utveckla sina musikaliska
färdigheter och fullända sina musikaliska alster.

K3

K1

Eleverna övar och skapar musikaliska framträdanden för
olika evenemang och fester.

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- använder sin röst på ett naturligt sätt och musicerar i grupp med beaktande av andra
- kan namnge instrument som används i undervisningen och spela dem enligt handledningen
- uttrycker musik och dess stämning med sin kropp och använder sin fantasi i sitt uttryck
- lever sig in i och strukturerar musik som hen hör och verbaliserar sina upplevelser
- planerar och genomför tvärkonstnärliga helheter, även med hjälp av digitala verktyg
- identifierar musikens kulturella och stilistiska mångfald
- identifierar och namnger musikaliska grundbegrepp i musik som hen hör och uttrycker dessa i musicerandet
- hittar sätt att använda musik för att öka sitt välbefinnande
- kan skydda sin hörsel i olika situationer
- sätter upp mål och övar målmedvetet för att uppnå det.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i musik i årskurs 6
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen

M1
Uppmuntra eleven att delta i
gemensamt musicerande och
att medverka till att skapa en

Delaktighet
I1
Eleverna uppmuntras att delta aktivt, ta hänsyn till de
andra gruppmedlemmarna och att utnyttja sina styrkor i
musicerandet.

Kompetens
som målet
anknyter
till
K2, K6, K7
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positiv sammanhållning i sin
grupp.
M2
Handleda eleven till en naturlig
röstanvändning och sång samt
att utveckla sina färdigheter att
spela i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodioch ackordinstrument.

Att musicera och vara kreativ
I1, I2
Eleven handleds i att delta i planering och genomförande
av musikalisk tolkning i musicerandet.

K2

Eleven stärker en naturlig röstanvändning och sin sångförmåga.
Eleven bekantar sig närmare med olika slags röstanvändnings- och sångtekniker.
När gruppens färdigheter utvecklas övar man mångstämmigt musicerande.
Eleverna övar rytmik (notvärden, olika taktarter 2/4, 3/4,
6/8, 4/4, 5/4) samt rytmisk mångfald (t.ex. synkop,
triolunderdelning, polyrytmik) i samband med musicerandet.
Eleverna övar på användningen av olika skalor (t.ex. pentatonisk skala, dur, moll, modala skalor) och använder
skalor mångsidigare i musicerandet och i genomförandet
sina egna musikaliska idéer.
Eleverna tränar sin färdighet att spela tillsammans och sin
spelteknik.

M3
Uppmuntra eleven att uttrycka
musik, bilder, berättelser och
känslor fysiskt, genom rörelse.
M4
Erbjuda eleven möjligheter att
uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera och berätta
om vad hen hört.
M5
Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa
mindre kompositioner eller
tvärkonstnärliga helheter på

När gruppens färdigheter utvecklas höjs svårighetsgraden
i repertoaren (t.ex. ackordeffekter, melodier, ostinato/riff, instrumentalsolon, improvisationer).
I1
Eleverna handleds i mångformigt fysiskt musikuttryck
(t.ex. rörelserytmik, kreativ rörelse, danslekar, danser).
I3
I musiklyssnandet betonas aktivt lyssnande där eleverna
lever sig in i musiken och dess stämning motoriskt (genom rörelse), visuellt och genom att aktivera sin fantasi.
Eleverna uppmuntras att berätta om de föreställningar,
tankar och känslor som musiken väcker och att beskriva
det de hört.
I1, I2, I4
Eleven handleds i improvisation med rytmer och melodier (t.ex. pentatonisk skala) (mångvetenskapliga).

K1, K2

K2

K1, K2, K5,
K6

Eleven handleds i kreativt skapande (t.ex. kompositioner,
ljudlandskap, rörelseimprovisationer) genom att kombinera olika konstformer, såsom drama, bild, poesi, dans,
berättelse och genom att utnyttja teknologi.
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olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg (mångvetenskapliga).
M6
Handleda eleven i att analysera
sina musikaliska upplevelser och
musikens estetiska, kulturella
och historiska mångfald.
M7
Handleda eleven i att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom
musiken i samband med musicerande.
M8
Hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet
och att se till att musik- och
ljudmiljön är trygg.

Handleda eleven i att utveckla
sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och
ställa upp mål och att utvärdera
sina framsteg i förhållande till
målen.

(mångvetenskapliga).

Kulturell förståelse och multilitteracitet
I3, I4
Eleven handleds i att förstå musikens kulturella, historiska och stilistiska mångfald.
Eleven uppmuntras att strukturera och uttrycka de tankar, föreställningar och känslor som musiken väcker.
I2
Man stärker elevens förståelse för och användning av notationssätten inom musiken i samband med musicerande.

Välbefinnande och säkerhet i musik
I1, I3
Eleven handleds i att använda instrument och utrustning
på ett säkert sätt, ta hand om sin hörsel och handla ansvarsfullt i samband med musicerande.
Eleven uppmuntras att hitta sitt eget sätt att konsumera
musik (t.ex. lyssna, spela, upphovsrätt, kulturkonsument).
Förmåga att lära sig musik
I1, I2, I3
Eleven uppmuntras att långsiktigt utveckla sina musikaliska färdigheter och fullända sina musikaliska alster.

K2

K4

K3

K1

Eleverna övar och skapar musikaliska framträdanden för
olika evenemang och fester.

Tabell Mål för lärandet i musik i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- musicerar i grupp med beaktande av andra och genom utnyttjande av sina egna styrkor
- använder sin röst på ett naturligt och mångsidigt sätt
- uttrycker kreativt musik och dess stämning med sin kropp
- lever sig in i och strukturerar musik som hen hör och verbaliserar och motiverar sina upplevelser
- planerar och genomför tvärkonstnärliga helheter med hjälp av digitala verktyg
- förstår musikens kulturella, stilistiska och historiska mångfald
- identifierar och namnger musikaliska begrepp i musik som hen hör och uttrycker dessa i musicerandet
- hittar sätt att använda musik för att öka sitt välbefinnande
- kan skydda sin hörsel i olika situationer
- sätter upp mål och övar långsiktigt för att lära sig musikaliska färdigheter.
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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. I undervisningen utnyttjar man de möjligheter som konst- och kulturinstitutioner och andra samarbetspartner erbjuder.
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 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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i musik
Mål för undervisningen
Innehåll Föremål för
Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsbedömordet åtta
ningen i
läroämnet
Delaktighet
M1 Uppmuntra eleven att delta i I1–I4
Musikalisk
Eleven tar vid gemensamt musicerande
gemensamt musicerande och att
samarbetshänsyn till de andra i gruppen.
medverka till att skapa en positiv
förmåga
sammanhållning i sin grupp.
Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande
M2 Handleda eleven till en natur- I1–I4
Förmåga att Eleven sjunger och spelar tillsammans
lig röstanvändning och sång samt
sjunga och
med andra och försöker anpassa sig till
att utveckla sina färdigheter att
spela i grupp den musikaliska helheten.
spela i grupp genom att använda
kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument.
M3 Uppmuntra eleven att
I1–I4
Förmåga att Eleven rör sig till musik och använder sin
kroppsligt uttrycka musik, bilder,
röra sig till
kropp för att uttrycka sig musikaliskt.
berättelser och känslor genom
musik
rörelse.
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M4 Erbjuda eleven möjligheter
I1–I4
Förmåga att Eleven lyssnar koncentrerat till musik och
att uppleva och lyssna till ljudmillyssna till
framför sina synpunkter på det hen hört.
jöer och musik och hjälpa eleven
musik
att analysera och berätta om vad
hen hört.
M5 Uppmuntra eleven att impro- I1–I4
Förmåga att Eleven hittar på egna lösningar genom att
visera samt planera och skapa
kreativt utanvända sig av ljud, musik, bilder eller
mindre kompositioner eller tvärtrycka musi- andra uttryckssätt och kan vid behov unkonstnärliga helheter på olika
kaliskt tänder handledning utnyttja de möjligheter
sätt, även med hjälp av digitala
kande på
musikteknologin erbjuder.
verktyg.
olika sätt
Kulturell förståelse och multilitteracitet
M6 Handleda eleven i att analyI1–I4
Förmåga att Eleven framför synpunkter utgående från
sera sina musikaliska upplevelser
uppfatta mu- sina iakttagelser och upplevelser av musioch musikens estetiska, kulturella
sikens betykalisk verksamhet.
och historiska mångfald.
delse
M7 Handleda eleven i att förstå
I1–I4
Förståelse
Eleven kan följa musiknotationer som
musikaliska begrepp och princiför notatövats i samband med musicerande.
perna för notationssätten inom
ionssätten
musiken i samband med musiceinom musirande.
ken
Välbefinnande och säkerhet i musik
M8 Hjälpa eleven att iaktta hur
I1–I4
Förmåga att Eleven tar hänsyn till bland annat faktorer
musiken påverkar välbefinnandet
använda insom påverkar ljud- och musikvolymen då
och att se till att musik- och ljudstrument och hen använder anläggningar och instrumiljön är trygg.
anläggningar ment.
på ett säkert
sätt
Förmåga att lära sig musik
M9 Handleda eleven i att utI1–I4
Förmåga att Eleven ställer upp mål för att utveckla
veckla sina musikaliska färdiglära sig, arsina musikaliska färdigheter och strävar i
heter genom övning, att vara
betsfärdigsitt musicerande till att nå sitt mål.
med och ställa upp mål och att
heter
utvärdera sina framsteg i förhållande till målen.

12.3.14. 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
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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.
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.
Målen för mångsidig kompetens i undervisningen i bildkonst i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna utvecklar sina färdigheter i medveten observation, kreativt tänkande, tolkning och problemlösning genom att skapa bilder och diskutera dem. Bildernas flertydighet styr
eleverna att tänka själva och acceptera olika synpunkter. Eleverna handleds lite i taget mot kritisk granskning
och att motivera sina synpunkter. Grupparbeten, iakttagande av andras arbete och gemensamma responssamtal bidrar till kollaborativt lärande.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna studerar sin egen kulturella bakgrund och å andra sidan
den omgivande kulturella mångfalden med hjälp av bilder och samtal. Eleverna dryftar saker ur olika perspektiv. Eleverna lär sig att det finns olika sätt att läsa, tolka och producera bilder i olika kulturer. Man bygger
upp en atmosfär där varje elev vågar yttra sina tankar.
K3 Vardagskompetens: Eleverna tränar på tidshantering, att planera det egna arbetet, långsiktigt arbete och
sina problemlösningsfärdigheter i individuella arbeten och grupparbeten. Eleverna handleds i ansvarsfull och
trygg användning av teknik och kritisk granskning av hur medier påverkar. Var och en ansvarar för att lektionen blir lyckad och för att atmosfären och det gemensamma arbetsrummet är trivsamma. Självuttryck,
individuella lösningar, att testa på nya saker och även misslyckanden utvecklar de emotionella färdigheterna.
K4 Multilitteracitet: Eleverna övar på att skilja mellan fiktion och fakta. Eleverna handleds i att studera olika
slags visuella kulturprodukter ur verkets, upphovsmannens och betraktarens perspektiv i olika sammanhang
och miljöer. Vid sidan av bild används också andra sätt att forska och presentera information (t.ex. muntlig,
skriftlig, med flera sinnen).
K5 Digital kompetens: Eleverna lär sig att använda informations- och kommunikationsteknik på ett ansvarsfullt och tryggt sätt för informationssökning, växelverkan, kreativt självuttryck och påverkan. Eleverna arbetar
med digitala bilder och bekantar sig med upphovsrätten.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna handleds i undersökande arbete individuellt och
tillsammans med andra. Eleverna bekantar sig till exempel med kompetensområdet för arkitekter, formgivare och grafiska designer. Eleverna uppmuntras att prova på nya lösningar utan att oroa sig för misslyckanden. Eleverna får stöd i att hitta sina egna styrkor.
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L7 Att delta och påverka: Eleverna uppmuntras att uttrycka sina tankar genom bilder och ord; att diskutera
och ta ställning. Eleverna handleds i kritisk konsumtion. Eleverna studerar metoderna för visuell påverkan
och produkters livscykel utifrån ett ekologiskt perspektiv. Eleverna övar på sina samarbetsfärdigheter, konflikthantering, och att söka lösningar och fatta beslut bland annat i grupparbeten och då man tillsammans
väljer studiemetoder. I det praktiska arbetet förverkligas hållbara värden (t.ex. utnyttjande av återvinningsmaterial, sopsortering).
Centralt innehåll som anknyter till målen för bildkonst i årskurs 3–6
Målen för undervisning i bildkonst närmar man sig genom att utforska sina egna bildkulturer, omgivningens
bildkulturer och konstens världar. Innehållsområdena kompletterar varandra och i undervisningen granskar
man också deras inbördes förhållande. Utgångspunkter vid valet av innehåll är verk, alster och fenomen inom
konst och annan visuell kultur som är relevanta för eleverna. Innehållet ska skapa samband mellan bildkulturer som är både bekanta och nya för eleverna. Eleverna uppmuntras att delta vid val av innehåll i undervisningen, bildsamlingar, arbetsmetoder och redskap. Vid valet av innehåll utnyttjas de lokala möjligheterna i
Kervo.
I1 Egna bildkulturer: Innehållet väljs utgående från elevernas egna bilder och bildkulturer. Elevernas bildkulturer utforskas i förhållande till andra bildkulturer. Egna bildkulturer används som utgångspunkt vid bildskapandet. I undervisningen behandlas de egna bildkulturernas betydelse för elevernas engagemang i olika gemenskaper, omgivningar och samband.
I2 Bildkulturer i omgivningen: Innehållet i undervisningen utgörs av olika miljöer, föremål, mediekulturer
och virtuella världar. Innehållet väljs mångsidigt ur byggda och naturliga miljöer och ur medier. Innehållet ska
också omfatta bilder och visuella fenomen som skapats av olika grupper och gemenskaper som strävar efter
att förnya etablerade bildkulturer. Bildkulturer från omgivningen används som utgångspunkt i bildskapandet.
I undervisningen behandlas elevernas allt större livsrum och mediernas betydelse i samhället.
I3 Konstens olika världar: Innehållet i undervisningen omfattar bildkonst som skapats under olika tider, i
olika miljöer och kulturer. Eleverna fördjupar sig i olika tekniker som är karakteristiska inom konsten, olika
konstarter och olika uppfattningar om konst. Konstverk används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas kulturidentitetens betydelse för att skapa och ta emot konst.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 3

Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven till att
iaktta konst, omgivningen och annan visuell
kultur med olika sinnen
och genom att använda
olika visuella medel.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera bilder som är viktiga för eleven
själv eller för andra (t.ex. serier, spelgrafik, amatörkonst, musikvideo).

K1, K3, K4,
K5

Eleverna uppmuntras att bekanta sig också med nya innehåll
inom den visuella kulturen (t.ex. inom bildkonst, mediekulturer,
bebyggd och formgiven miljö).
Verkligheten iakttas med olika sinnen (t.ex. genom att titta,
lyssna, känna).
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M2
Uppmuntra eleven att
diskutera om sina iakttagelser och tankar och att
öva sig på att motivera
sina åsikter.

M3
Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser
och tankar genom bild
och genom andra uttryckssätt.

I1, I2, I3
Eleverna övar på att verbalisera sina visuella observationer.
Eleverna övar på grunderna för bildstudier och tolkning av bilder, till exempel
- Vad ser jag? Studier av form och detaljer i bilden. Vad föreställer bilden, vilka färger och former ser jag?
- Tolkning av innehållet, bildens berättelse. Vad anser jag att
bilden vill uttrycka?
- Vad upplever jag? Vad behagar mig, intresserar mig eller
skrämmer mig på bilden? Gillar jag bilden eller inte? Varför?
- Bekantskap med bildens bakgrund. Vem har gjort bilden
och i vilket syfte?
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras till personliga uttryck till exempel utifrån
upplevelser, föreställningar, känslor, iakttagelser som gjorts
med flera sinnen och undersökningar.

K2, K4, K5,
K6

K2, K3, K4,
K5

Eleverna övar på att uttrycka sina iakttagelser (t.ex. genom skissande, fotografi eller samtal).
Att skapa bilder

M4
Handleda eleven i att
mångsidigt använda
olika material, tekniker
och uttryckssätt och att
öva sin förmåga att
skapa bilder (mångvetenskapliga).

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att använda iakttagelser och fantasier samt
skapa idéer till exempel genom att studera bilder, göra fantasiövningar, genom minnen och berättelser.

K2, K3, K5,
K6

Eleverna uppmuntras till experimentella, kreativa och undersökande uttryck (mångvetenskapliga).
Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Eleverna bekantar sig med upphovsrätten utifrån det egna arbetet.
Grunderna för bildskapande:
- grunderna för komposition (t.ex. punkt, linje, yta, storlek,
placering, antal, symmetri)
- grunderna för färglära (t.ex. komplementfärger, varma och
kalla färger, stämningen i olika färger)
- grunderna för arkitektur eller formgivning (t.ex. rum, form,
struktur)
Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. blyertspenna, färgkritor, kritor och kol, expressivt och undersökande avtryck)
- måla (t.ex. vatten- och täckfärger, penseldrag, skillnaden
mellan att måla och att färglägga)
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M5
Handleda eleven i att
målinriktat utveckla sina
visuella färdigheter
självständigt och tillsammans med andra.

bygga eller formge (t.ex. olika sätt att hantera lera) (mångvetenskapliga)
- digital bild (t.ex. grunderna för bildbehandling)
- kollage
- grafik (t.ex. relieftryck)
I1, I2, I3
Eleverna handleds i att delta i planeringen av innehåll och metoder.

K1, K2, K3,
K5

Eleverna övar på att arbeta långsiktigt och målinriktat på egen
hand och tillsammans (planering, genomförande och slutförande).
Eleverna övar på att ta emot vägledande respons, självbedömning och kamratbedömning.
Eleverna lär sig att värdesätta sitt eget och andras arbete samt
sina egna och andras alster.
Eleverna undersöker möjligheterna att utöva bildkonst som
hobby.

M6
Handleda eleven i att
bekanta sig med olika
former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera medel för visuell kommunikation och visuell påverkan i sina egna arbeten och i bilder de ser i
vardagen och omgivningen (t.ex. kommunikativa bildsymboler,
vägmärken, språket i serier, reklam).

K1, K2, K4,
K7

Att tolka visuell kultur
M7
Vägleda eleven att iaktta
bilder ur olika perspektiv
och i olika sammanhang
och att fundera över förhållandet mellan fakta
och fiktion.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera olika bilder, deras syfte och
skillnaden mellan verklighet och fiktion (t.ex. informativa bilder, nyhetsbild – bilder som redigerats, spelens bildvärld). Är
bilden sann?

K1, K2, K4,
K5

M8
Handleda eleven i att
tolka konst och annan
visuell kultur ur verkets,
konstnärens och betraktarens perspektiv och
att reflektera över hur
historiska och kulturella
faktorer påverkar bilder.

I1, I2, I3
Eleverna studerar exempel på verk från olika bildkulturer (t.ex.
graffitin i stadsmiljön – förhistoriska grottmålningar).

K1, K4, K5,
K6

Man utnyttjar näromgivningen som lärmiljö (t.ex. Konst- och
museicentret Sinka i Kervo, Kervo bibliotek).

342

M9
Uppmuntra eleven att
använda olika uttryckssätt från olika tider och
kulturer i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna utvidgar sitt visuella uttryck genom inspiration från
konst från olika kulturer (t.ex. utnyttjas mångfalden i elevernas
kulturella bakgrund).

K1, K2, K5,
K6

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10
Vägleda eleven att diskutera värden som finns
i konsten, omgivningen
och i den visuella kulturen

I1, I2, I3
Eleverna söker de värden som olika verk uttrycker: vad säger
verket om sin upphovsmans och sin tids värld?

M11
Handleda eleven i att
beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid
val av arbetssätt.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att observera alster från olika bildkulturer
och de lär sig att det finns olika sätt att läsa, tolka och producera bilder i olika kulturer.

K3, K4, K6,
K7

Eleverna uppmuntras att påverka omgivningens trivsamhet
(t.ex. elevarbeten hängs upp i skolan, man plockar upp efter
sig, användning av återvinningsmaterial).
K1, K2, K4,
K7

Eleverna uppmuntras att använda material sparsamt, utnyttja
återvinningsmaterial i mån av möjlighet och att sortera avfallet
efter arbetet.

Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- deltar aktivt i arbetet och planeringen av arbetet
- försöker arbeta långsiktigt och rätta sig efter anvisningar och målsättningar, på egen hand och tillsammans med andra
- gör framsteg i färdigheterna för bildstudier och tolkning av bilder
- kan uttrycka sina iakttagelser och tankar genom samtal och bildskapande
- gör framsteg i användningen av tekniker och uttryckssätt som alla lärt sig tillsammans
- kan namnge de basmaterial, verktyg och tekniker som används
- övar på ändamålsenlig och trygg användning av verktyg och att hålla ordning i arbetsmiljön.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 4
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven till att
iaktta konst, omgivningen och annan visuell
kultur med olika sinnen

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera bilder som är viktiga för eleven
själv eller för andra (t.ex. amatörkonst, konst på internet, serier, spelgrafik, musikvideor).

K1, K3, K4,
K5
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och genom att använda
olika visuella medel.

Skapa samband mellan bilder och bildkulturer som är bekanta
respektive nya för eleverna.
Fördjupa elevens multilitteracitet med hjälp av olika forskningsobjekt (t.ex. bildkonst, mediekulturer, byggd och formgiven
miljö).
Iakttagelser görs med olika sinnen (t.ex. titta, lyssna, känna).

M2
Uppmuntra eleven att
diskutera om sina iakttagelser och tankar och att
öva sig på att motivera
sina åsikter.

M3
Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser
och tankar genom bild
och genom andra uttryckssätt.

I1, I2, I3
Eleverna övar på att verbalisera sina visuella observationer. Eleverna handleds i att använda grundläggande begrepp inom
bildkonst (t.ex. linje, rytm, yta, balans, ljus och skugga) i sina
studier av bilder.

K2, K4, K5,
K6

Eleverna övar på grunderna för bildstudier och tolkning av bilder, till exempel
- Vad ser jag, vad upplever jag? Studier av form och detaljer i
bilden. Vad föreställer bilden, vilka färger och former ser
jag?
- Tolkning av innehållet, bildens berättelse. Vad anser jag att
bilden vill uttrycka?
- Vad upplever jag? Vad behagar mig, intresserar mig eller
skrämmer mig på bilden? Gillar jag bilden eller inte? Varför?
- Bekantskap med bildens bakgrund. Vem har gjort bilden, i
vilket syfte (upphovsman, verk, mottagare och kontext)?
- Kritiskt studerande av bilden, t.ex. reklambildens medel.
I1, I2, I3
K2, K3, K4,
Eleverna uppmuntras till personliga, undersökande och kreativa K5
uttryck till exempel utifrån upplevelser, föreställningar, känslor,
iakttagelser som gjorts med flera sinnen och undersökningar.
Eleverna övar på att mångsidigt uttrycka sina iakttagelser (t.ex.
verbalt, genom skisser, formgivning, fotografi, drama)
Att skapa bilder

M4
Handleda eleven i att
mångsidigt använda
olika material, tekniker
och uttryckssätt och i att
öva på sin förmåga att
skapa bilder.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att använda iakttagelser och fantasier (t.ex.
inleda en uppgift genom att studera bilder, göra fantasiövningar, genom minnen och berättelser).

K2, K3, K5,
K6

Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Grunderna för bildskapande:
- Metoder för djupverkan (t.ex. förgrund, medelgrund, bakgrund, mindre längre bak, överlappning, genomskinlighet).
- Repetition och fördjupning av kompositionsfärdigheter
(t.ex. punkt, linje, yta, form, storlek, placering).
- Grunderna för färglära (t.ex. ren, bruten, blandad färg,
blandning av brunt och grått).
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M5
Handleda eleven i att
målinriktat utveckla sina
visuella färdigheter
självständigt och tillsammans med andra.

Grunderna för formgivning (t.ex. material, form, struktur,
proportioner).

Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. expressivt och undersökande avtryck)
- måla (t.ex. att blanda nyanser, penseldrag, skillnaden mellan att måla och att färglägga)
- bygga eller formge (t.ex. geometriska kroppar, rumslig uppfattning)
- digital bild (t.ex. bildbehandling, redigering)
- kollage
- grafik
- det visuella uttrycket under någon historisk period (t.ex.
dekorationen av lerkärl under kamkeramiska tiden).
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras att delta i planeringen av innehåll och
metoder.

K1, K2, K3,
K5

Eleverna övar på att arbeta långsiktigt och målinriktat på egen
hand och tillsammans (planering, genomförande och slutförande).
Eleverna övar på att ta emot vägledande respons, självbedömning och kamratbedömning.

M6
Handleda eleven i att
bekanta sig med olika
former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera medel för visuell kommunikation och visuell påverkan i sina egna arbeten och i bilder de ser i
vardagen och omgivningen, till exempel kommunikativa bildsymboler, bilder i sociala medier, vägmärken, språket i serier,
reklam.

K1, K2, K4,
K7

Att tolka visuell kultur
M7
Vägleda eleven att iaktta
bilder ur olika perspektiv
och i olika sammanhang
och att fundera över förhållandet mellan fakta
och fiktion.

I1, I2, I3
Eleverna undersöker olika bildtyper (t.ex. pedagogiska, underhållande, manipulerande bilder).

M8
Handleda eleven i att
tolka konst och annan
visuell kultur ur verkets,
konstnärens och betraktarens perspektiv och

I1, I2, I3
Eleverna undersöker exempel på verk från olika bildkulturer
(t.ex. idoler från nutida medier som förebilder – stenålderns
idoler i lera som föremål för dyrkan).

K1, K2, K4,
K5

Eleverna övar kritisk bildläskunnighet. Eleverna studerar bilderna effekt och dolda budskap (t.ex. reklambilder, mytologiska
eller symbolistiska verk).
K1, K4, K5,
K6
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att reflektera över hur
historiska och kulturella
faktorer påverkar bilder.

Eleverna reflekterar över bildens kulturella och historiska bakgrund; bildens upphovsman som konstnär och hens liv.
Eleven handleds i att studera betydelsen av konst både som
upphovsman och som betraktare eller konsument (t.ex. uttrycksförmåga, estetiska värden, kommunikation, påverkan).
Man utnyttjar näromgivningen som lärmiljö (t.ex. Heikkilä hembygdsmuseum, Konst- och museicentret Sinka i Kervo).

M9
Uppmuntra eleven att
använda olika uttryckssätt från olika tider och
kulturer i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna bekantar sig med konst i olika tider och kulturer samt
visuella uttryckssätt i dessa, med anknytning till historieundervisningens innehåll (t.ex. förhistoria, brutna färger i grottmålningar, kamkeramiska dekorationer lera).

K1, K2, K5,
K6

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10
Vägleda eleven att diskutera värden som finns
i konsten, omgivningen
och i den visuella kulturen

I1, I2, I3
Eleverna studerar estetiska värden och funktionaliteten den
formgivna miljön.

M11
Handleda eleven i att
beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid
val av arbetssätt.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att observera alster från olika bildkulturer
och de lär sig att det finns olika sätt att läsa, tolka och producera bilder i olika kulturer.

K3, K4, K6,
K7

Eleverna bekantar sig med grunderna för formgivning: en estetisk och fungerande produkt (man studerar t.ex. finsk formgivning, lampproduktionen vid Orno-fabriken som var verksam i
Kervo).
K1, K2, K4,
K7

Eleverna studerar produktens livscykel ur ett ekologiskt perspektiv.
Eleverna uppmuntras att använda material sparsamt, utnyttja
återvinningsmaterial i mån av möjlighet och att sortera avfallet
efter arbetet.

Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- deltar aktivt i arbetet och planeringen av arbetet
- arbetar långsiktigt och rättar sig efter anvisningar och målsättningar, på egen hand och tillsammans
med andra
- kan använda grundläggande begrepp inom bildkonst
- kan studera och tolka bilder
- uttrycker sina iakttagelser och tankar genom samtal och mångsidiga visuella metoder
- gör framsteg i användningen av tekniker och uttryckssätt som alla lärt sig tillsammans
- använder verktyg ändamålsenligt och tryggt samt håller ordning i arbetsmiljön.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 5

Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter
till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven att iaktta
konst, omgivningen och
annan visuell kultur med
olika sinnen och genom
att använda olika visuella medel (mångvetenskapliga).

M2
Uppmuntra eleven att
diskutera om sina iakttagelser och tankar och att
öva sig på att motivera
sina åsikter.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att studera bilder som är viktiga för eleven
själv eller för andra (t.ex. serier, spelgrafik, musikvideo) (mångvetenskapliga).

K1, K3, K4,
K5

Skapa samband mellan bilder och bildkulturer som är bekanta
respektive nya för eleverna. Fördjupa elevens multilitteracitet
med hjälp av olika forskningsobjekt (t.ex. bildkonst, mediekulturer, byggd och formgiven miljö) (mångvetenskapliga).
Eleverna ges möjlighet att öva sig på att iaktta till exempel
- proportioner
- ljus och skugga
- rumslig verkan och djupverkan (mångvetenskapliga).
I1, I2, I3
Eleverna fördjupar sina färdigheter i bildstudier och -tolkning
som de tillägnat sig i de lägre årskurserna.

K2, K4, K5,
K6

Eleverna handleds i att använda grundläggande begrepp inom
bildkonst (t.ex. balans, linje, rytm, yta, ljus och skugga) i sina
studier av bilder, i tolkningen av bilder och i motiveringen av
sina synpunkter.
Eleverna övar på att hitta budskapet i bilden och faktorer som
bygger stämningen (t.ex. bildens innehåll, färger och kompositionens medel) och att motivera sina tolkningar.

M3
Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser
och tankar genom bild
och genom andra uttryckssätt.

I1, I2, I3
K2, K3, K4,
Eleverna uppmuntras till personliga, undersökande och kreativa K5
uttryck till exempel utifrån upplevelser, föreställningar, känslor,
iakttagelser som gjorts med flera sinnen och undersökningar.
Elevernas uttrycksglädje och självförtroende stöds samtidigt
som självkritiken ökar.
Eleverna uttrycker sina iakttagelser mångsidigt (t.ex. verbalt,
genom skisser, formgivning, fotografi, drama).
Att skapa bilder

M4
Handleda eleven i att
mångsidigt använda
olika material, tekniker
och uttryckssätt och i att

I1, I2, I3
Eleven handleds med hjälp av flertydiga uppgifter i kreativ problemlösning och att utveckla sina egna idéer.

K2, K3, K5,
K6

347

öva på sin förmåga att
skapa bilder.

Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Upphovsrätten behandlas.
Grunderna för bildskapande:
- enpunktsperspektiv
- människans proportioner (t.ex. kroppsliga proportioner och
var kroppens böjer sig)
- medel för kompositionen (t.ex. rytm, spänning, motsats)
- färglära (t.ex. valör, mättnad, prisma och spektrets färger)

M5
Handleda eleven i att
målinriktat utveckla sina
visuella färdigheter
självständigt och tillsammans med andra.

Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. teknisk ritning, linjal, passare, horisontlinje)
- måla (t.ex. vattenfärgtekniker)
- digital bild, bildbehandling (t.ex. kontrast, klarhet, nyans,
mättnad, avgränsning)
- grafik
- kollage
- det visuella uttrycket under någon historisk period (t.ex.
konst i forna Egypten).
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras att delta i planeringen av innehåll och
metoder.

K1, K2, K3,
K5

Eleverna övar på att arbeta långsiktigt och målinriktat på egen
hand och tillsammans (planering, genomförande och slutförande).
Eleverna utvecklar sina färdigheter i själv- och kamratbedömning och övar på att ta emot respons.

M6
Handleda eleven i att
bekanta sig med olika
former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna studerar sätt för visuell påverkan och tillämpar dem
på att uttrycka de egna tankarna, känslorna och åsikterna.

K1, K2, K4,
K7

Att tolka visuell kultur
M7
Vägleda eleven att iaktta
bilder ur olika perspektiv
och i olika sammanhang
och att fundera över förhållandet mellan fakta
och fiktion.

I1, I2, I3
Eleverna övar kritisk bildläskunnighet.

K1, K2, K4,
K5

Eleverna studerar bildernas effekt och dolda budskap.
Eleverna handleds i att granska bildens sanningshalt (t.ex. den
redigerade idealmänniskan i medier).
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M8
Handleda eleven i att
tolka konst och annan
visuell kultur ur verkets,
konstnärens och betraktarens perspektiv och
att reflektera över hur
historiska och kulturella
faktorer påverkar bilder
(mångvetenskapliga).

I1, I2, I3
Eleverna jämför exempelverk från de egna bildkulturerna med
verk från andra kulturer och epoker (t.ex. nya tidens perspektivlära – avbildning av rum i bilder från forna Egypten eller medeltiden) (mångvetenskapliga).

K1, K4, K5,
K6

Eleverna reflekterar över bildens kulturella och historiska bakgrund; bildens upphovsman som konstnär och hens liv (mångvetenskapliga).
Eleven handleds i att studera betydelsen av konst både som
upphovsman och som betraktare (t.ex. uttrycksförmåga, estetiska värden, kommunikation, påverkan) (mångvetenskapliga).
Man utnyttjar lärmiljöer nära och längre bort (mångvetenskapliga), till exempel offentliga skulpturer i Kervo, museer och virtuella miljöer.
Man besöker Konst- och museicentret Sinkka.

M9
Uppmuntra eleven att
använda olika uttryckssätt från olika tider och
kulturer i sina bilder
(mångvetenskapliga).

I1, I2, I3
Eleverna observerar olika visuella uttryckssätt från olika tider
och kulturer till exempel med anknytning till historieundervisningens innehåll (t.ex. tidiga högkulturer, antiken) (mångvetenskapliga).

K1, K2, K5,
K6

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10
Vägleda eleven att diskutera värden som finns
i konsten, omgivningen
och i den visuella kulturen

I1, I2, I3
Eleverna observerar skillnaderna i estetiska värden i olika tider
(t.ex. de skönhetsideal som förmedlas av medier idag, antikens
arv).

M11
Handleda eleven i att
beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid
val av arbetssätt.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att inse mångfalden i visuella kulturer och
inspireras att utnyttja denna rikedom i det egna arbetet.

K3, K4, K6,
K7

Samtal om varumärken som byggare av konsumentens sociala
identitet.
K1, K2, K4,
K7

Eleverna uppmuntras att använda material sparsamt, utnyttja
återvinningsmaterial i mån av möjlighet och att sortera avfallet
efter arbetet.
Stöd för fördjupningen av etiska och ekologiska värden vid sidan av estetiska värden.
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Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- deltar aktivt i arbetet och målsättningen samt planeringen av dessa
- arbetar långsiktigt och rättar sig efter målsättningarna, på egen hand och tillsammans med andra
- kan göra precisa iakttagelser och uttrycka dem med mångsidiga medel
- övar på att tolka bilder, diskutera den visuella kulturens värden och motivera sina synpunkter
- använder grundbegrepp inom bildkonsten och identifierar verk av vissa konstnärer
- använder gemensamt lärda tekniker och uttryckssätt i sitt visuella arbete
- håller ordning i sin arbetsmiljö.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i bildkonst i årskurs 6
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Att iaktta och tänka visuellt
M1
Sporra eleven till att
iaktta konst, omgivningen och annan visuell
kultur med olika sinnen
och genom att använda
olika visuella medel.

M2
Uppmuntra eleven att
diskutera om sina iakttagelser och tankar och att
öva sig på att motivera
sina åsikter.
M3
Inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser
och tankar genom bild
och genom andra uttryckssätt.

I1, I2, I3
Eleverna handleds i att vid sidan av bilder som är bekanta från
vardagen studera nya bilder och bildkulturer.

K1, K3, K4,
K5

Elevernas multilitteracitet fördjupas med hjälp av olika forskningsobjekt (t.ex. bildkonst, mediekulturer, byggd och formgiven miljö).
Elevernas observationsfärdigheter fördjupas till exempel genom att studera proportioner, ljus och skugga, rumslig verkan
och djupverkan samt ytstruktur.
I1, I2, I3
Eleverna fördjupar sina färdigheter att studera och tolka bilder
samt motivera sina synpunkter bland annat genom gemensamma återkopplingsdiskussioner.

K2, K4, K5,
K6

I1, I2, I3
K2, K3, K4,
Eleverna uppmuntras till personliga, undersökande och kreativa K5
uttryck till exempel utifrån upplevelser, föreställningar, känslor,
iakttagelser som gjorts med flera sinnen och undersökningar.
Elevernas uttrycksglädje och självförtroende stöds samtidigt
som självkritiken ökar.
Eleverna fördjupar sina färdigheter att mångsidigt uttrycka sina
iakttagelser (t.ex. verbalt, genom skisser, formgivning, fotografi, film).
Att skapa bilder

M4

I1, I2, I3

K2, K3, K5,
K6
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Handleda eleven i att
mångsidigt använda
olika material, tekniker
och uttryckssätt och att
öva sin förmåga att
skapa bilder (mångvetenskapliga).

M5
Handleda eleven i att
målinriktat utveckla sina
visuella färdigheter
självständigt och tillsammans med andra.

Eleven handleds med hjälp av flertydiga uppgifter i kreativ problemlösning och att utveckla sina egna idéer (mångvetenskapliga).
Eleverna handleds i trygg och ändamålsenlig användning av
material och verktyg.
Grunderna för bildskapande:
- grunderna för arkitektur (t.ex. rum, form, struktur, proportioner, teknisk ritning, planeringsprogram)
- medel för djupverkan, fördjupning av befintliga kunskaper
- medel för kompositionen (t.ex. rytm, spänning, motsats)
- färglära (t.ex. färgharmonier)
- grunderna för grafisk design (t.ex. att kombinera bild och
text).
Eleverna handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika
redskap, material, tekniker och uttryckssätt, till exempel
- teckna (t.ex. olika ytbehandlingstekniker)
- digital bild (t.ex. bildbehandling, en kort film eller animation) (mångvetenskapliga)
- grafik (t.ex. relieftryck, rotogravyr)
- byggande eller formgivning (t.ex. miniatyrmodell av en
byggnad) (mångvetenskapliga)
- grafik
- kollage
- det visuella uttrycket under någon historisk period.
I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras att delta i planeringen av innehåll och
metoder.

K1, K2, K3,
K5

Eleverna övar långsiktigt och målmedvetet arbete samt att
hålla tidsplanen.
Eleverna utvecklar sin förmåga till självbedömning till exempel
genom att dokumentera arbetsmoment (t.ex. portföljarbete,
blogg).

M6
Handleda eleven i att
bekanta sig med olika
former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder.

I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter med visuella medel (t.ex. komposition, färglära).

K1, K2, K4,
K7

Eleverna delar med sig av sina bilder, till exempel i medier eller
i en utställning med elevarbeten i skolan eller någon annanstans.
Att tolka visuell kultur

M7
I1, I2, I3
Vägleda eleven att iaktta Eleverna bygger nya betydelser för bilder genom att jämföra en
bilder ur olika perspektiv eller flera bilder med varandra (t.ex. ett bildpar med två bilder
och i olika sammanhang

K1, K2, K4,
K5
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och att fundera över förhållandet mellan fakta
och fiktion.
M8
Handleda eleven i att
tolka konst och annan
visuell kultur ur verkets,
konstnärens och betraktarens perspektiv och
att reflektera över hur
historiska och kulturella
faktorer påverkar bilder.

tagna i olika sammanhang, tecknad fortsättning på ett fotografi, en berättelse i form av en bildserie).
I1, I2, I3
Eleverna reflekterar över bildens kulturella och historiska bakgrund; bildens upphovsman och hens liv (t.ex. förändringen av
konstnärens ställning från medeltiden till renässansen).

K1, K4, K5,
K6

Eleverna studerar exempelverk från olika bildkulturer (t.ex.
uppkomsten av bosättning, ändringen av byggnadsstilar med tiden).
Eleverna sätter sig in i miljöestetik: den fysiska, psykiska och sociala miljön.
Man utnyttjar lärmiljöer på nära håll och längre bort (t.ex.
funktionella och estetiska lösningar i den egna skolbyggnaden,
stationsbyggnaden i Kervo, Konst- och museicentret Sinkka i
Kervo, museerna kring Tusbysjön, Ateneum, Kiasma).

M9
Uppmuntra eleven att
använda olika uttryckssätt från olika tider och
kulturer i sina bilder.

Man använder också digitala miljöer, till exempel Nationalmuseets samlingar på internet.
I1, I2, I3
Eleverna söker inspiration i visuella uttryckssätt från olika tider
och kulturer till exempel med anknytning till historieundervisningens innehåll (medeltiden, renässansen).

K1, K2, K5,
K6

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10
Vägleda eleven att diskutera värden som finns
i konsten, omgivningen
och i den visuella kulturen
M11
Handleda eleven i att
beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid
val av arbetssätt.

I1, I2, I3
Eleverna observerar skillnader i estetiska värden under olika
perioder (t.ex. miljöestetik, förändringen av byggnadsstilar under loppet av tiden).
Eleverna uppmuntras att diskutera värden och motivera sina
synpunkter.
I1, I2, I3
Eleverna handleds i att inse mångfalden i visuella kulturer och
inspireras att utnyttja denna rikedom i det egna arbetet.

K3, K4, K6,
K7

K1, K2, K4,
K7

Eleverna uppmuntras att påverka trivseln i omgivningen (t.ex.
utställningar med elevarbeten, ett installations- eller miljökonstverk i närområdet).
Eleverna handleds i att använda material sparsamt, utnyttja
återvinningsmaterial i mån av möjlighet och att sortera avfallet
efter arbetet.
Stöd för fördjupningen av etiska och ekologiska värden vid sidan av estetiska värden.
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Tabell Mål för lärandet i bildkonst i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- deltar aktivt i arbetet och målsättningen samt planeringen av dessa
- arbetar långsiktigt och rättar sig efter målsättningarna, på egen hand och tillsammans med andra
- kan studera och tolka bilder ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv och diskutera sina
iakttagelser
- kan diskutera den visuella kulturens värden och motivera sina synpunkter
- gör precisa iakttagelser och uttrycker dem med mångsidiga visuella medel
- tillämpar olika tekniker, material och medel för påverkan i sitt eget visuella uttryck.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3–6
Målet är att erbjuda lärmiljöer och arbetssätt som ger eleverna möjlighet att mångsidigt använda material,
tekniker och uttryckssätt och tillämpa dem kreativt. Undervisningssituationerna ska präglas av en atmosfär
som uppmuntrar eleverna att aktivt experimentera och öva. Genom pedagogiska lösningar stöds multisensoriska upplevelser, långsiktigt arbete samt ett undersökande och målinriktat konstnärligt lärande. Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas individuella behov och eleverna ska ges möjlighet att arbeta på 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. 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 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 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.
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Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i bildkonst
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

Att iaktta och tänka visuellt
I1, I2, I3
M1 Sporra eleven att iaktta
konst, omgivningen och annan
visuell kultur med olika sinnen
och genom att använda olika
bilder.
I1, I2, I3
M2 Uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och
tankar och att öva sig på att motivera sina åsikter.

Förmåga att iaktta
konst, omgivningen
och annan visuell
kultur

Eleven kan göra mångsidiga iakttagelser gällande omgivningen och
dess bilder genom att använda visuella uttryckssätt

Förmåga att uttrycka sina iakttagelser och tankar
verbalt

Eleven kan beskriva sina iakttagelser
om omgivningen, konst och annan
visuell kultur och motiverar sina tankar verbalt.
Eleven kan uttrycka sina iakttagelser
och tankar förutom med bilder även
genom andra uttryckssätt

M3 Inspirera eleven att uttrycka
sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt.

I1, I2, I3

Förmåga att uttrycka sina iakttagelser och tankar
visuellt
Att skapa bilder

M4 Handleda eleven i att
mångsidigt använda olika
material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga att
skapa bilder.

I1, I2, I3

Förmåga att använda visuella uttryckssätt

Eleven kan använda olika material,
tekniker och uttryckssätt för att
skapa bilder.

M5 Handleda eleven i att målinriktat utveckla sina visuella färdigheter självständigt och tillsammans med andra.

I1, I2, I3

Förmåga att utveckla sina visuella
färdigheter

Eleven kan ställa upp mål och strävar
efter att utveckla sina visuella färdigheter på egen hand och i grupp.

M6 Handleda eleven i att bekanta sig med olika former av
visuell kommunikation och att
använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder.

I1, I2, I3

Förmåga att påverka och delta
med hjälp av bilder

Eleven kan uttrycka sina åsikter genom att använda olika visuella uttryckssätt.

Att tolka visuell kultur
M7 Vägleda eleven att iaktta
bilder ur olika perspektiv och i
olika sammanhang och att fundera över förhållandet mellan
fakta och fiktion.

I1, I2, I3

Förmåga att iaktta
bilder

Eleven kan iaktta hur bildernas innehåll, form och kontext påverkar tolkningen av bilderna.
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M8 Handleda eleven i att tolka
konst och annan visuell kultur
ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv och att reflektera över hur historiska och
kulturella faktorer påverkar bilder.

I1, I2, I3

Förmåga att tolka
bilder ur olika perspektiv

Eleven kan tolka bilder ur verkets,
konstnärens och betraktarens perspektiv och utnyttjar sina tolkningar i
diskussioner om bilderna.

M9 Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från
olika tider och kulturer i sina bilder.

I1, I2, I3

Förmåga att använda visuella uttryckssätt

Eleven kan använda sig av olika visuella uttryckssätt då hen granskar
konst och annan visuell kultur samt
då hen gör egna bilder.

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10 Vägleda eleven att diskutera värden som finns i konsten,
omgivningen och i den visuella
kulturen.

I1, I2, I3

Förmåga att
granska värden

Eleven kan uttrycka sin åsikt om värden som kommer till uttryck i konsten, i omgivningen och i den visuella
kulturen.

M11 Handleda eleven i att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och
vid val av arbetssätt.

I1, I2, I3

Förmåga att välja
innehåll och arbetssätt

Eleven beaktar i sina bilder aspekter
som hör samman med kulturell
mångfald och hållbar utveckling.

12.3.15. 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
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medborgare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om
och utveckla slöjdkulturen.
I årskurserna 3–6 är slöjdens uppdrag att stödja elevernas förmåga att behärska en slöjdprocess i sin helhet.
Undervisningen ska stödja eleverna att lära sig och tillämpa begrepp, ord och termer som anknyter till slöjd.
Eleverna bekantar sig med olika materiella egenskaper och blir bekant med hur egenskaperna kan utnyttjas
och vilka lösningar de möjliggör. Eleverna ska vägledas i att kunna välja mellan olika arbetsmetoder, arbetsredskap, maskiner och anordningar samt att arbeta med hjälp av dem. Slöjdens fostrande uppdrag är att lära
eleven att kritiskt granska människans konsumtions- och produktionssätt ur ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv och ur ett etiskt perspektiv.
Målen för mångsidig kompetens i slöjd i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Slöjdundervisningen ska stärka förmågan att ställa frågor och söka svar
självständigt och tillsammans med andra genom att iaktta och använda olika informationskällor och hjälpmedel. Elevernas förutsättningar att komma till nya insikter utvecklas. 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.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: I slöjden 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. Eleverna ska uppmuntras att prova på olika arbetssätt inom slöjd och att njuta av glädjen att skapa
och uttrycka sig. Arbetet ska ge eleverna tillfälle att träna på sina sociala färdigheter, sin uppfinningsrikedom,
sin planerings- och uttrycksförmåga samt sin fingerfärdighet.
K3 Vardagskompetens: Slöjd ger eleverna tillfälle att träna på tidshantering, gott uppförande och handlingssätt som påverkar det egna och det gemensamma välbefinnandet och egen och andras trygghet och säkerhet. Eleverna uppmuntras att ta ansvar för att lärmiljön är snygg och trivsam och för en god atmosfär. Eleverna handleds att använda ändamålsenlig säkerhets- och skyddsutrustning och lära känna de centrala säkerhetssymbolerna. 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 och att dela med sig innebär och även öva dessa principer i skolarbetet. Eleverna ska handledas
att reflektera över sina val ur ett hållbarhetsperspektiv.
K4 Multilitteracitet: Att berätta, avbilda, jämföra och referera är lämpliga sätt att presentera information i
detta skede. Eleverna handleds i att utveckla sin bildläskunnighet genom att använda olika slags metoder för
tolkning och presentation av bilder.
K5 Digital kompetens: Datateknisk utrustning utnyttjas som verktyg med beaktande av arbetssäkerhets- och
hälsoaspekter som med andra apparater som används i läroämnet. Målet är att ge eleven möjligheter att
förutom grundfunktionerna, också använda utrustningen kreativt i olika individuella och kollektiva läruppgifter och få en djupare förståelse för hur utrustningen kan användas i vardagen. Informations- och kommunikationsteknik används i olika skeden under planering och tillverkning av produkten (innovation, planering,
genomförande, bedömning). Elevens arbete och bedömning dokumenteras genom flexibel användning av
olika datatekniska verktyg.
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K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna handleds i att arbeta systematisk mot sitt mål och
att självständigt ta ansvar för arbetet. De uppmuntras att identifiera sina styrkor och fördomsfritt utforska
nya saker. Eleverna ska uppmuntras att långsiktigt slutföra sitt arbete samt att värdesätta resultaten av arbetet. I grupparbeten övar eleverna på genomförande av projekt, de lär sig ömsesidighet och att anstränga
sig för att uppnå ett gemensamt mål samt att medverka i grupp. Eleverna ska sporras att ta initiativ och vara
företagsamma och att inse betydelsen av arbete och företagsamhet i livet och i samhället. Eleverna bekantar
sig med arbetsuppgifter inom slöjdområdet.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Man ska tillsammans med eleverna undersöka frågor och situationer som anknyter till hållbar utveckling. Eleverna 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.
Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 3–6
Innehållet i de olika delområdena har utformats till större helheter med aktuella och mångsidiga pedagogiska
uppgifter för de olika årskurserna. Innehållet väljs så att eleven får kunskap om olika material och slöjdmetoder och lär sig att förstå och fördomsfritt tillämpa dem genom att dra nytta av sådant de lärt sig i andra
läroämnen och lärmiljöer.
I1 Att hitta en idé: Eleverna lär sig att planera en slöjdprodukt genom att begrunda olika utgångsmöjligheter,
genom att utnyttja sina egna multisensoriska erfarenheter och upplevelser samt genom att iaktta och analysera föremål, den byggda miljön och naturen för att utveckla nya idéer. I slöjd kombinerar eleverna färger,
figurer, olika ytor, stilar och former och utnyttjar materialens fasthet och böjlighet. Eleverna undersöker hur
olika strukturer skapas och hur energi kan utnyttjas.
I2 Planering: Eleverna utarbetar en plan för att framställa en egen produkt eller ett alster och utvecklar planen vid behov. Eleverna prövar olika material och arbetstekniker för att utveckla sina idéer till en produkt
eller ett alster. Eleverna övar på att dokumentera planen verbalt och visuellt samt numeriskt genom att till
exempel ange mått, mängder och skalor.
I3 Prövning: Eleverna undersöker materialens egenskaper samt hur de vanligaste maskiner och anordningar
som behövs i slöjdarbetet fungerar. Kunskapen tillämpas sedan i det egna arbetet. Eleverna experimenterar
mångsidigt med olika material såsom träslag, metaller, plaster, fibrer, garn, tyger och återvinningsmaterial.
Eleverna övar programmering av olika funktioner, t.ex. med hjälp av robotteknik och automation. Eleverna
bearbetar sina produkter eller alster utgående från experiment.
I4 Att tillverka: Eleverna framställer olika individuella och/eller gemensamma produkter och alster och använder många olika typer av tekniker, redskap, maskiner och anordningar som behövs i slöjdarbetet. Arbetet
genomförs enligt den plan som eleverna själva utarbetat.
I5 Tillämpning: Eleverna lär sig använda grundläggande termer inom branschen och bekantar sig med säkra
material och arbetssätt. Eleverna utforskar egenskaperna hos en produkt av hög kvalitet och får kunskap om
arbetssäkerhet.
I6 Dokumentering och bedömning: Informations- och kommunikationsteknik används som en del av idéarbetet, planeringen och dokumentationen. Under slöjdprocessens gång ges eleverna möjlighet till olika slag
av självbedömning och kamratbedömning. Eleverna får öva sig att ge respons till enskilda elever och till grupper.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 3
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

M1
Stärka elevens intresse
för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt
och lokalt förankrat
slöjdarbete (mångvetenskapliga).

I1–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning (mångvetenskapliga).

M2
Handleda eleven i att
lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i
sin helhet.

I1–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

M3
Handleda eleven i att
på egen hand eller tillsammans med andra
planera och framställa
en slöjdprodukt eller
ett alster genom att lita
på sina egna estetiska
och tekniska lösningar
(mångvetenskapliga).

Kompetens
som målet
anknyter
till
K1, K2

I val av idéer och planering av slöjdarbeten beaktas elevernas
egna intressen (mångvetenskapliga).
Eleverna får kunskap om den nationella slöjdkulturen.

K1, K4, K5

Som inspiration används till exempel färdiga ritningar, bilder
och mallar.
Eleverna bekantar sig med materialens egenskaper och de
material som oftast används inom slöjd.
Eleverna prövar olika material och arbetstekniker för att utveckla sina idéer till en produkt eller ett alster.
I3, I4
Slöjdarbeten individuellt och i grupp (mångvetenskapliga).

K1, K7

Eleverna utarbetar en egen arbetsplan och/eller en arbetsplan
för gruppen (t.ex. genom att rita eller i mån av möjlighet med
hjälp av datateknik) (mångvetenskapliga).
Eleverna övar på att planera form, mäta och grundläggande begrepp inom planering (modellering och dimensionering, mätning och användning av färdiga modeller och mönster) (mångvetenskapliga).
Eleverna dokumenterar planen verbalt och/eller visuellt samt
numeriskt genom att till exempel ange mått, mängder och skalor (mångvetenskapliga).
Som verktyg används till exempel symaskin, strykjärn, sax, nålar,
mätverktyg, såg, vinkelhake, hammare, sandpapper, fil, batteridriven borrmaskin, hyvel, glödritningsstift.
Som material används till exempel naturmaterial (fibrer, trådar,
tyger, trä), spikar, metalltråd, lämpliga färger och ytbehandlingsmedel, återanvändning av material.
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Som tekniker används till exempel sömnad (eleverna lär sig att
använda symaskinen), trådtekniker, specialtekniker, tovning,
strykning, mätning, märkning, sågning, filning, slipning, hyvling,
borrning, tekniker för att sammanfoga material, mekaniskt byggande, grunderna för elektricitetslära och elektronik, böjning
och formande av mjuk metalltråd, glödritning.

M4
Handleda eleven i att
bli bekant med olika
termer, använda många
olika material samt
kunna bearbeta
material på ett ändamålsenligt sätt.

Eleverna bedömer ändamålsenligheten av de egna planerna under arbetets gång.
I1–I5
Slöjdvokabulär.

K4, K6

Slöjdarbeten individuellt och i grupp.
Eleven/gruppen utarbetar sin egen arbetsplan.
Arbetsplanens struktur och form.
Eleverna övar på att planera formen, mätning och grundbegrepp inom planering.
Eleverna dokumenterar planen verbalt och/eller visuellt samt
numeriskt genom att t.ex. ange mått, mängder och skalor.

M5
Uppmuntra eleven att
arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära eleven att välja och använda ändamålsenliga
redskap.
M6
Handleda eleven i att
använda informationsoch kommunikationsteknik för att dokumentera slöjdprocessen.
M7
Handleda eleven i att
utvärdera, uppskatta
och granska både sin
egen och de andras
slöjdprocess på ett interaktivt sätt.
M8

Verktyg, material och tekniker enligt mål M3.
I1–I5
Eleven/gruppen utarbetar sin egen arbetsplan.

K1, K2

Eleverna arbetar utifrån planen och granskar planen kritiskt.
Eleven lär sig att bearbeta material och att arbeta på ett säkert
sätt med beaktande av säkerhetsföreskrifter.

I6
Dokumentering av det egna slöjdarbetet och gruppens slöjdarbete och slöjdprocess.

K5

I6
Eleven presenterar och bedömer sin egen slöjdprocess och sitt
alster.
Eleven utvärderar andras arbeten.
Elevens styrkor.
Utställning med elevarbeten.

K1, K4, K7

I1–I3, I5
Ekonomisk användning av material, återanvändning och återvinning.

K1, K3, K7
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Uppmana eleven att
börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt.

Eleverna undersöker frågor och situationer som anknyter till
hållbar utveckling.

Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- bekantar sig med grundbegreppen inom slöjd och använder olika material, arbetssätt och metoder
på ett ändamålsenligt sätt
- lär sig visuell och teknisk planering
- lär sig att fästa uppmärksamhet vid produkternas estetiska egenskaper, färger och former
- tillverkar en slöjdprodukt som hen själv planerat
- bekantar sig med återvinning och naturfibrernas livscykel
- lär sig säkra arbetssätt och att ta hand om arbetsmiljöns trivsel
- kan dokumentera slöjdprocessen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
- lär sig att bedöma sitt eget och andras arbete
- lär sig att upptäcka och utnyttja sina egna styrkor i slöjdprocessen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 4
Mål för undervisningen

M1
Stärka elevens intresse
för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt
och lokalt förankrat
slöjdarbete.
M2
Handleda eleven i att
lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i
sin helhet.

M3

Innehåll som anknyter till målen

I2–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

Kompetens
som målet
anknyter
till
K1, K2

I val av idéer och planering av slöjdarbeten beaktas elevernas
egna intressen.
Eleverna provar på olika arbetssätt och handleds i att njuta av
skaparglädjen och sina hantverksfärdigheter.
Eleverna bekantar sig med slöjdkulturen i olika länder.
I1–I6
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

K1, K4, K5

Som inspiration används till exempel färdiga ritningar, bilder
och mallar.
Eleverna identifierar materialens egenskaper och de material
som oftast används inom slöjd.
Eleverna prövar olika material och arbetstekniker för att utveckla sina idéer till en produkt eller ett alster.
I3, I4
Slöjdarbeten individuellt och i grupp.

K1, K7
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Handleda eleven i att
på egen hand eller tillsammans med andra
planera och framställa
en slöjdprodukt eller
ett alster genom att lita
på sina egna estetiska
och tekniska lösningar.

Eleverna utarbetar en egen arbetsplan och/eller en arbetsplan
för gruppen (t.ex. genom att rita eller i mån av möjlighet med
hjälp av datateknik).
Arbetsplanens struktur och form.
Eleverna övar på att planera formen, mäta och grundbegrepp
inom planering (t.ex. skapande av symmetriska former med
hjälp av en pappmall), att läsa färdiga ritningar (sy- och stickningsmönster); kan kombineras med bildkonst till exempel i
fråga om primärfärger, komplementfärger och färgharmonier.
Eleverna dokumenterar planen verbalt och/eller visuellt samt
numeriskt genom att t.ex. ange mått, mängder och skalor.
Som material används till exempel fibrer, trådar, tyger, trä, metall, plast, återanvändning av material. övriga naturmaterial.
Som verktyg används till exempel olika mätverktyg, vinkelhake,
spikar, skruvar, såg, syl, körnare, hammare, sandpapper, fil,
borr, stämjärn, plåtsax, plastböjare, batteridriven borrmaskin,
glödritningsstift, symaskin, strykjärn, sax, nålar, märkningsverktyg, lämpliga färger och ytbehandlingsmedel.

M4
Handleda eleven i att
bli bekant med olika
termer, använda många
olika material samt
kunna bearbeta
material på ett ändamålsenligt sätt.

Som tekniker används till exempel sömnad, trådtekniker, specialtekniker (broderi), lappteknik, mätning, märkning, ritsning,
sågning, filning, hyvling, slipning, stämning, borrning med batteridriven borrmaskin, glödritning, grunderna för spånskärande
bearbetning, tekniker för att sammanfoga material (limning,
spikning), mekaniskt byggande, grunderna för elektricitetslära
och elektronik (en enkel strömkrets), vaxning, lackning, målning.
I1–I5
Slöjdvokabulär och att utvidga den.

K4, K6

Slöjdarbeten individuellt och i grupp.
Eleven/gruppen utarbetar sin egen arbetsplan.
Eleverna övar på att planera formen, mätning och grundbegrepp inom planering.
Eleverna dokumenterar planen verbalt och/eller visuellt samt
numeriskt genom att t.ex. ange mått, mängder och skalor.

M5
Uppmuntra eleven att
arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära ele-

Verktyg, material och tekniker enligt mål M3.
I1–I5
Eleven/gruppen utarbetar sin egen arbetsplan.

K1, K2

Eleverna arbetar långsiktigt utifrån planen och granskar planen
kritiskt.
Eleverna identifierar sina styrkor.
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ven att välja och använda ändamålsenliga
redskap.

M6 Handleda eleven i
att använda informations- och kommunikationsteknik för att planera och tillverka slöjdprodukter samt för att
dokumentera slöjdprocessen.
M7
Handleda eleven i att
utvärdera, uppskatta
och granska både sin
egen och de andras
slöjdprocess på ett interaktivt sätt.
M8
Uppmana eleven att
börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt.

Eleverna utforskar fördomsfritt nya saker.
Eleverna lär sig att använda ändamålsenlig säkerhets- och
skyddsutrustning och de centrala säkerhetssymbolerna.
Lärmiljöns snygghet, trivsamhet och atmosfär.
I6
Dokumentering av det egna slöjdarbetet och gruppens slöjdarbete och slöjdprocess.

K5

Som stöd för idéarbetet används till exempel digitala bild- och
materialbanker.
Eleverna söker information på internet.
Informations- och kommunikationsteknik används som en del av
idéarbetet, planeringen och dokumentationen.
K1, K4, K7
I6
Eleven presenterar och bedömer sin egen slöjdprocess och sitt
alster.
Eleven utvärderar andras arbeten.
Elevens styrkor.
Utställning med elevarbeten.
I1–I3, I5
Ekonomisk användning av material, återanvändning och återvinning.

K1, K3, K7

Eleverna undersöker frågor och situationer som anknyter till
hållbar utveckling.

Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- kommer ihåg grundbegrepp inom slöjd och använder olika material, arbetssätt och metoder på ett
ändamålsenligt sätt
- kan visuell och teknisk planering
- fäster uppmärksamhet vid produkternas estetiska egenskaper, färger och former
- tillverkar en slöjdprodukt som hen själv planerat
- bekantar sig med återvinning och naturfibrernas livscykel
- lär sig säkra arbetssätt och att ta hand om arbetsmiljöns trivsel
- kan dokumentera slöjdprocessen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
- kan bedöma sitt eget och andras arbete
- utnyttjar sina styrkor i slöjdprocessen.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 5

Mål för undervisningen

M1
Stärka elevens intresse
för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt
och lokalt förankrat slöjdarbete.

M2
Handleda eleven i att
lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i
sin helhet.

M3
Handleda eleven att bli
bekant med många
olika material samt på
egen hand eller tillsammans med andra planera en slöjdprodukt eller ett alster genom att
lita på sina egna estetiska lösningar.

M4
Handleda eleven i att
känna igen begrepp
inom området slöjd och
att individuellt eller i

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

K1, K2
I1–I3
Utgångspunkter för planeringen är elevernas egna intressen och
erfarenheter.
Idéarbetet underlättas genom att studera produkt- och slöjdtraditionen som anknyter till uppgiften till exempel med hjälp
av bildmaterial.
Eleverna provar på olika material tillsammans.
För produkten utarbetas en plan.
I2, I4, I6
Eleverna introduceras i slöjdprocessen (idéarbete-planering-tillverkning-bedömning).

K1, K5

Eleverna utvecklar den egna planen under arbetets gång.
Olika arbetsmoment dokumenteras till exempel genom att fotografera.
Produkterna utvärderas tillsammans.
I2, I3
Slöjdarbeten individuellt och i grupp.

K2, K4, K5

Material och sätt att förbinda dem åskådliggörs i grupp.
Eleven väljer med stöd av läraren lämpliga material och tekniska lösningar för arbetet (mångvetenskapliga).
Som material används till exempel trä, metall och plast, trådar,
fibrer och tyger, återanvändning av material.
Som arbetssätt används till exempel mätning, märkning, sågning, borrning, slipning, stämning, filning, spikning, skruvning,
limning, popnitning, glödritning, förkolning, målning och vaxning med vattenspädbara medel, arbets- och sammanfogningsmetoder i samband med elektricitets- eller elektronikarbete, till
exempel mjuklödning, programmerbara apparater, sömnadstekniker, användning av overlockmaskin, trådtekniker, specialtekniker, komposition och färglära.
I4–I5
Eleverna tillverkar en slöjdprodukt enligt planen.

K4, K6

Eleverna namnger verktyg och arbetsmetoder.
Användningen av skyddsutrustning.
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grupp tillverka en slöjdprodukt och bearbeta
material på ett ändamålsenligt sätt.
M5
Uppmuntra eleven att
arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära eleven att välja och använda ändamålsenliga
redskap.
M6
Handleda eleven i att
använda informationsoch kommunikationsteknik för att planera
och tillverka slöjdprodukter samt för att dokumentera slöjdprocessen.
M7
Handleda eleven i att
utvärdera, uppskatta
och granska både sin
egen och de andras
slöjdprocess på ett interaktivt sätt.
M8
Uppmana eleven att
börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt.

Säkra arbetsmetoder.
Material och arbetssätt enligt mål M3.
I4–I5
Lugnt och säkert arbete.

K3, K6

Snygghet och ordning i arbetsmiljön.
Användningen av skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon).
Bearbetningsverktygens säkerhet.

I1, I2, I6
Eleverna använder internet som stöd för idéarbetet och för informationssökning.

K5

Eleverna provar på datorbaserade planerings- och ritningsprogram.
Eleverna provar på apparater som programmeras.
Arbetsprocessen dokumenteras med hjälp av datateknik.
I6
Presentation av slöjdprocessen och av den färdiga produkten.

K1, K4, K7

Gemensam utvärdering av arbetet.
Utställning med elevarbeten.

I1, I3, I5
Ekonomisk användning av material, återanvändning och återvinning.

K1, K3, K7

Konsumentkunskap och -färdigheter.
Eleverna undersöker frågor och situationer som anknyter till
hållbar utveckling.

Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- presenterar en idé till eller en plan för en egen eller gemensam slöjdprodukt
- övar på att utnyttja materialet som ges i planen och/eller sina egna iakttagelser och erfarenheter
- beaktar arbetets avgränsning och givna anvisningar
- kan namnge verktyg och tekniker
- arbetar ansvarsfullt med beaktande av andra och håller arbetsmiljön snygg
- njuter av själva arbetet och arbetet med verktyg
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-

tänker på arbetssäkerheten och eventuell skyddsutrustning i arbetet
slutför ett fulländat slöjdprojekt
övar på att bedöma både sitt eget och andras arbete.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i slöjd i årskurs 6
Mål för undervisningen

M1
Stärka elevens intresse
för arbete med händerna samt väcka elevens nyfikenhet för kreativt, experimentellt
och lokalt förankrat slöjdarbete (mångvetenskapliga).

M2
Handleda eleven i att
lära sig gestalta, behärska och dokumentera en slöjdprocess i
sin helhet.

M3
Handleda eleven i att bli
bekant med många
olika material samt på
egen hand eller tillsammans med andra planera en slöjdprodukt eller ett alster genom att
lita på sina egna estetiska lösningar (mångvetenskapliga).

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

K1, K2
I1–I3
Utgångspunkter för planeringen är elevernas egna intressen och
erfarenheter (mångvetenskapliga).
Idéarbetet underlättas genom att studera produkt- och slöjdtraditionen som anknyter till uppgiften till exempel med hjälp
av bildmaterial.
Eleverna provar på olika material tillsammans (mångvetenskapliga).
För produkten utarbetas en plan (mångvetenskapliga).
I2, I4, I6
Eleverna introduceras i slöjdprocessen (idéarbete-planering-tillverkning-bedömning).

K1, K5

Eleverna utvecklar den egna planen under arbetets gång.
Olika arbetsmoment dokumenteras till exempel genom att fotografera.
Produkterna bedöms tillsammans.
I2–I3
Slöjdarbeten individuellt och i grupp (mångvetenskapliga).

K2, K4, K5

Material och sätt att förbinda dem åskådliggörs i grupp (mångvetenskapliga).
Eleven väljer med stöd av läraren lämpliga material och tekniska lösningar för arbetet (mångvetenskapliga).
Eleven väljer lämpliga material för övningsarbetet (mångvetenskapliga), till exempel trä, metall och plast, trådar, fibrer och tyger, återanvändning av material.
Som arbetssätt används till exempel mätning, märkning, sågning, borrning, slipning, stämning, filning, spikning, skruvning,
limning, popnitning, glödritning, förkolning, målning och vaxning med vattenspädbara medel, mjuklödning, programmerbara apparater, sömnadstekniker, användning av overlockmaskin, trådtekniker, specialtekniker, klädvård och pimpande av
kläder.
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M4
Handleda eleven i att
känna igen begrepp
inom området slöjd och
att individuellt eller i
grupp tillverka en slöjdprodukt och bearbeta
material på ett ändamålsenligt sätt (mångvetenskapliga).
M5
Uppmuntra eleven att
arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära eleven att välja och använda ändamålsenliga
redskap.
M6
Handleda eleven i att
använda informationsoch kommunikationsteknik för att planera
och tillverka slöjdprodukter samt för att dokumentera slöjdprocessen (mångvetenskapliga).

I4–I5
Eleverna tillverkar en slöjdprodukt enligt planen (mångvetenskapliga).

M7
Handleda eleven i att
utvärdera, uppskatta
och granska både sin
egen och de andras
slöjdprocess på ett interaktivt sätt.

I6
Presentation av slöjdprocessen och av den färdiga produkten.

M8
Uppmana eleven att
börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt.

I1, I3, I5
Ekonomisk användning av material, återanvändning och återvinning.

K4, K6

Eleverna namnger verktyg och arbetsmetoder.
Användningen av skyddsutrustning.
Säkra arbetsmetoder.
Material, tekniker och arbetssätt enligt mål M3.
I4, I5
Lugnt och säkert arbete.

K3, K6

Snygghet och ordning i arbetsmiljön.
Användningen av skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon).
Bearbetningsverktygens säkerhet.

I1, I2, I4, I6
Eleverna använder internet som stöd för idéarbetet och för informationssökning (mångvetenskapliga).

K5

Eleverna provar på datorbaserade planerings- och ritningsprogram.
Eleverna provar på apparater som programmeras.
Arbetsprocessen dokumenteras med hjälp av datateknik (mångvetenskapliga).
K1, K4, K7

Gemensam utvärdering av arbetet.
Utställning med elevarbeten.

K1, K3, K7

Konsumentkunskap och -färdigheter.
Eleverna undersöker frågor och situationer som anknyter till
hållbar utveckling.
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Tabell Mål för lärandet i slöjd i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- kan presentera en egen idé eller plan/gruppens idé eller plan för arbetet i enlighet med uppgiftsbeskrivningen
- utnyttjar inspiration i planen och/eller sina egna iakttagelser och erfarenheter
- beaktar arbetets avgränsning och givna anvisningar
- bedömer och väljer lämpliga material och tekniker för sitt arbete
- arbetar ansvarsfullt med beaktande av andra och håller arbetsmiljön snygg
- kan namnge verktyg och arbetsmetoder
- tänker på arbetssäkerheten och eventuell skyddsutrustning i arbetet
- slutför ett fulländat slöjdprojekt
- njuter av själva arbetet och arbetet med verktyg
- övar på att ge och ta emot respons och en bedömning av egna/andras arbeten och arbetsprocess
- ser kvalitetsskillnader i produkterna och betydelsen av dem för skapandet och en hållbar utveckling
- övar på att sortera och återvinna material.
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i årskurs 3–6
Ändamålsenliga och säkra lokaler, arbetsredskap, maskiner, anordningar och material formar en lärmiljö som
stödjer lärandet. Samtidigt lär sig eleverna med hjälp av dem förstå hur den teknologi som används inom
slöjd fungerar. Informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet att använda olika läromedel, plattformer för lärande, ritprogram och digital bildredigering samt att skapa ritningar och modeller som stöd för det
egna arbetet och planeringen. I undervisningen används arbetssätt som är typiska för teknisk slöjd och textilslöjd. Det praktiska lärandet stöds med hjälp av undersökande projekt, över läroämnesgränserna och i samarbete med utomstående experter och gemenskaper. Eleverna får kunskap om den nationella kulturen och
det nationella kulturarvet virtuellt och genom att besöka museer, utställningar och bibliotek. Besök på utställningar och företag används för att stödja och förstärka lärandet. Besöken utnyttjas i olika pedagogiska
uppgifter. Teknik och virtuella lärmiljöer används mångsidigt, ansvarsfullt och säkert.
Handledning, differentiering och stöd i slöjd i årskurs 3–6
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
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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 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.
Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i slöjd
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i läroämnet

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

M1 Stärka elevens intresse för arbete med
händerna samt väcka
elevens nyfikenhet för
kreativt, experimentellt
och lokalt förankrat slöjdarbete.

I1–I6

M2 Handleda eleven i att
lära sig gestalta, behärska och dokumentera
en slöjdprocess i sin helhet.

I1–I6

Förmåga att planera
och genomföra sitt arbete samt utvärdera
och dokumentera processen

M3 Handleda eleven i att
på egen hand eller tillsammans med andra planera och framställa en
slöjdprodukt eller ett alster genom att lita på sina
egna estetiska och tekniska lösningar.

I1–I4

Förmåga att tillverka en Eleven kan framställa en produkt elprodukt eller ett alster ler ett alster utgående från en egen
eller gemensam plan. Eleven tar
hänsyn till estetik och funktionalitet.

M4 Handleda eleven i att
bli bekant med olika termer, använda många
olika material samt
kunna bearbeta material
på ett ändamålsenligt
sätt.

I3, I5

Förmåga att välja, kombinera och använda
material och tillverkningstekniker som används inom slöjden.

Används inte som grund för bedömningen. Eleverna handleds att reflektera över sina erfarenheter som en
del av självbedömningen.

Eleven genomför en hel slöjdprocess
och kan dokumentera alla faser i
processen.

Eleven väljer, kombinerar och använder på ett ändamålsenligt sätt
olika material och tillverkningstekniker.
Eleven känner till och kan använda
slöjdtermer.
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M5 Uppmuntra eleven
att arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och med hänsyn till trygghet och säkerhet samt att lära eleven att välja och använda ändamålsenliga
redskap.

I1–I5

M6 Handleda eleven i att
använda informationsoch kommunikationsteknik för att planera och
tillverka slöjdprodukter
samt för att dokumentera slöjdprocessen.

I1, I2, I6

Förmåga att använda
informations- och kommunikationsteknik i det
egna arbetet

Eleven använder under handledning
av läraren informations- och kommunikationsteknik för att planera
och tillverka slöjdprodukter och för
att dokumentera slöjdprocessen.

M7 Handleda eleven i att
utvärdera, uppskatta och
granska både sin egen
och de andras slöjdprocess på ett interaktivt
sätt.

I6

Förmåga att utvärdera
sitt eget och andras arbete samt förmåga att
ge kamratrespons

Eleven deltar konstruktivt i utvärderingen av sitt eget och andras arbete
samt ger kamratrespons.

M8 Uppmana eleven att
börja granska olika konsumtionsvanor och produktionssätt kritiskt.

I1–I3, I5

Förmåga att reflektera
över olika konsumtionsvanor och produktionssätt

Eleven kan beskriva hur konsumtionsvanor och produktionssätt påverkar produktens livscykel.

Förmåga att välja och
använda arbetsredskap, maskiner och anordningar.

Eleven tar ansvar för sitt arbete och
arbetar målinriktat.
Eleven kan redogöra för hur enkla
och vardagliga apparater fungerar.
Eleven kan använda lämpliga arbetsredskap, maskiner och apparater på
ett korrekt, säkert och ändamålsenligt sätt.

12.3.16. 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
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av, tävla och kämpa på ett lekfullt sätt och att hjälpa andra. Eleverna ska också få beredskap att främja sin
hälsa.
"Vi rör på oss och tränar våra färdigheter tillsammans."
I årskurserna 3–6 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att befästa och bredda de grundläggande motoriska färdigheterna samt stärka de sociala färdigheterna. En mångsidig undervisning som präglas av samspel
och kommunikation stödjer lärandet, elevernas välbefinnande, deras utveckling mot självständighet och delaktighet samt ger beredskap för en aktiv livsstil. Eleverna deltar enligt sin utvecklingsnivå i att planera och
genomföra aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt.
Målen för mångsidig kompetens i gymnastikundervisningen i årskurs 3–6
I gymnastik framhävs målen för mångsidig kompetens. Vardagsfärdigheter, såsom hygien, tidshantering,
långsiktigt och ihärdigt arbete samt självregleringsfärdigheter bildar en viktig del av undervisningen (K3). Interaktions- och grupparbetsfärdigheter, argumentation, saklig motivering av åsikter samt ansvarstagande i
gruppen beaktas i undervisningen (K2). Tolerans vid förändringar, inställning till nya saker, förmåga att tåla
osäkerhet, flexibilitet och förmåga att följa regler övas med mångsidiga pedagogiska metoder (K2, K6). Man
försöker att utveckla kritiskt tänkande och förmåga att fatta beslut i fysiskt aktiva miljöer (K1). Under den
grundläggande utbildningen försöker man skapa en uppfattning om vad en hållbar, aktiv livsstil betyder. Eleverna får dessutom kunskap om yrken där man behöver kunskaper i motion. Multilitteraciteten utvecklas
genom att använda i undervisningen verbala, auditiva, numeriska och kinestetiska symbolsystem, till exempel genom orientering och musik (K4). I gymnastikundervisningen används informations- och kommunikationsteknik i den mån som det finns tillgång till verktyg (K5).
Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i årskurs 3–6
I1 Fysisk funktionsförmåga: Undervisningen i gymnastik innehåller mycket fysisk aktivitet. I gymnastikundervisningen väljs uppgifter som är lämpliga och trygga med tanke på elevernas utvecklingsstadium. Uppgifterna
ska ge eleverna möjlighet att öva sig på att iaktta och välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer
(t.ex. gymnastik ute i naturen och bollspel) samt att stärka sin balans- och rörlighetsförmåga och förmåga att
hantera redskap med hjälp av mångsidiga motionsformer (t.ex. aktiviteter på is, i snö, i naturen, vanlig gymnastik, musik- och dansgymnastik samt bollspel och redskapsgymnastik) och olika idrottsgrenar under olika
årstider och i olika lärmiljöer. Gymnastikundervisningen omfattar undervisning i simning, vattenmotion och
livräddning i vatten. Eleverna ska ges sådana kunskaper som förutsätts för att utöva motion och idrott.
I undervisningen väljs uppgifter där eleverna får träna snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka. I undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger eleverna möjlighet att delta och uppleva att de
kan, att arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska erfarenheter.
I gymnastikundervisningen väljs också uppgifter där eleverna får lära sig att utvärdera den egna funktionsförmågan. Mätningarna enligt det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga Move! ska
genomföras så att de stödjer den omfattande hälsoundersökningen som ordnas i årskurs 5.
I2 Social funktionsförmåga: I undervisningen väljs par- och gruppuppgifter, lekar, övningar och spel som ökar
den positiva gemenskapen och där eleverna lär sig att ta hänsyn till och hjälpa varandra, samt uppgifter där
eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.
I3 Psykisk funktionsförmåga: I undervisningen används uppgifter där eleverna lär sig att kämpa långsiktigt
på egen hand och tillsammans med andra för att uppnå ett mål. Genom gemensamma uppgifter får eleverna
öva sig att ta ansvar. Roliga och omväxlande gymnastikuppgifter framkallar positiva känslor som i sin tur
stärker elevernas upplevelse av att kunna och deras positiva självbild.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 3:
"Jag rör mig mångsidigt, utvecklas som motionsutövare och motion ger mig välbefinnande."
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Fysisk funktionsförmåga
M1
Uppmuntra eleven att röra på
sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna
enligt bästa förmåga.
M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.
M3
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin balansoch rörelseförmåga på ett
mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i
olika situationer.

I1
Mångsidiga motionsformer, fysiska uppgifter, spel och lekar.

K1, K2

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen, till exempel lekar där
man kullar varandra, gymnastik och musikgymnastik, skidåkning, bollspel- och lekar.

K1, K3, K4

I1
Eleverna tränar de grundläggande motoriska färdigheterna (balans, rörelseförmåga och hantering av redskap),
till exempel redskapsgymnastik och hinderbanor, kampsporter, skridskoåkning, vanliga motionsgrenar, orientering och friluftsliv, dribbla, driva med händer och fötter,
kasta och fånga, slå och skjuta.

K3

M4
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på
ett mångsidigt sätt genom att
använda olika redskap i olika
lärmiljöer, under olika årstider
och i olika situationer.
M5
Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla
och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka.

I1
Hantering av redskap och ställningar med händerna, med
fötterna och benen och med olika kroppsdelar.

K3

I1
Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom att spela bollspel, simma och röra
sig i terräng under olika årstider
- styrka genom cirkelträning, att hoppa, kasta, åka
backe och klättra uppför den
- snabbhet genom spurtar (t.ex. i samband med bollspel och -lekar), olika slags hopp och kast
- rörlighet genom gymnastik och stretchande.
I1

K3

M6

K3
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Lära ut simkunnighet så att
eleven kan röra sig i och rädda
sig ur vattnet.
M7
Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

De elementära simfärdigheterna stärks.

I1
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.
Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
Social funktionsförmåga

K3, K6, K7

M8
Handleda eleven i att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra.
M9
Handleda eleven i att delta i
aktiviteterna enligt principen
om rent spel och ta ansvar för
gemensamma aktiviteter.

I2
Eleverna övar sig på att bemöta andra människor vänligt.

K2, K3, K6,
K7

Eleverna övar sig på att ta hand om sin egen och gemensam utrustning.
I2
Eleverna övar sig på att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

K2, K6, K7

Psykisk funktionsförmåga
M10
Uppmuntra eleven till att ta
ansvar för sina handlingar och
stärka sin förmåga att arbeta
självständigt.
M11
Se till att eleven får tillräckligt
med positiva upplevelser av
sin egen kropp, av att kunna
och av att vara en del av gemenskapen.

I3
Eleverna övar på att planera lektionsinnehåll.

K1, K2, K3

I3
Man främjar en positiv självbild hos eleven genom att
sporra hen och ge hen mångsidiga uppgifter.

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- kan röra sig, spela, leka och balansera på egen hand och tillsammans i olika lärmiljöer
- kan hantera spelredskap i olika lärmiljöer
- kan röra sig i närliggande terräng
- stärker sin kroppskännedom
- börjar utveckla sin uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet
- utvecklar sina elementära simfärdigheter och kan röra sig mångsidigt i vattnet
- kan ta hand om egna och gemensamma redskap.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 4:
"Jag utvecklas till en skicklig motionsutövare och en idrottare som spelar rent spel"
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Fysisk funktionsförmåga
M1
Uppmuntra eleven att röra på
sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna
enligt bästa förmåga.
M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.
M3
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin balansoch rörelseförmåga på ett
mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i
olika situationer.
M4
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på
ett mångsidigt sätt genom att
använda olika redskap i olika
lärmiljöer, under olika årstider
och i olika situationer.
M5
Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla
och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka (mångvetenskapliga).

M6

I1
Mångsidiga motionsformer, fysiska uppgifter, spel och lekar.

K1, K2

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen, till exempel lekar där
man kullar varandra, gymnastik och musikgymnastik, skidåkning, bollspel- och lekar.

K1, K3, K4

I1
Eleverna tränar de grundläggande motoriska färdigheterna (balans, rörelseförmåga och hantering av redskap),
till exempel redskapsgymnastik och hinderbanor, kampsporter, skridskoåkning, vanliga motionsgrenar, orientering och friluftsliv, dribbla, driva med händer och fötter,
kasta och fånga, slå och skjuta.
I1
Eleverna övar på hantering av redskap och ställningar
med händerna, med fötterna och benen och med olika
kroppsdelar.

K3

I1

K3

Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom att spela bollspel, simma och röra
sig i terräng under olika årstider
- styrka genom cirkelträning, att hoppa, kasta, åka
backe och klättra uppför den
- snabbhet genom spurtar (t.ex. i samband med bollspel och -lekar), olika slags hopp och kast
- rörlighet genom gymnastik och stretchande.
I1

K3

K3
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Lära ut simkunnighet så att
eleven kan röra sig i och rädda
sig ur vattnet.
M7
Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

Eleverna övar på olika simsätt.

M8
Handleda eleven i att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra
(mångvetenskapliga).
M9
Handleda eleven i att delta i
aktiviteterna enligt principen
om rent spel och ta ansvar för
gemensamma aktiviteter
(mångvetenskapliga).

I2
Eleverna övar sig på att bemöta andra människor vänligt
(mångvetenskapliga).

I1
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.

K3, K6, K7

Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
Social funktionsförmåga
K2, K3, K6,
K7

Eleverna övar sig på att ta hand om sin egen och gemensam utrustning.
I2
Eleverna övar sig på att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna (mångvetenskapliga).

K2, K6, K7

Psykisk funktionsförmåga
M10
Uppmuntra eleven till att ta
ansvar för sina handlingar och
stärka sin förmåga att arbeta
självständigt.
M11
Se till att eleven får tillräckligt
med positiva upplevelser av
sin egen kropp, av att kunna
och av att vara en del av gemenskapen (mångvetenskapliga).

I3
Eleverna övar på att planera lektionsinnehåll.

K1, K2, K3

I3
Man främjar en positiv självbild hos eleven genom att
sporra och genom mångsidiga uppgifter (mångvetenskapliga).

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- kan röra sig, spela, leka och balansera på egen hand och tillsammans i olika lärmiljöer
- utvecklar sin uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet
- kan hantera spelredskap i olika lärmiljöer
- fördjupar sina färdigheter att röra sig i närliggande terräng med hjälp av en karta
- kan simma 25 m i sträck och behärskar olika simsätt
- kan bemöta andra vänligt
- njuter av sin fysik.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 5:
"Sund motion, inblick i spelens värld och på väg mot att blir en självständig motionsutövare."
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Fysisk funktionsförmåga
M1
Uppmuntra eleven att röra på
sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna
enligt bästa förmåga.
M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.
M3
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin balansoch rörelseförmåga på ett
mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i
olika situationer.
M4
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på
ett mångsidigt sätt genom att
använda olika redskap i olika
lärmiljöer, under olika årstider
och i olika situationer.
M5
Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla
och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka.

I1
Mångsidiga motionsformer, fysiska uppgifter, spel och lekar.

K1, K2

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen, till exempel lekar där
man kullar varandra, gymnastik och musikgymnastik, skidåkning, bollspel- och lekar.

K1, K3, K4

I1
Eleverna tränar de grundläggande motoriska färdigheterna (balans, rörelseförmåga och hantering av redskap),
till exempel redskapsgymnastik och hinderbanor, kampsporter, skridskoåkning, vanliga motionsgrenar, orientering och friluftsliv, dribbla, driva med händer och fötter,
kasta och fånga, slå och skjuta.
I1
Eleverna övar på hantering av redskap och ställningar
med händerna, med fötterna och benen och med olika
kroppsdelar.

K3

I1
Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom att spela bollspel, simma och röra
sig i terräng under olika årstider
- styrka genom cirkelträning, att hoppa, kasta, åka
backe och klättra uppför den
- snabbhet genom spurtar (t.ex. i samband med bollspel och -lekar), olika slags hopp och kast
- rörlighet genom gymnastik och stretchande.

K3

K3
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M6
Lära ut simkunnighet så att
eleven kan röra sig i och rädda
sig ur vattnet.
M7
Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

I1
Utveckla färdigheterna i olika simsätt och öva på grunderna för livräddning i vattnet.

K3

I1
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.

K3, K6, K7

M8
Handleda eleven i att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra.
M9
Handleda eleven i att delta i
aktiviteterna enligt principen
om rent spel och ta ansvar för
gemensamma aktiviteter.

I2
Öva på att bete sig vänligt och att sporra andra.

Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
Social funktionsförmåga
K2, K3, K6,
K7

Eleverna övar sig på att ta hand om sin egen och gemensam utrustning.
I2
Eleverna övar sig på att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

K2, K6, K7

Psykisk funktionsförmåga
M10
Uppmuntra eleven till att ta
ansvar för sina handlingar och
stärka sin förmåga att arbeta
självständigt.
M11
Se till att eleven får tillräckligt
med positiva upplevelser av
sin egen kropp, av att kunna
och av att vara en del av gemenskapen.

I3
Eleverna övar på att planera lektionsinnehåll.

K1, K2, K3

Eleverna förstår motionens betydelse för det holistiska
välbefinnandet.
I3
Man främjar en positiv självbild hos eleven genom att
sporra hen och ge hen mångsidiga uppgifter.

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- rör sig, spelar och balanserar på egen hand och tillsammans i olika lärmiljöer
- tränar sin uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet
- hanterar olika redskap skickligt i olika spel
- orienterar i närliggande terräng med hjälp av en karta
- kan grunderna för livräddning i vattnet
- tar ansvar för sin egen verksamhet och skapar en positiv atmosfär genom sitt agerande.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i gymnastik i årskurs 6:
"Vi anammar en aktiv livsstil, lär oss om utveckling av olika konditionsområden och utvecklar mångsidiga
färdigheter i olika grenar."
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Kompetens
som målet
anknyter till

Fysisk funktionsförmåga
M1
Uppmuntra eleven att röra på
sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna
enligt bästa förmåga.
M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer (mångvetenskapliga).
M3
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin balansoch rörelseförmåga på ett
mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i
olika situationer.
M4
Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på
ett mångsidigt sätt genom att
använda olika redskap i olika
lärmiljöer, under olika årstider
och i olika situationer.
M5
Uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla
och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka.

I1
Mångsidiga motionsformer, fysiska uppgifter, spel och lekar.

K1, K2

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och
uppfattandet av den egna kroppen (mångvetenskapliga),
till exempel lekar där man kullar varandra, gymnastik och
musikgymnastik, skidåkning, bollspel- och lekar.

K1, K3, K4

I1
Eleverna tränar de grundläggande motoriska färdigheterna (balans, rörelseförmåga och hantering av redskap),
till exempel redskapsgymnastik och hinderbanor, kampsporter, skridskoåkning, vanliga motionsgrenar, orientering och friluftsliv, dribbla, driva med händer och fötter,
kasta och fånga, slå och skjuta.
I1
Eleverna övar på hantering av redskap och ställningar
med händerna, med fötterna och benen och med olika
kroppsdelar.

K3

I1
Eleverna tränar sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet), till exempel
- uthållighet genom att spela bollspel, simma och röra
sig i terräng under olika årstider
- styrka genom cirkelträning, att hoppa, kasta, åka
backe och klättra uppför den
- snabbhet genom spurtar (t.ex. i samband med bollspel och -lekar), olika slags hopp och kast
- rörlighet genom gymnastik och stretchande.

K3

K3
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M6
Lära ut simkunnighet så att
eleven kan röra sig i och rädda
sig ur vattnet.
M7
Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

I1
Eleverna utvecklar sina färdigheter i olika simsätt och
upprätthåller sin simkunnighet.

K3

I1
Eleverna tränar på att lyssna på och följa anvisningar och
regler.
Eleverna tränar på att röra sig tryggt.
Social funktionsförmåga

K3, K6, K7

M8
Handleda eleven i att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra.
M9
Handleda eleven i att delta i
aktiviteterna enligt principen
om rent spel och ta ansvar för
gemensamma aktiviteter.

I2
Öva på att bete sig vänligt och att sporra andra.

K2, K3, K6,
K7

Eleverna övar sig på att ta hand om sin egen och gemensam utrustning.
I2
Eleverna övar sig på att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

K2, K6, K7

Psykisk funktionsförmåga
M10
Uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och
stärka sin förmåga att arbeta
självständigt (mångvetenskapliga).
M11
Se till att eleven får tillräckligt
med positiva upplevelser av
sin egen kropp, av att kunna
och av att vara en del av gemenskapen.

I3
Eleverna övar på att planera lektionsinnehåll (mångvetenskapliga).

K1, K2, K3

Eleverna förstår motionens betydelse för det holistiska
välbefinnandet.
I3
Man främjar en positiv självbild hos eleven genom att
sporra hen och ge hen mångsidiga uppgifter.

K1, K2

Tabell Mål för lärandet i gymnastik i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- tillämpar och använder sin balansförmåga i föränderliga lärmiljöer
- hanterar olika redskap skickligt med olika tekniker
- utvärderar sina fysiska egenskaper och tränar snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka
- tar hänsyn till eventuella faror under gymnastiklektionerna och försöker agera på ett säkert och sakligt sätt
- uppfattar skala och kan orientera i varierande terräng
- kan agera i olika gymnastiksituationer på överenskommet sätt
- följer principerna om rent spel och strävar efter att ta ansvar för gemensamma aktiviteter
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-

kan arbeta ansvarsfullt och självständigt
har grundläggande simkunnighet, kan med andra ord simma 50 meter med två olika simsätt och dyka
två meter under ytan.

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 gymnastikundervisningen utnyttjas förutom skolans idrottsplatser även Kaleva idrottsplats, ishallen,
simhallen, orienteringsterränger, Keinukallio idrottsplats och lokala idrottsföreningars och -företags lokaler.
I mån av möjlighet kan även idrottsplatser i närliggande städer användas.
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. Genom att utnyttja motionsteknologi stödjer man uppfyllandet av målen för gymnastikundervisningen. Det är
viktigt att främja säkert trafikbeteende, när man förflyttar sig till idrottsplatser utanför skolan.
Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 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 elevernas individualitet, att arbetsklimatet är tryggt och att undervisningsarrangemangen och kommunikationen i undervisningen är tydliga. Upplevelsen av att kunna och den sociala samhörigheten stöds genom elevorienterade och engagerande arbetssätt, lämpliga uppgifter och uppmuntrande respons. I årskurs 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. Elevens 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 läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i gymnastik.
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Tabell Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i gymnastik
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i
läroämnet
Fysisk funktionsförmåga

M1 Uppmuntra eleven att röra på
I1
sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga.
M2 Handleda eleven i att träna sina
I1
sensomotoriska färdigheter, det vill
säga iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och
att välja lämpliga lösningar i olika
gymnastiksituationer.
M3 Handleda eleven i att både
I1
stärka och anpassa sin balans- och
rörelseförmåga på ett mångsidigt
sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer.

Kunskapskrav för goda kunskaper/vitsordet åtta

Aktivitet och
vilja att försöka

Eleven är vanligtvis aktiv under
lektionerna och prövar och tränar
olika gymnastikuppgifter.

Förmåga att
välja lösningar i
olika gymnastiksituationer

Eleven väljer oftast ändamålsenliga
lösningar i olika gymnastiksituationer, t.ex. i lekar och spel.

Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter
(balans- och rörelseförmåga) i
olika gymnastikformer
Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter
(förmåga att
hantera redskap) i olika
gymnastikformer
Förmåga att
träna sina fysiska egenskaper

Eleven kan balansera och röra på
sig i olika lärmiljöer.

Eleven har grundläggande simkunnighet
(kan simma 50 meter på två olika
simsätt och dyka fem meter under
vattnet).
Eleven kan ta hänsyn till eventuella
faror under gymnastiklektionerna

M4 Handleda eleven i att både
stärka och anpassa sin förmåga att
hantera redskap på ett mångsidigt
sätt genom att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika
årstider och i olika situationer

I1

M5 Uppmuntra och vägleda eleven
att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper:
snabbhet, rörlighet, uthållighet och
styrka.
M6 Lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur
vattnet.

I1

I1

Simkunnighet
och livräddningsfärdigheter

M7 Handleda eleven i att agera
tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna.

I1

Aktivitet under
gymnastiklektionerna

Eleven kan hantera redskap i olika
lärmiljöer.

Eleven kan utvärdera sina fysiska
egenskaper och träna snabbhet,
rörlighet, uthållighet och styrka.
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och försöker agera på ett säkert
och sakligt sätt.
Social funktionsförmåga
M8 Handleda eleven i att samarbeta
med alla andra och reglera sina
handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till
andra.
M9 Handleda eleven i att delta i aktiviteterna enligt principen om rent
spel och ta ansvar för gemensamma
aktiviteter.

I2

Sociala färdigheter och arbetsfärdigheter

I2

Hur eleven deltar i gemensamma aktiviteter
Psykisk funktionsförmåga

M10 Uppmuntra eleven att ta ansvar I3
för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständigt.
M11 Se till att eleven får tillräckligt
I3
med positiva upplevelser av sin egen
kropp, av att kunna och av att vara
en del av gemenskapen.

Sättet att arbeta

Eleven kan agera i olika gymnastiksituationer på överenskommet
sätt.

Eleven följer vanligen principerna
om rent spel och strävar efter att
ta ansvar för gemensamma aktiviteter.
Eleven kan vanligtvis arbeta ansvarsfullt och självständigt.
Används inte som grund för bedömningen. Eleven handleds i att
som en del av självbedömningen
reflektera över sina egna erfarenheter.

12.3.17. Elevhandledning
Läroämnets uppdrag
Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv.
Handledningsverksamheten bildar 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
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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.
Målen för mångsidig kompetens i elevhandledning i årskurserna 3–6
I elevhandledningen lär sig eleverna att förstå vikten av att lära sig (K7) och att söka arbetssätt som passar
en själv (K1). Eleverna övar på att ta ansvar för sitt skolarbete och sina val (K3). I undervisningens stärks
elevernas sociala färdigheter och grupparbetsfärdigheter (K2). Eleverna lär känna yrken, arbetsplatser och
näringslivet i närområdet (K6), också via bilder och texter (K4). Dessutom utnyttjas informations- och kommunikationsteknik i yrkes- och arbetslivsorienteringen (K5).
I årskurserna 3–6 är elevhandledningen inget separat läroämne, utan undervisningen genomförs som en
integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i skolan. Klassläraren ansvarar tillsammans
med de övriga lärarna för elevhandledningen. Utöver den egna skolan och närmiljön kan även företag och
andra samarbetsparter i den närmaste omgivningen fungera som lärmiljöer.
Elevhandledningen ska stödja eleverna att hitta och utveckla studiestrategier, stärka deras förmåga att ställa
upp individuella mål och utvärdera hur målen nås samt bidra till att utveckla förmågan att lära sig. Handledningen ska hjälpa eleverna att tillägna sig olika färdigheter och metoder som behövs för att lära sig, arbeta,
inhämta kunskap och hantera information i studierna. De ska också lära sig att identifiera läroämnenas särdrag samt att välja lämpliga inlärningsstrategier för varje läroämne. Handledningen ska stödja utvecklandet
av elevernas sociala färdigheter och färdigheter att arbeta i grupp.
Elevhandledningen ska utveckla färdigheter som behövs i livet och stärka elevernas positiva uppfattning om
sig själva som elever. Eleverna ska vägledas att identifiera och värdesätta både sina egna och andras styrkor,
förmågor och färdigheter. De ska stödjas att ta ansvar för sitt liv, sina studier, sina val och sin medverkan som
aktiva medlemmar och aktörer i gruppen och närmiljön. Eleverna ska ges möjligheter att delta och påverka i
skolgemenskapen och närmiljön, för att de småningom ska få en uppfattning om sina möjligheter att påverka
i samhället.
Via elevhandledningen ska eleverna bekanta sig med yrken, arbetsplatser och näringsliv i den närmaste omgivningen. Syftet med 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.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevhandledning i årskurs 3–6
Mål och innehåll

Förmågan att lära sig och
lärstrategier.

Genomförande/medel för att genomföra målen och
innehållen
Eleven handleds i att identifiera och utveckla sitt sätt
att lära i olika läroämnen.

Kompetens
som målet anknyter till
K1, K4, K5
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Målsättning och självbedömning samt att identifiera och
värdesätta sina egna och andras styrkor, förmågor och färdigheter.

Utveckling av de sociala färdigheterna och färdigheterna att
fungera i grupp.
Att ta ansvar för det egna livet, studierna och valen.
Eleverna bekantar sig med yrken, arbetsplatser och näringsliv i den närmaste omgivningen (mångvetenskapliga, åk
6).

Eleverna handleds i att hitta sina styrkor och sätta upp
lämpliga mål för sig själva.

K1, K3, K4

Man använder olika slags metoder för självbedömning.
Med eleven och vårdnadshavaren hålls utvärderingssamtal.
Man använder mångsidiga arbetssätt som stöder utvecklingen av de sociala färdigheterna.
Eleven handleds i att ta ansvar för sin skolgång och
sina val.
Man ordnar arbetslivsorienteringsdagar med till exempel företagsbesök eller föräldrar som berättar om
sina yrken.

K2, K6, K7

K3, K6, K7
K4, K5, K6, K7

Man ordnar besök på arbetsplatser (mångvetenskapliga åk 6).
Man ordnar i mån av möjlighet virtuella presentationer och studiebesök även med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (mångvetenskapliga
åk 6).
Eleverna bekantar sig med yrken med hjälp av texter
och bilder(mångvetenskapliga åk 6).

Tabell Mål för lärandet i elevhandledning i årskurs 3–6
Mål för lärandet
Eleven
- identifierar sina sätt att lära i olika läroämnen och områden där hen behöver utvecklas
- kan namnge sina styrkor och färdigheter
- tar ansvar för sig själv och sin roll i gruppen
- känner till olika yrken och arbetsplatser.
12.3.18. Mångvetenskapliga lärområden i årskurs 3–6
Åk 3. Jag, en innovatör?
Perspektiv: Hur fungerar detta?
Beskrivning av lärområdet
Gruppen väljer ett tekniskt fenomen som intresserar den. Gruppen planerar, genomför och presenterar
en uppfinning som har med fenomenet att göra.
Mål för lärandet
Eleven undersöker hur olika apparater och olika konstruktioner fungerar, tester dem och förstår dem. Eleven övar sig på att skapa, bygga och formge uppfinningar. Eleven uppmuntras att uttrycka upplevelser,
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tankar och åsikter och att stärka elevens positiva bild av sig själv som en producent av kreativa tankar.
Eleven gör framsteg i bildkonstnärligt uttryck och tillverkar en slöjdprodukt som hen själv planerat.
Mål för undervisningen

Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet

Kompetens
som målet
anknyter till

Omgivningslära
M7
Handleda eleven i att förstå
betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur
de fungerar och används
samt inspirera eleven att
pröva, upptäcka och skapa
nytt tillsammans.

I2–I6
Uppfinn och experimentera

K2, K3, K5,
K6

Matematik
M5
Handleda och stödja eleven i
utvecklingen av förmågan att
lösa problem.
M12
Handleda eleven i att uppskatta storleken av ett mätobjekt, välja lämpliga mätredskap och lämplig enhet
samt bedöma mätresultatets
rimlighet.
M13
Handleda eleven i att utarbeta och tolka tabeller och
diagram samt använda statistiska nyckeltal och erbjuda
eleven upplevelser om sannolikhet.
M14
Inspirera eleven att utarbeta
instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.

I5
Eleverna utvecklar sin förmåga att finna likheter, skillnader
och mönster.

K1, K4, K5

I4
Eleverna övar sig på att mäta med olika mätinstrument.

K1, K3, K6

Eleverna övar sig på att bedöma mätresultatets rimlighet
samt på att kontrollera resultat som man fått fram genom
räkneoperationer genom att mäta.
I5
Eleverna övar i vardagliga situationer på att resonera sig
fram till om en händelse är omöjlig, möjlig eller säker.

K4, K5

I1
K1, K4, K5,
Eleverna utarbetar korta anvisningar som instruktioner och K6
följer dem (programmering).

Svenska och litteratur
M10
Uppmuntra och handleda
eleven i att klä sina tankar i
ord och öva sig på att producera berättande, beskrivande, instruerande och

I3
Eleverna producerar fiktiva och icke-fiktiva mångformiga
texter med koppling till det egna livet utgående från egna
upplevelser och iakttagelser, till exempel sagor, berättelser, skämt, anvisningar, brev, textmeddelanden.

K1, K2, K4,
K7
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enkla argumenterande texter, även i multimediala miljöer.

Eleverna övar på att utarbeta anvisningar.
Bildkonst

M4
Handleda eleven i att
mångsidigt använda olika
material, tekniker och uttryckssätt och i att öva på sin
förmåga att skapa bilder.

I1, I2, I3
Eleverna uppmuntras till experimentella, kreativa och undersökande uttryck.

K2, K4

Konstruktion och formgivning
Slöjd

M1
Stärka elevens intresse för
arbete med händerna samt
väcka elevens nyfikenhet för
kreativt och experimentellt
slöjdarbete.
M3
Handleda eleven i att på
egen hand eller tillsammans
med andra planera och framställa en slöjdprodukt eller
ett alster genom att lita på
sina egna estetiska och tekniska lösningar.

I1, I3, I4
Slöjdprocessen synliggörs under lärarens handledning.

K1, K2

I val av idéer och planering av slöjdarbeten beaktas elevernas egna intressen.
I3, I4
Slöjdarbeten individuellt och i grupp.

K1, K7

Eleven/gruppen utarbetar sin egen arbetsplan.
Eleverna övar på att planera formen, mätning och grundbegrepp inom planering.
Eleverna dokumenterar planen verbalt och/eller visuellt
samt numeriskt genom att t.ex. ange mått, mängder och
skalor.

Åk 4. Hur mår jag bra?
Perspektiv: Hälsotalko
Beskrivning av lärområdet
Man närmar sig lärområdet via fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande. Inställningen till den egna
kroppen, kroppslighet, fysisk träning och utveckling är positiv.
Mål för lärandet
Eleven förstår grunderna för hälsa och välbefinnande och hur hen själv kan påverka sin egen och andras
välbefinnande.
Kompetens
Mål för undervisningen
Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet
som målet
anknyter till

Omgivningslära
M14

I1–I6
Jag som människa

K1, K2, K4,
K5
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Handleda eleven i att söka
tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och
motivera dem samt tolka och
kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar.
Gymnastik
M5
Uppmuntra och vägleda eleven i att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet,
rörlighet, uthållighet och
styrka.
M8
Handleda eleven i att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och
känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till
andra.
M9
Handleda eleven i att delta i
aktiviteterna enligt principen
om rent spel och ta ansvar
för gemensamma aktiviteter.
M11
Se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser
av sin egen kropp, av att
kunna och av att vara en del
av gemenskapen.

I1
Eleverna tränar på sina fysiska egenskaper (uthållighet,
styrka, snabbhet, rörlighet).

K3

I2
Eleverna övar sig på att bemöta andra människor vänligt.

K2, K3, K6,
K7

I2
Eleverna övar sig på att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

K2, K6, K7

I3
Man främjar en positiv självbild hos eleven genom att
sporra hen och ge hen mångsidiga uppgifter.

K1, K2

Svenska och litteratur
M1
Handleda eleven i förmågan
att uttrycka sin åsikt och
delta konstruktivt i olika
kommunikationssituationer.

I1
Eleverna övar sig i att kommunicera målinriktat i olika
kommunikationssituationer muntligt och språkligt samt
med icke-verbala uttrycksmedel, såsom kroppsspråket.

K1, K2, K7

M2
Stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till
mottagarens behov och de
egna språkvalens betydelse
vid kommunikation i grupp.
M4

I1
Eleverna övar på helhetsgestaltning.

K1, K2, K3,
K7

I1

K1, K2, K4
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Sporra eleven till att stärka
sitt självförtroende som kommunikatör och viljan och förmågan att delta i olika typer
av kommunikationssituationer, även multimediala sådana.
M7
Handleda eleven i att söka information, använda många
olika slag av informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet.

Stärka elevens uppfattning om sin egen kommunikativa
kompetens med hjälp av respons.
Stärka elevens självförtroende som kommunikatör speciellt i multimediala miljöer.

I2
Eleverna övar sig i att skilja mellan fiktion och fakta i olika
texter.

K1, K4, K5

Man väcker elevernas medvetenhet om de kommersiella,
ideologiska eller politiska syftena bakom olika texter.

Åk 5. Hur utvecklas jag till en världsmedborgare?
Perspektiv: Världen är en by.
Beskrivning av lärområdet
Man närmar sig lärområdet genom att undersöka den kulturella mångfalden i världen. Eleven uppmuntras
till fördomsfri växelverkan.
Mål för lärandet
Eleven lär sig att gestalta historia och kulturer som ett kronologiskt kontinuum och via förhållandet mellan orsak och verkan. Eleven undersöker och bekantar sig med konst som återspegling av tidsepoker och
kulturer och skapar egen konst utgående från det hen lärt sig. Eleven hittar för situationen lämpliga, även
icke-verbala kommunikationssätt och strävar efter modig och fördomsfri växelverkan.
Kompetens
Mål för undervisningen
Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet
som målet
anknyter till

Historia
M4
Hjälpa eleven att förstå olika
sätt att dela in historien i
epoker och att använda därmed relaterade historiska begrepp.
M6
Vägleda eleven i att inse
olika orsaker till och följder
av historiska händelser och
företeelser.

I2
Gamla högkulturer, till exempel Egypten, Mesopotamien.

K1, K2, K3

I2
Den gamla tiden och antikens arv, till exempel Rom, Grekland.

K2, K4, K7

Samhällslära
M1
I1–I4
Ett demokratiskt samhälle.
Väcka elevens intresse för
det omgivande samhället och
för samhällslära som vetenskap.

K1–K7
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M7
Uppmuntra eleven att träna
på grundläggande demokratisk kompetens och på att
diskutera olika åsikter konstruktivt.

I1–I3
Aktivitet och påverkan

K2, K6, K7

Musik
M6
Handleda eleven i att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska mångfald.

I3, I4
Handleda eleven i att undersöka musikens kulturella och
stilistiska mångfald.

K2

Engelska
M1
Vägleda eleven till att lägga
märke till den språkliga och
kulturella mångfalden i den
närmaste omgivningen och i
världen samt engelskans
ställning som ett globalt
kommunikationsspråk.

I1
Eleven bekantar sig med engelskans ställning som ett
världsspråk.

K2

Eleven bekantar sig med de centrala varianterna av det
engelska språket.

Modersmålsinriktad finska
M8
Eleven får hjälp med att identifiera kulturella särdrag i
kommunikationen på finska
och på svenska samt stöd i
sina växande färdigheter i interkulturell kommunikation.

I3
Eleverna observerar skillnaderna mellan formellt och informellt språk samt tal- och skriftspråk.

K2

Eleverna tränar på muntlig kommunikation inom olika ämnesområden.
Bildkonst

M1
Sporra eleven till att iaktta
konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika
sinnen och genom att använda olika visuella medel.

I1, I2, I3
Handleda eleverna i att studera bilder som är viktiga för
eleven själv eller för andra (t.ex. serier, spelgrafik, musikvideo).

K1, K3, K4,
K5

Skapa samband mellan bilder och bildkulturer som är bekanta respektive nya för eleverna. Fördjupa elevens multilitteracitet med hjälp av olika forskningsobjekt (bildkonst,
mediekulturer, byggd och formgiven miljö).
Eleverna ges möjlighet att öva sig på att iaktta till exempel
- proportioner
- ljus och skugga
- rumslig verkan och djupverkan.
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M8
Handleda eleven i att tolka
konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens
och betraktarens perspektiv
och att reflektera över hur
historiska och kulturella faktorer påverkar bilder.

I1, I2, I3
Eleverna jämför exempelverk från de egna bildkulturerna
med verk från andra kulturer och epoker (t.ex. nya tidens
perspektivlära – avbildning av rum i bilder från forna Egypten eller medeltiden).

K1, K4, K5,
K6

Eleverna reflekterar över bildens kulturella och historiska
bakgrund; bildens upphovsman som konstnär och hens liv.
Eleven handleds i att studera betydelsen av konst både
som upphovsman och som betraktare (t.ex. uttrycksförmåga, estetiska värden, kommunikation, påverkan).

M9
Uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från
olika tider och kulturer i sina
bilder.

Man utnyttjar lärmiljöer i närområdet och längre bort.
I1, I2, I3
Eleverna observerar olika uttryckssätt från olika tider och
kulturer i bilder (t.ex. tidiga högkulturer, antiken).

K1, K2, K5,
K6

Åk 6. Jag, en innovatör?
Perspektiv: Från idé till produkt
Beskrivning av lärområdet
Gruppen väljer ett fenomen som intresserar den. Gruppen planerar, genomför och presenterar en produkt
som har med fenomenet att göra och bekantar sig med ett företag/en företagare i närområdet med koppling till den produkt som gruppen skapat.
Valfrihet: Gruppen genomför helheten genom att välja minst ett läroämne i varje läroämnesgrupp.
Omgivningslära

Bildkonst

Modersmål och litteratur

Matematik

Musik

Engelska

Samhällslära

Gymnastik

Modersmålsinriktad finska

Slöjd
Alstret kan vara till exempel
- ett föremål
- en programmerad produkt, till exempel ett spel
- en tvärkonstnärlig helhet (t.ex. musikvideo, musikal, performance, utställning)
- en utstyrsel
- en tidningsartikel/publikation.
Mål för lärandet
Eleven övar på kreativt arbete. Hen tar fram idén för arbetet, planerar, genomför och slutför produkten
eller verket som framförs. Eleven genomför publicering, framförande och marknadsföring av verket. Eleven uppmuntras att tänka fördomsfritt, arbeta långsiktigt och förädla sin idé till ett färdigt, fulländat alster.
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Mål för undervisningen

Innehåll i det mångvetenskapliga lärområdet

Kompetens
som målet
anknyter till

Omgivningslära
M7
Handleda eleven i att förstå
betydelsen av vardagliga tekniska tillämpningar och hur
de fungerar och används
samt inspirera eleven att
pröva, upptäcka och skapa
nytt tillsammans.

I1–I6
Uppfinn och experimentera

K1, K2, K3,
K4, K5, K6,
K7

Samhällslära
M9
Uppmuntra eleven att delta i
olika samhällsaktiviteter och
träna sig i medieanvändning
på ett säkert och samhällsmedvetet sätt.

I1, I3
Framtidens värld

K3, K4, K5,
K7

Matematik
M1
Bibehålla elevens inspiration
och intresse för matematik
samt stödja elevens positiva
självbild och självförtroende.
M2
Handleda eleven i att uppfatta samband i det som hen
lär sig.

M3
Handleda eleven i att utveckla sin förmåga att ställa
frågor och dra motiverade
slutsatser utifrån sina observationer.
M6
Handleda eleven i att utveckla förmågan att bedöma
hur ändamålsenlig en lösning
är och om resultatet är rimligt.

I1–I5
Eleverna lär sig att upptäcka allt fler samband mellan matematiken och vardagslivet.

K1, K3, K5

I1–I4
Eleven kan tillämpa logiken bakom tiosystemet, till exempel avrundning.

K4

Eleverna söker alternativa lösningar på ett systematiskt
sätt
och upptäcker orsakssammanhang och samband.
I1–I5
Eleverna söker och presenterar alternativa lösningsmodeller
både muntligt och skriftligt.

I1–I5
Eleverna stärker sina huvudräkningsfärdigheter, färdigheter i överslagsräkning och bedömning av resultat.

K1, K2, K4,
K5

K1, K2

Eleverna tränar sina färdigheter i att resonera sig fram till
sannolikhet i vardagliga situationer: om en händelse är
omöjlig, möjlig eller säker.
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M14
Inspirera eleven att utarbeta
instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö.

I1
Eleverna programmerar ett enkelt program, till exempel
ett spel, i en visuell programmeringsmiljö.

K1, K4, K5,
K6

Svenska och litteratur
M3
Uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig mångsidigt i olika
kommunikationssituationer,
även genom drama.

I1
Eleverna använder drama, till exempel processdrama, forumteater och teater, som kommunikationsverktyg i behandlingen av olika aktuella ämnen och teman.

K1, K2, K4,
K7

M10
Uppmuntra och handleda
eleven i att klä sina tankar i
ord och öva sig på att producera berättande, beskrivande, instruerande och
enkla argumenterande texter, även i multimediala miljöer.
M11
Stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva
flytande för hand och digitalt
och stärka färdigheterna i
skriftspråket, rättstavning
och grundläggande textstrukturer.
M15
Stärka elevens språkliga och
kulturella identitet(er), handleda eleven i 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 medieoch kulturutbud och att själv
medverka i kulturproduktioner.

I3
Eleverna övar på sina textproduktionsfärdigheter: att göra
anteckningar, att komprimera, att använda och ange källor
i texten.

K1, K4, K5

I3
Eleverna fördjupar sina rättstavningsfärdigheter.

K2, K4, K5,
K6

I4
Eleverna deltar i att planera och genomföra den egna klassens och skolans kulturella verksamhet och kulturprodukter.

K2, K4, K6,
K7

Musik
M5
Uppmuntra eleven att improvisera samt planera och

I1, I2, I4
Eleven handleds i improvisation med rytmer och melodier
(t.ex. pentatonisk skala).

K1, K2, K5,
K6
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skapa mindre kompositioner
eller tvärkonstnärliga helheter på olika sätt, även med
hjälp av digitala verktyg.

Eleven handleds i kreativt skapande (t.ex. kompositioner,
ljudlandskap, rörelseimprovisationer) genom att kombinera olika konstformer, såsom drama, bild, poesi, dans,
berättelse och genom att utnyttja teknologi.
Bildkonst

M4
Handleda eleven i att
mångsidigt använda olika
material, tekniker och uttryckssätt och att öva på sin
förmåga att skapa bilder.

I1, I2, I3
Eleven handleds med hjälp av flertydiga uppgifter i kreativ
problemlösning och att utveckla sina egna idéer.

K2, K3, K5,
K6

Digital bild (t.ex. bildbehandling, en kort film eller animation).
Byggande eller formgivning (t.ex. miniatyrmodell av en
byggnad).
Engelska

M2
Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och
kulturella bakgrund och den
språkliga och kulturella
mångfalden i världen samt
att bemöta människor fördomsfritt.
M7
Handleda eleven i att öva sig
i att kommunicera på olika
sätt och i olika miljöer också
genom att uppmuntra till
fortsatt interaktion oberoende av avbrott och pauser.
M11
Erbjuda eleven möjligheter
att producera tal och skrift
som berör en växande
mängd temaområden och
med beaktande av centrala
strukturer och grundregler
för uttal.

I1
Eleverna tränar på kommunikation i autentiska situationer
i olika lärmiljöer med beaktande av olika kulturella bakgrund.

M1
Stärka elevens intresse för
arbete med händerna samt
väcka elevens nyfikenhet för
kreativt, experimentellt och
lokalt förankrat slöjdarbete.

I1-I3
Utgångspunkter för planeringen är elevernas egna intressen och erfarenheter.

M3

I2-I3
Slöjdarbeten individuellt och i grupp

K1, K2

Eleverna bekantar sig med livet i engelskspråkiga länder
och aktuella fenomen.
I3
Eleverna lär sig att kommunicera flytande i många slags situationer med betoning på att budskapet går fram i stället
för språkriktighet.

K2, K4, K5,
K7

I3
Eleverna övar på imperfekt och futurum.

K3, K4, K5,
K7

Eleverna övar på meningsrytm och intonation med olika
slags texter.
Eleverna lär sig mer elementär grammatik, bland annat
ordföljd och användning av adverb.
Slöjd
K1, K2

Olika material testas tillsammans.
För produkten utarbetas en plan.
K2, K4, K5
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Handleda eleven i att bli bekant med många olika
material samt på egen hand
eller tillsammans med andra
planera en slöjdprodukt eller
ett alster genom att lita på
sina egna estetiska lösningar.

Material och sätt att förbinda dem åskådliggörs i grupp.

M4
Handleda eleven i att känna
igen begrepp inom området
slöjd och att individuellt eller
i grupp tillverka en slöjdprodukt och bearbeta material
på ett ändamålsenligt sätt.
M6
Handleda eleven i att använda informations- och
kommunikationsteknik för
att planera och tillverka
slöjdprodukter samt för att
dokumentera slöjdprocessen.

I4–I5
Eleverna tillverkar en slöjdprodukt enligt planen.

K4, K6

I1, I2, I4, I6
Eleverna använder internet som stöd för idéarbetet och
för informationssökning.

K5

Eleven väljer med stöd av läraren lämpliga material och
tekniska lösningar för arbetet.
Man väljer ut material som lämpar sig för ett övningsarbete i slöjd.

Arbetsprocessen dokumenteras med hjälp av datateknik.

Gymnastik
M2
Handleda eleven i att träna
sina sensomotoriska färdigheter , det vill säga iaktta sig
själv och sin omgivning med
hjälp av olika sinnen och att
välja lämpliga lösningar i
olika gymnastiksituationer.
M10
Uppmuntra eleven till att ta
ansvar för sina handlingar
och stärka sin förmåga att arbeta självständigt.

I1
Eleverna tränar sina sensomotoriska färdigheter och uppfattandet av den egna kroppen.

K1, K3, K4

I3
Eleverna övar på att planera lektionsinnehåll.

K1, K2, K3

Modersmålsinriktad finska
M4
Gå tillsammans igenom målen för undervisningen och
skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att
budskapet går fram och att
uppmuntra varandra att lära
sig.
M6

I2
Eleverna sätter upp mål tillsammans.

K1, K7

I3

K2, K4
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Uppmuntra eleven att diskutera om sådana ämnen som
berör och intresserar elevens
åldersgrupp i förhållande till
livserfarenheten.

Vokabulärens teman är till exempel skola och klasskamrater, hem och boende samt andra ämnesområden som intresserar eleverna.

M10
Handleda eleven i att producera texter med koppling till
elevens vardag och öva på
att producera, dela med sig
av och publicera redan tolkade texter med hjälp av elementära och något mer
avancerade språkliga konstruktioner.

I3
Huvud- och bisats, kommatering.

K4

Elevhandledning
Eleverna bekantar sig med
yrken, arbetsplatser och näringsliv i den närmaste omgivningen.

Man ordnar besök på arbetsplatser.

K4, K5, K6,
K7

Man ordnar i mån av möjlighet virtuella presentationer
och studiebesök även med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
Eleverna bekantar sig med yrken med hjälp av texter och
bilder.
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BILAGA 1 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING
I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN
Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 1–2
Undervisningens uppdrag
Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk och sin kultur.
Den särskilt finansierade undervisningen i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen är avsedd för elever som har ett annat modersmål eller familjespråk än svenska eller finska.
Också svenskspråkiga elever som deltar i undervisning som syftar till att upprätthålla utomlands inhämtade
språkkunskaper kan studera enligt lärokursen elevens eget modersmål. Syftet med undervisningen i elevens
eget modersmål är att stödja eleven att utveckla en aktiv flerspråkighet och väcka intresse för livslångt språklärande. Kunskaper i det egna modersmålet stödjer också integreringen i det finländska samhället.
Undervisningen i eget modersmål samarbetar med undervisningen i svenska och litteratur och undervisningen i övriga ämnen. Den gemensamma språkfostran har som uppdrag att öka elevernas förståelse för den
språkliga och kulturella bakgrundens betydelse för individen, gruppen och samhället samt vägleda eleverna
att uppskatta sitt modersmål och andra språk. Utgångspunkten är att se eleverna som aktiva aktörer och
utnyttja deras språkkunskaper och övriga kunskaper i undervisningen. Den språkliga och kulturella mångfalden i skolan ska också i övrigt utnyttjas i skolans verksamhet.
Undervisningen ska dra nytta av elevernas möjligheter att utveckla sina språkkunskaper utanför skolan.
Undervisningen ska stödja och uppmuntra eleverna att använda sitt eget språk mångsidigt under lektionerna
i olika läroämnen och i övrig verksamhet i skolan. Genom att utveckla och använda det egna modersmålet
tillägnar sig eleverna och lär sig kommunicera om innehållet i olika läroämnen på sitt modersmål. Viktiga
motivationsfaktorer är att eleverna själva får välja och upplever delaktighet och att undervisningsinnehållet
är relevant. Språkundervisningen ska präglas av interaktion och kommunikation.
Kervo stads läroplan för elevens eget modersmål har utarbetats för alla språk som undervisas som elevens
eget modersmål i Kervo. Särdragen i olika språk beaktas i undervisningen av det aktuella språket. Målen och
innehållet i läroplansgrunderna samt målen för lärandet har fastställts för undervisning i elevens eget modersmål som omfattar två årsveckotimmar under årskurserna 1–6.
Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 1–2
I årskurs 1–2 är undervisningens särskilda uppdrag att eleverna lär sig använda sitt modersmål i olika kommunikationssituationer. Eleverna ska lära sig att lyssna, ställa frågor, svara och berätta. Uttrycks- och ordförrådet utökas systematiskt till att omfatta olika livsområden. Med hjälp av undervisningen utvecklas elevernas
tanke- och uttrycksförmåga i samarbete med hemmen. Eleverna ska tillägna sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter samt stifta bekantskap med barnlitteratur som lämpar sig för åldern och med berättar- och kulturtraditionen. Målet är att eleverna lär sig använda språket i olika lärmiljöer och att söka information på sitt
modersmål. Eleverna ska bli medvetna om modersmålets betydelse och utveckla en positiv relation till det
egna språket.
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Målen för mångsidig kompetens i elevens eget modersmål i årskurs 1–2
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna övar sig på att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt
i kommunikationssituationer i gruppen. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt. Eleverna utvecklar sin tankeförmåga och övar på pararbete.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna gör iakttagelser om hur det egna språkbruket påverkar
omgivningen. Eleverna uppmuntras till mångsidigt uttryck. Eleverna bekantar sig med både finska högtidstraditioner och högtidstraditioner i andra länder. Eleverna gör iakttagelser om hur språkbruket påverkar
andra.
K3 Vardagskompetens: Eleverna lär sig att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt. Eleverna tränar
artigt språkbruk och att uttrycka sina åsikter. Eleverna lär sig att skriva obehindrat och tydligt för hand. Eleverna lär sig att använda biblioteket som lärmiljö och en plats för informationssökning.
K4 Multilitteracitet: Eleverna undersöker sambandet mellan bild och text samt informationen som dessa ger
för sig själv och tillsammans. Eleverna arbetar med bilder, texter och barnlitteratur. Eleverna reflekterar över
betydelsen av fakta och fiktion samt undersöker berättelser i dessa genrer.
K5 Digital kompetens: Digitala medier utnyttjas som stöd för elevens egen produktion till exempel genom
att producera korta berättelser med hjälp av fotografier och videoklipp. Grunden för delning av alstren och
samarbetet skapas genom att eleverna berättar om sina arbeten och lyssnar till andras presentationer. Att
skriva med hjälp av tangentbord övas i samband med att eleverna lär sig att läsa och skriva.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna bekantar sig med yrken där man utnyttjar kunskaper i elevens eget modersmål (t.ex. översättare, författare, journalist). Eleverna övar på arbete i par och
grupp.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Kommunikationsfärdigheter tränas
mångsidigt. Eleverna tränar på sin förmåga att arbeta målinriktat och etiskt i olika kommunikationsmiljöer.
Eleverna lär sig att kritiskt söka och ta emot information i den omgivande världen.
Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i elevens eget modersmål som kompletterar
den grundläggande utbildningen i årskurs 1–2
Språk- och kommunikationsfärdigheten samt textkompetensen i elevernas eget modersmål ska utvecklas i
språksituationer och genom mångsidigt arbete på språket. Innehållet har valts så att eleverna kan utveckla
sina kunskaper i det egna språket, litteraturen och övrig kultur på ett mångsidigt sätt. Innehållet ska stödja
målen och utnyttja både elevernas erfarenheter och de lokala möjligheterna i Kervo. Innehållet formas till
helheter för de olika årskurserna.
I1 Att kommunicera: Eleverna övar sig att lyssna och uttrycka sig muntligt i grupp, till exempel att diskutera,
ställa frågor, svara och berätta. Eleverna utforskar olika kommunikationssituationer och uttryckssätt, bland
annat med hjälp av lekar, spel och drama.
I2 Att tolka texter: Eleverna undersöker olika texter, såsom sagor, berättelser, dikter, enkla fakta- och medietexter samt bilder. Eleverna övar sig att läsa samt ställa och besvara frågor, i synnerhet utgående från berättande och beskrivande texter. Eleverna diskuterar texter och delar erfarenheter om dem. Eleverna utökar
sitt ord- och uttrycksförråd med hjälp av olika texter.
I3 Att producera texter: Eleverna undersöker skriftsystemets särdrag och över sig att skriva självständigt och
gemensamt samt leka med språket.
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I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna observerar användningen av modersmålet hemma, i skolan
och i närmiljön. Användningen av det egna modersmålet främjas i samarbete med den övriga nybörjarundervisningen.
I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna utforskar det språk som anknyter till studierna
och övar grunderna i språket inom olika vetenskapsgrenar i samarbete med den övriga nybörjarundervisningen.
Tabell Mål för undervisningen i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen
i årskurs 1
Mål för undervisningen

Innehåll som anknyter till målen

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
Hjälpa eleven att utveckla
Eleverna övar sig på att lyssna och uttrycka sig muntligt i
grupp.
förmåga att lyssna och
uppmuntra eleven att
Eleverna övar interaktionsfärdigheter och färdigheter att
ställa frågor och uttrycka
hantera känslor.
sina tankar och upplevelser
utan att vara rädd för att
Eleverna övar sig på att språkligt gestalta och benämna omsäga fel.
givningen samt stärker sin vardagskompetens.
M2
Väcka elevens nyfikenhet
och intresse för att använda olika uttrycksmedel.
M3
Uppmuntra eleven att utveckla sitt språk och sin
fantasi samt samarbetsoch kommunikationsförmåga.
M4
Handleda eleven i att skapa
en positiv och nyfiken inställning till läsning och
uppmuntra eleven att läsa
självmant enligt sin språkfärdighet.
M5
Uppmuntra eleven att
tillägna sig grundläggande
läsfärdigheter och läsförståelse.

Kompetens
som målet
anknyter
till
K2

I1
Eleverna övar olika kommunikationssituationer och uttryckssätt, bland annat med hjälp av lekar, spel och drama.

K2

I1
Eleverna beaktar de övriga gruppmedlemmarna och utvecklar sina samarbetsfärdigheter.

K2

Eleverna övar kulturbunden växelverkan.
Att tolka texter
I2
Eleverna bekantar sig med olika texter från den egna kulturen, såsom sagor, berättelser, dikter, enkla fakta- och medietexter samt bilder.
Eleverna utökar sitt ordförråd.
Man läser högt tillsammans och delar med sig av sina
läsupplevelser.
Eleverna övar ordlekar och sporras till kreativitet.
I2
Eleverna övar sig på att läsa samt ställa och besvara frågor, i
synnerhet utgående från berättande och beskrivande texter.

K1, K4

K1, K4

Bokstavs-, språkljuds-, stavelse-, ord- och meningsstruktur.
Eleverna övar på att skilja mellan saga, dikt och berättelse.
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Berättelsens handling upprepas.
Eleverna urskiljer huvudpersonen och händelseplatsen.
Eleverna övar på att förstå sambandet mellan bild och text.
M6
Handleda eleven i att undersöka olika texter samt
att diskutera dem och dela
med sig av sina tankar och
upplevelser.

M7
Hjälpa eleven att skapa en
positiv inställning till skrivande enligt sin språkfärdighet.

M8
Handleda eleven i att lära
känna det egna språkets
skriftsystem och utveckla
grundläggande skrivfärdigheter.

M9
Handleda eleven i att öva
sig på att producera text
samt uppmuntra eleven att
uttrycka sina tankar och
iakttagelser i skrift utgående från sin språkfärdighet.

Man utnyttja olika slags ljudinspelningar.
I2
Eleverna övar på berättande och bekantar sig med olika texter och olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats i
berättande och beskrivande texter.
Eleverna övar på att ställa frågor och svara på dem, diskutera,
improvisera och berätta historier.
Eleverna diskuterar det de läst.
Eleverna övar på att dela med sig av sina upplevelser, motivera och använde hela meningar.
Förmåga att producera texter
I3
Eleverna övar på skrivning.
Eleverna improviserar en början eller ett slut till berättelsen,
på egen hand och tillsammans.
Eleverna leker med språket, på egen hand och tillsammans.
Eleverna utarbetar bildordböcker eller läsdagböcker.
Eleverna får positiva upplevelser av skrivande.
I3
Eleverna undersöker skriftsystemets särdrag och över sig att
skriva självständigt och gemensamt samt leka med språket.
Eleverna övar på att använda det egna språkets skriftsystem
för hand och med hjälpmedel.
Eleverna jämför det egna språkets skriftsystem med det
finska skriftsystemet.
Eleverna övar på motsvarigheten mellan ljud och bokstav
och på att skriva bokstäver, ord och korta meningar.
I3
Eleverna undersöker olika texter och övar på grafisk presentation genom att teckna och skriva.
Eleverna uppmuntras att använda ett så stort ordförråd som
möjligt på ett kreativt sätt och genom improvisation.
Eleverna utarbetar individuellt och tillsammans korta berättelser utifrån bilder.

K2, K4

K2

K2, K5

K1, K2

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10
Uppmuntra eleven att använda sitt modersmål i skolan, hemma och i närmiljön, Handleda eleven i att
ge akt på sitt språkbruk och
att lära känna språkets
grundläggande strukturer.
M11

I4
Eleverna iakttar och observerar omgivningen och berättar
om sina observationer.
Eleverna bekantar sig med skillnaderna mellan det egna modersmålet och andra språk.

K1, K2, K3

I4

K2, K7
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Uppmuntra eleven att lära
känna seder och bruk och
högtidstraditioner i den
egna språk- och kulturgemenskapen samt handleda
eleven i att ta del av och
uppskatta kulturutbudet på
det egna språket.
M12
Uppmuntra eleven att använda sitt modersmål i
olika undervisningssituationer.
M13
Skapa ett gott samarbete
mellan undervisningen i
det egna modersmålet och
den övriga nybörjarundervisningen.

Eleverna bekantar sig med litteratur, dikter, sånger, högtidstraditioner och seder på det egna språket.
Eleverna bekantar sig både den finska kulturen och kulturen
i det egna landet.
Eleverna uppmuntras att aktivt delta i språkgemenskapens
verksamhet.

Att använda språket som stöd för allt lärande
I5
Eleverna lyssnar på sitt eget språk i olika situationer.
Man behandlar teman som eleverna lyfter fram.
Elevens kunskaper i det egna modersmålet används som
stöd för det övriga lärandet.
I5
Man integrerar teman från andra läroämnen i undervisningen.

K1, K2, K5

K1, K7

Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 1
Mål för lärandet
Eleven
- lär sig att uppskatta sitt eget modersmål som bärare av elevens egen kultur
- lär sig att respektera andra språk och kulturer
- kan fungera i olika kommunikationssituationer och uttrycker sig muntligt
- bekantar sig med sagor och berättelser på det egna språket
- berättar historier
- läser och förstår ord och korta meningar
- kan bokstavsformerna
- skriver ord och korta meningar.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen i årskurs 2
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen
Kompetens
som målet
anknyter
till
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
I1
K2
M1
Eleverna övar sig på att lyssna och uttrycka sig muntligt i
Hjälpa eleven att utveckla
grupp.
förmåga att lyssna och
Eleverna tränar på att använda de inlärda kommunikationsuppmuntra eleven att
och interaktionsfärdigheterna i gruppen.
ställa frågor och uttrycka
sina tankar och upplevelser Eleverna tränar samarbetsfärdigheterna och verksamhet i
grupp.
Eleverna lyssnar på berättelser och dikter.
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utan att vara rädd för att
säga fel.
M2
Väcka elevens nyfikenhet
och intresse för att använda olika uttrycksmedel.
M3
Uppmuntra eleven att utveckla sitt språk och sin
fantasi samt samarbetsoch kommunikationsförmåga.

Eleverna övar på att ställa frågor och svara på dem, diskutera och berätta.
Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter.
I1
Eleverna övar olika kommunikationssituationer och uttryckssätt, bland annat med hjälp av lekar, spel och drama.
Eleverna övar på att framföra dikter och berättelser samt
stärker sina interaktionsfärdigheter med hjälp av rollspel,
drama och barnets egen kulturella kompetens.
I1
Eleverna övar olika kommunikationssätt.
Eleverna arbetar i grupp och parvis.
Eleverna behandlar berättelser och dikter med hjälp av samtal och kommunikationsövningar.

K2

K2

Att tolka texter
M4
Handleda eleven i att skapa
en positiv och nyfiken inställning till läsning och
uppmuntra eleven att läsa
självmant enligt sin språkfärdighet.

M5
Uppmuntra eleven att
tillägna sig grundläggande
läsfärdigheter och läsförståelse.

M6
Handleda eleven i att undersöka olika texter samt
att diskutera dem och dela
med sig av sina tankar och
upplevelser.

M7
Hjälpa eleven att skapa en
positiv inställning till skrivande enligt sin språkfärdighet.

I2
Utvecklingen av elevens läsintresse stöds med hjälp av litteratur på det egna språket.
Eleven utökar sitt ordförråd, diskuterar innehållet i det de
läst och återger det med egna ord.
Eleverna övar grundbegreppen rubrik, text, handling och tid
med hjälp av olika texttyper.
Eleverna läser olika slags sagor, berättelser, dikter samt
enkla fakta- och medietexter.
Eleverna övar på att använda bibliotekets tjänster.
I2
Eleverna bekantar sig med olika slags texter, övar på obehindrad högläsning och textförståelse med hjälp av frågor,
svar och berättande.
Eleverna övar på sina textförståelsefärdigheter och på att
återge en text med egna ord.
Eleverna läser barnlitteratur (sagor, berättelser, dikter, ramsor, faktalitteratur, serier).
Eleverna urskiljer huvudpersonen, händelseplatsen, tiden
och handlingen i en text.
I2
Eleverna bekantar sig med enkla fakta- och medietexter.
Eleverna övar grundläggande färdigheter i informations- och
kommunikationsteknik och uppmuntras att använda dem.
Eleverna söker intressant information och lär sig att ny information med befintliga kunskaper.
Eleverna diskuterar texter och delar erfarenheter om dem.
Eleverna utökar sitt ordförråd genom att läsa texter.
Förmåga att producera texter
I3
Eleverna övar skrivning självständigt och tillsammans med
andra samt leker med språket.
Eleverna övar på att omvandla talspråk till skriftspråk.
Eleverna uppmuntras till kreativitet och att använda sin fantasi när de skriver.

K1, K4

K1, K4

K2, K4

K2
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M8
Utveckla grundläggande
skrivfärdigheter.

M9
Handleda eleven i att öva
sig på att producera text
samt uppmuntra eleven att
uttrycka sina tankar och
iakttagelser i skrift utgående från sin språkfärdighet.
M10
Uppmuntra eleven att använda sitt modersmål i skolan, hemma och i närmiljön, Handleda eleven i att
ge akt på sitt språkbruk och
att lära känna språkets
grundläggande strukturer.
M11
Uppmuntra eleven att lära
känna seder och bruk och
högtidstraditioner i den
egna språk- och kulturgemenskapen samt handleda
eleven i att ta del av och
uppskatta kulturutbudet på
det egna språket.
M12
Uppmuntra eleven att använda sitt modersmål i
olika undervisningssituationer.
M13
Skapa ett gott samarbete
mellan undervisningen i
det egna modersmålet och
den övriga nybörjarundervisningen.

Man använder olika slags språkliga spel.
I3
Eleverna sätter sig in i grammatiska frågor och grundläggande rättstavningsregler (stora bokstäver i början av meningar, egennamn, avstavningsövningar).
Eleverna skriver korrekt på ord- och meningsnivån (initialbokstav, skiljetecken i slutet av meningen, ordmellanrum).
I3
Eleverna övar på och uppmuntras att använda mångformiga
uttryckssätt och ett mångformigt ordförråd.
Eleverna övar på att producera småskaliga texter.
Eleverna kommer på ord och meningar, fortsätter meningen,
tillfogar ett lämpligt ord till meningen och svarar på frågor
utifrån en berättelse.
Att förstå språk, litteratur och kultur
I4
Eleverna handleds i att upptäcka (sär)drag i språkutbudet i
omgivningen och jmföra dem med det egna språket.
Eleverna bekantar sig med språkliga strukturer men tyngdpunkt på stavelse-, ord- och meningsnivå och lär sig att jämföra det egna modersmålet med andra språk.

I4
Eleverna jämför det egna kulturarvet med det finländska kulturarvet (högtidstraditioner, seder, sagor, berättelser,
sånger).
Eleverna uppmuntras att skaffa sig mer information om ett
intressant ämne.
Barnets egen kulturella kulturkompetens utnyttjas i den
egna produktionen.
Att använda språket som stöd för allt lärande
I5
Man integrerar teman från andra läroämnen i undervisningen.
Elevens kunskaper i det egna modersmålet används som
stöd för det övriga lärandet.
I5
Eleverna förstår nyttan av att kunna det egna modersmålet i
andra läroämnen.

K2, K5

K1, K2

K1, K2, K3

K2, K7

K1, K2, K5

K1, K7
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Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 2
Mål för lärandet
Eleven
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- kan uttrycka sig muntligt och beskriva sina upplevelser
- känner till barnlitteratur, sagor och berättelser från den egna kulturen
- berättar om det hen läst och delar med sig av sin läsupplevelse till andra
- läser och skriver korta texter
- förstår nyttan av att kunna det egna modersmålet i andra läroämnen.
Bedömning av elevens lärande i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 1–2
I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet att få en helhetsbild av varje elevs
språkliga utveckling. Genom bedömningen och responsen får eleven information om sina språkliga styrkor
och om sig själv som språkinlärare i det språk som studeras. Eleven ska också få mångsidig respons om sin
förmåga att förstå och använda språket, uttrycka sig, delta i gemensamma diskussioner samt producera och
tolka texter. Det är viktigt att ge uppmuntrande respons inom de olika färdighetsområdena.
Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i elevens eget modersmål är
följande
- framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet
- hur läsfärdigheten och läsförståelsen samt läsintresset utvecklats
- hur textproduktionen utvecklats
- hur språk- och kulturförståelsen utvecklats, i synnerhet förmågan att göra iakttagelser om ords betydelse
och språksituationer i vardagen.
I elevens eget modersmål fästs särskild uppmärksamhet vid hur förmågan att förstå språket har utvecklats.
Språkliga särdrag, bland annat skriftsystemet, påverkar elevernas möjligheter att utveckla sina kunskaper i
språket i fråga.
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Elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6
I årskurs 3–6 är undervisningens särskilda uppdrag att eleverna lär sig kommunicera aktivt på sitt modersmål
i olika situationer. Eleverna ska lära sig läsa på olika sätt, analysera innehållet och dela sina läsupplevelser
samt utveckla sin kunskap om skriftsystemet. Eleverna undersöker språkets utmärkande drag. Eleverna ska
lära sig att jämföra språk och använda sina språkkunskaper i olika lärmiljöer genom att söka information på
modersmålet i olika läroämnen. Målet är att eleverna fördjupar relationen till det egna språket och lär sig
uppskatta kunskaper i olika språk. Målet är också att eleverna lär sig utvärdera och styra sitt eget lärande.
Elevernas studiemotivation ska stärkas i samarbete med hemmen och språkgemenskapen.
Målen för mångsidig kompetens i elevens eget modersmål i årskurs 3–6
K1 Förmåga att tänka och lära sig: Eleverna fortsätter att öva sig på att kommunicera på ett för situationen
lämpligt sätt i kommunikationssituationer i gruppen. Det egna modersmålet och dess strukturer undersöks
fenomenbaserat. Eleverna övar sig på att uttrycka sina tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt i växelverkan
med andra. Genom analys av textens teman och bildliga uttryck lär eleverna sig olika sätt att gestalta världen
och de berikar sitt eget sätt att se världen. Behandlingen av olika texter ger eleverna möjlighet att skapa sig
en uppfattning om sitt eget lärande. Eleverna tränar sina tankefärdigheter genom att söka textens budskap
och analysera texter (läsning, lyssnande, litteraturkunskap) samt genom att systematiskt träna sina läsförståelsestrategier.
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens: Eleverna övar sig på att uttrycka sina åsikter, ge och ta emot
konstruktiv respons och att agera i olika kommunikationssituationer. Eleverna övar på sina samtals-, förhandlings- och debattfärdigheter. Eleverna övar på att observera sin egen interaktion i olika slags kommunikationssituationer och lämpligt språkbruk i olika situationer. Eleverna bekantar sig med folktraditionen och den
samtida kulturen i sin egen kultur och i Finland via pjäser, teater, biblioteket, utställningar, filmer och kulturutbudet i digitala multimediala miljöer. Biblioteket används som lärmiljö och en plats för informationssökning.
K3 Vardagskompetens: Eleverna övar på helhetsgestaltning och uppmuntras att agera i olika situationer.
Eleverna uppmuntras att självmant läsa och skriva. Eleverna fördjupar sina färdigheter i artigt språkbruk och
att uttrycka sina åsikter. Eleverna vidareutvecklar sina skrivfärdigheter på tangentbordet och färdigheterna
att skriva obehindrat och tydligt för hand. Eleverna lär sig att använda olika texter och tränar sin förmåga till
mediekritik. Eleverna lär sig att söka information som de behöver i vardagen både i tryckta och elektroniska
källor.
K4 Multilitteracitet: Multilitteraciteten stödjer utvecklingen av förmågan till kritiskt tänkande och förmågan
att lära sig och den länkas starkt till färdigheterna inom informations- och kommunikationsteknik. Eleverna
uppmuntras att undersöka, använda, producera, framföra och bedöma olika slags texter. Texten kan vara till
exempel verbal, visuell, auditiv eller numerisk. Med hjälp av texterna övar eleverna sina uttrycksfärdigheter
och sina interaktionsförmåga. Eleverna diskuterar de tankar som texterna väcker och lever sig in i texterna
tillsammans. Eleverna får stöd för utvecklingen av sin visuella och numeriska läskunnighet, sina skriv- och
läsfärdigheter och sin medieläskunnighet. Utvecklingen av multilitteraciteten stärks med språkligt rika textmiljöer, elevernas egen kulturproduktion och introduktion av eleverna i kulturtjänster för barn och unga.
Dessutom övar eleverna sig att tolka den föränderliga världen och se den kulturella mångfalden i den.
K5 Digital kompetens: Eleverna tränar sin grundläggande digitala kompetens i samband med studierna i läroämnets innehåll. Eleverna utnyttjar olika slags elektroniska material när de bekantar sig med mångsidiga texter och tränar sin kommunikationsförmåga och kritiska, utvärderande läskunnighet. Vid publicering av de
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egna alstren bekantar sig eleverna med elektroniska publikationskanaler. I övandet av språkets grundstrukturer utnyttjas elektroniska övningar och pedagogiska spel. Eleverna övar elektronisk textbehandling.
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: Eleverna övar målmedvetet agerande i olika kommunikationssituationer. Eleverna hittar sina egna styrkor och uppmuntras till inre entreprenörskap. Eleverna bekantar sig med yrken där det krävs kunskaper i finska och litteratur. Arbetslivskompetens och entreprenörskap
lyfts fram i samarbete med aktörer utanför skolan, till exempel genom besök på olika företag och besökare i
skolan.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid: Eleverna tränar sin kommunikationsförmåga
på ett mångsidigt sätt samt att bilda och motivera sina egna åsikter. Eleverna tränar sin förmåga att välja
litteratur som intresserar dem. Eleverna tränar sin medieläskunnighet och stärker sin förmåga att arbeta
målinriktat och etiskt i olika kommunikationsmiljöer. Eleverna söker och tar emot information i den omgivande världen på ett kritiskt sätt. Eleverna sätter sig in i olika texters kommersiella, ideologiska och politiska
syften. Eleverna övar på att skriva olika slags texter, till exempel nyhetstexter.
Centralt innehåll som anknyter till målen för undervisningen i elevens eget modersmål som kompletterar
den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6
Språk- och kommunikationsfärdigheten samt textkompetensen i elevernas eget modersmål ska utvecklas i
språksituationer och genom mångsidigt arbete på språket. Innehållet har valts så att eleverna kan utveckla
sina kunskaper i det egna språket, litteraturen och övrig kultur på ett mångsidigt sätt. Innehållet ska stödja
målen och utnyttja både elevernas erfarenheter och de lokala möjligheterna i Kervo. Innehållet formas till
helheter för de olika årskurserna.
I1 Att kommunicera: Eleverna tränar samarbetsförmågan, såsom att lyssna och ta initiativ samt skapa presentationer genom att utnyttja möjligheter i den egna språkmiljön och medier på det egna språket. Eleverna
övar sig att utvärdera sin kommunikation och ta emot respons.
I2 Att tolka texter: Eleverna arbetar mångsidigt med olika texter så att deras relation till det egna språkets
textvärld stärks. Eleverna fördjupar sin läsfärdighet och förmåga att tolka texter genom att undersöka olika
muntliga och skriftliga texter, i synnerhet berättande, beskrivande och enkla argumenterande texter. Eleverna tränar lässtrategier, bland annat att fråga, ögna igenom och komprimera. Eleverna diskuterar texter,
delar läsupplevelser och fördjupar sin kunskap om hur olika texter är uppbyggda. Eleverna vidgar sitt ordoch uttrycksförråd.
I3 Att producera texter: Eleverna tränar skrivprocessens faser samt textstruktur. Eleverna övar sig på att
skriva för hand och på tangentbord, undersöker särdrag i det egna språkets rättstavning och övar sig på att
använda särdragen i egen text. Eleverna skriver texter självständigt och tillsammans med andra samt diskuterar och ger respons på texterna.
I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna reflekterar över kulturell identitet och användningen av det
egna modersmålet hemma, i skolan och i närmiljön. Eleverna undersöker centrala strukturer i det egna modersmålet.
I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna undersöker begrepp och textbruk i olika läroämnen samt jämför texter inom olika vetenskapsgrenar. Eleverna övar sig att söka information och använda
medier på det egna språket. Eleverna presenterar och tränar olika språkinlärningsstrategier.
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Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen i årskurs 3
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen
Kompetens
som målet
anknyter
till
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
K2
Eleverna stärker sin förmåga att använda de inlärda komUppmuntra eleven att kommunikations- och interaktionsfärdigheterna i gruppen.
municera i olika situationer.
Eleverna stärker sin förmåga att ge och ta emot respons.
Eleverna utvecklar en gemensam värdegrund.
Eleverna övar sig på att berätta, referera och uttrycka sin
egen åsikt.
M2
I1
K2
Eleverna
övar
på
drama
och
rollspel.
Uppmuntra eleven att använda olika uttrycksmedel,
Eleverna får erfarenheter av att uppträda.
även i grupp- och kommuniEleverna övar på att förbereda ett uppträdande i grupp.
kationssituationer.
Eleverna identifierar styrkor och svagheter.
Eleverna uppmuntras till personlig och fantasifull kreativitet.
M3
Handleda eleven i att utvärdera sin egen kommunikation
samt att ta emot och ge respons.

I1
Eleverna övar på att be om ordet, göra inlägg och tolka
inläggens betydelse.
Eleverna stärker sin förmåga att ge och ta emot respons
och att utvärdera den egna verksamheten.
Eleverna övar på att ge och ta emot respons ur den egna
kulturens perspektiv.
Att tolka texter
M4
I2
Uppmuntra eleven att läsa och Eleverna uppmuntras att läsa mångsidigt på eget initiativ.
Eleverna stärker sin läsfärdighet.
använda texter på det egna
Litteraturutbudet breddas.
språket utgående från sin
språkfärdighet.
M5
I2
Eleverna tränar sin läsfärdighet.
Handleda eleven i att vidareEleverna bekantar sig med ordklasserna.
utveckla sina grundläggande
Synonymer.
läsfärdigheter, sin läsförståTextprov ur klassisk barnlitteratur på det egna språket
else och sina lässtrategier.
och i översatt version.
Eleverna övar på att läsa uttrycksfullt.
M6
I2
Handleda eleven i att utnyttja Eleverna vidgar sitt ord- och begreppsförråd.
Eleverna lär sig att urskilja textens huvudinnehåll från bisina läsfärdigheter och texter
saker och att komprimera text.
för att få upplevelser, söka

K1

K1, K4, K5

K4, K5

K1, K2, K4

och bedöma information samt
att diskutera texter.
Förmåga att producera texter
M7

I3

K2
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Hjälpa eleven att utveckla sitt
uttryckssätt samt en positiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet.
M8
Uppmuntra eleven att träna
och vidareutveckla sina grundläggande skrivfärdigheter och
sin förmåga att producera texter.
M9
Uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka
tankar och upplevelser i faktatexter och skönlitterära texter.

Eleverna uppmuntras att skriva olika typer av texter
(brev, kort, historier, berättelser) både för hand och digitalt.
I3
Eleverna tränar och fördjupar färdigheterna i rättstavning
med särskilda strategier.
Eleverna fördjupar sina färdigheter att skriva för hand.
I3
Eleverna övar på att producera texter utgående från egna
upplevelser och iakttagelser.

K1, K2

Eleverna planerar sin tidsanvändning.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10
I4
Hjälpa eleven att förstå språk- Eleverna fördjupar sina kunskaper om traditioner och de
viktigaste historiska händelserna i hemlandet.
lig och kulturell identitet och
att reflektera kring modersmåEleverna lånar och läser böcker på sitt eget språk.
lets betydelse.
M11
I4
Eleverna söker självständigt information på det nya språHandleda eleven i att lära
ket och utbyter information i gruppen.
känna de centrala strukturerna i det egna modersmålet.
Att använda språket som stöd för allt lärande
M12
I5
Handleda eleven i att använda Man integrerar teman från andra läroämnen i undervissina kunskaper i det egna mo- ningen.
dersmålet i allt lärande och att
Eleverna bekantar sig med begrepp inom olika läroämnen
utveckla språket inom olika
och behandlar dem på modersmålslektionerna.
vetenskapsgrenar.
I5
M13
Ge eleven verktyg för att söka, Man integrerar teman från andra läroämnen i undervisbegrunda och bedöma inform- ningen.
ation på sitt eget språk samt
stödja eleven att tillägna sig
ett självstyrt sätt att studera
sitt modersmål.

K1, K2, K5

K1, K2

K1, K2

K1, K4

K1, K4, K5

Eleverna övar på att skaffa sig ny information på sitt eget
språk, också med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3
Mål för lärandet
Eleven
- kan fungera i olika kommunikationssituationer
- berättar och skriver om sina upplevelser och motiverar sina åsikter
- ger och tar emot konstruktiv respons
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-

läser obehindrat och förstår det hen läst
bekantar sig mångsidigt med litteratur
är medveten om det egnas språkets särdrag och identifierar begrepp
skriver medellånga texter och uttrycker sina tankar i skrift
kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.

Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen i årskurs 4
Mål för undervisningen
Centralt innehåll som anknyter till målen i årskurs 4
Kompetens
som målet
anknyter
till
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
K2
Eleverna
agerar
modigt,
konstruktivt
och
ansvarsfullt
i
Uppmuntra eleven att komolika interaktionssituationer.
municera i olika situationer.
Eleverna använder olika interaktionssätt mångsidigt.
M2
I1
K2
Eleverna övar på uppträdandefärdigheter och olika utUppmuntra eleven att antryckssätt.
vända olika uttrycksmedel,
Eleverna övar på uppträdanden på det egna språket geäven i grupp- och kommuninom att utnyttja möjligheterna i närområdet och medier.
kationssituationer.
M3
Handleda eleven i att utvärdera sin egen kommunikation
samt att ta emot och ge respons.
M4
Uppmuntra eleven att läsa och
använda texter på det egna
språket utgående från sin
språkfärdighet.
M5
Handleda eleven i att vidareutveckla sina grundläggande
läsfärdigheter, sin läsförståelse och sina lässtrategier.
M6
Handleda eleven i att utnyttja
sina läsfärdigheter och texter
för att få upplevelser, söka
och bedöma information samt
att diskutera texter.
M7

I1
Eleverna övar sig på att utvärdera sin egen verksamhet
samt ge och ta emot respons.

Att tolka texter
I2
Eleverna läser snabbt ut textens innehåll och upptäcker
berättelsens/historiens handling.
Eleverna letar fram intressant läsning via ett flertal kanaler.

K1

K1, K4, K5

I2
Eleverna fördjupar sin läsfärdighet.
Eleverna övar användningen av textförståelsestrategier.
Eleverna vidgar sitt ord- och begreppsförråd.
Eleverna söker och dryftar texternas betydelser i grupper.

K4, K5

I2
Eleverna bekantar sig med olika textgenrer och övar på
sin medieläskunnighet.
Eleverna tolkar bilder.
Eleverna bedömer tillförlitligheten i information.

K1, K2, K4

Förmåga att producera texter
I3
Eleverna uppmuntras till kreativitet och fantasifullhet
samt att använda ett mångsidigt och målande språk.

K2
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Hjälpa eleven att utveckla sitt
uttryckssätt samt en positiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet.
M8
Uppmuntra eleven att träna
och vidareutveckla sina grundläggande skrivfärdigheter och
sin förmåga att producera texter.
M9
Uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka
tankar och upplevelser i faktatexter och skönlitterära texter.

Eleverna övar på olika stilarter, lär sig att identifiera kulturbundna element i texter och använda dem som stilmedel.
I3
Eleverna övar på att skriva olika typer av texter både för
hand och på tangentbordet.
Eleverna stärker sina rättstavningsfärdigheter, bekantar
sig med de viktigaste kasus- och tempusformerna samt
menings- och textstrukturerna.
Eleverna utnyttjar de modeller för textkonstruktion som
de lärt sig i andra läroämnen.
I3
Eleverna uppmuntras att skriva om sina egna upplevelser
och om fiktiva händelser.
Eleverna skriver texter individuellt och tillsammans, diskuterar texterna de skrivit samt ger och får respons.

Att förstå språk, litteratur och kultur
I4
Eleverna bekantar sig mångsidigt med kulturutbudet på
det egna språket efter egna intressen – medier, nyheter,
filmer, böcker.
Eleverna funderar på folktraditionens framtid och ställning i den samtida kulturen genom återspegling på historia.
M11
I4
Eleverna övar på att skriva olika typer av texter både för
Handleda eleven i att lära
hand och på tangentbordet.
känna de centrala strukturerna i det egna modersmå- Eleverna stärker sina rättstavningsfärdigheter, bekantar
sig med de viktigaste kasus- och tempusformerna samt
let.
menings- och textstrukturerna.
Att använda språket som stöd för allt lärande
M12
I5
Handleda eleven i att använda Eleverna använder faktalitteratur i olika sammanhang.
sina kunskaper i det egna mo- Eleverna hämtar, processerar och delar med sig av indersmålet i allt lärande och att formation.
utveckla språket inom olika
vetenskapsgrenar.
M13
I5
Ge eleven verktyg för att söka, Man integrerar teman från andra läroämnen i undervisbegrunda och bedöma inform- ningen.
Eleverna utnyttjar sin digitala kompetens mångsidigt.
ation på sitt eget språk samt
M10
Hjälpa eleven att förstå språklig och kulturell identitet och
att reflektera kring modersmålets betydelse.

K1, K2, K5

K1, K2

K1, K2

K1, K2

K1, K4

K1, K4, K5

stödja eleven att tillägna sig
ett självstyrt sätt att studera
sitt modersmål.
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Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 4
Mål för lärandet
Eleven
- använder mångsidiga interaktionsmedel och kommunikationssätt
- använder olika lässtrategier och väljer ut litteratur som intresserar hen
- förstår det hen hör och läser samt drar slutsatser
- skapar en faktabaserad och en fiktiv berättelse
- producerar olika slags texter med logiskt innehåll
- använder fakta- och medietexter
- använder olika ska kanaler för informationssökning
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen i årskurs 5
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen
Kompetens
som målet
anknyter
till
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
I1
K2
M1
Eleverna verkar i olika slags interaktionssituationer.
Uppmuntra eleven att komEleverna övar på sina debattfärdigheter.
municera i olika situationer.
M2
I1
K2
Eleverna använder mångsidigt de möjligheter som medier
Uppmuntra eleven att anpå det egna språket bjuder på.
vända olika uttrycksmedel,
Vi behandlar olika teman och tar hänsyn till andras åsikäven i grupp- och kommuniter vid behandlingen av teman.
kationssituationer.
Vi utnyttjar uttryckssätt som är karaktäristiska för den
egna kulturen.
M3
I1
K1
Eleverna övar på olika grupparbetssätt och att ge respons
Handleda eleven i att utvärdera sin egen kommunikation till andra och få respons från andra.
Eleverna utvecklar sin kulturbundna förmåga att uttrycka
samt att ta emot och ge reoch läsa av känslor.
spons.
Att tolka texter
M4
I2
K1, K4, K5
Eleverna
handleds
i
att
söka
texter
som
intresserar
dem.
Uppmuntra eleven att läsa och
använda texter på det egna
språket utgående från sin
språkfärdighet.
M5
I2
K4, K5
Eleverna utnyttjar de lässtrategier som de tillägnat sig i
Handleda eleven i att vidarejämförelse av texter som behandlar mångsidiga teman.
utveckla sina grundläggande
läsfärdigheter, sin läsförståTextens struktur, uttryckssätt och karaktäristiska drag.
else och sina lässtrategier.
M6
I2
K1, K2, K4
Handleda eleven i att utnyttja Man integrerar teman från andra läroämnen på lektionerna i det egna modersmålet.
sina läsfärdigheter och texter
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för att få upplevelser, söka
och bedöma information samt
att diskutera texter.

M7
Hjälpa eleven att utveckla sitt
uttryckssätt samt en positiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet.
M8
Uppmuntra eleven att träna
och vidareutveckla sina grundläggande skrivfärdigheter och
sin förmåga att producera texter.
M9
Uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka
tankar och upplevelser i faktatexter och skönlitterära texter.

Eleverna övar på informationssökning genom utnyttjande
av litteratur på det egna språket.
Eleverna bedömer tillförlitligheten i information.
Förmåga att producera texter
I3
Begreppskartor.
Ställningstagande texter.
Eleverna återger innehållet i det de läst med egna ord.
Eleverna planerar, redigerar och bearbetar sina egna texter.
I3
Rättskrivningsregler.
Meningsstruktur.
Texternas strukturer.

I3
Eleverna övar på att skriva faktatexter och skönlitterära
texter individuellt och i grupp.

K1, K2, K5

K1, K2

Föredrag.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10
I4
Hjälpa eleven att förstå språk- Eleverna stärker sina kunskaper om det egna landets
historia genom att inkludera de viktigaste historiska hänlig och kulturell identitet och
att reflektera kring modersmå- delserna i litteraturmaterialet.
Eleverna får stöd för sin flerspråkiga och mångkulturella
lets betydelse.
identitet via kulturutbud på det egna språket.
M11
I4
Eleverna fördjupar sin kunskap om strukturerna i det
Handleda eleven i att lära
egna språket.
känna de centrala strukturerna i det egna modersmå- Eleverna uppmärksammar distinkta språkliga drag i sina
egna alster.
let.
Eleverna jämför språk.
Det egna språkets historiska bakgrund och kopplingar.
Eleverna handleds i att respektera andra språk och kulturer.
Att använda språket som stöd för allt lärande
M12
I5
Handleda eleven i att använda Eleverna utökar sitt begreppsförråd.
sina kunskaper i det egna mo- Eleverna identifierar beröringspunkter mellan olika lärodersmålet i allt lärande och att ämnen.
Olika former av modellering.
utveckla språket inom olika
Eleverna använder texter från olika vetenskapsgrenar.
vetenskapsgrenar.
M13
Ge eleven verktyg för att söka,
begrunda och bedöma information på sitt eget språk samt

K2

I5
Eleverna övar på självständiga arbetssätt.

K1, K2

K1, K2

K1, K4

K1, K4, K5
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stödja eleven att tillägna sig
ett självstyrt sätt att studera
sitt modersmål.
Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 5
Mål för lärandet
Eleven
- fungerar naturligt i olika interaktionssituationer
- hämtar information från olika källor samt kombinerar och presenterar informationen i sitt eget alster
- har mångsidig digital kompetens
- läser saktexter och skönlitteratur och utnyttjar därvid sina lässtrategier
- strukturerar det hen hört och läst och kan skilja mellan väsentlig och oväsentlig information
- observerar och undersöker språket
- uttrycker sina synpunkter effektivt, motiverar sina åsikter och utvecklar argument
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen
- är medveten om sina språkliga och kulturella rötter.
Tabell Mål för undervisningen och innehåll i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande
utbildningen i årskurs 6
Mål för undervisningen
Innehåll som anknyter till målen
Kompetens
som målet
anknyter
till
Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
M1
I1
K2
Eleverna verkar målinriktat i olika slags interaktionssituatUppmuntra eleven att komioner.
municera i olika situationer.
M2
I1
K2
Eleverna övar växelverkan i grupp med hjälp av olika utUppmuntra eleven att antryckssätt.
vända olika uttrycksmedel,
även i grupp- och kommunikationssituationer.
M3
I1
K1
Eleverna övar på grupparbeten med olika slags roll- och
Handleda eleven i att utvärdera sin egen kommunikation ansvarsfördelning.
Eleverna utvärderar sin egen verksamhet och dess följsamt att ta emot och ge reder.
spons.
Eleverna övar på effektiv tidsanvändning.
Att tolka texter
M4
I2
K1, K4, K5
Uppmuntra eleven att läsa och Eleverna läser litteratur och klassiker på sitt eget språk.
använda texter på det egna
Eleverna utnyttjar teman som intresserar dem i produktspråket utgående från sin
ionen av texter på det egna språket.
språkfärdighet.
M5
Handleda eleven i att vidareutveckla sina grundläggande

I2
Eleverna använder olika slags bildliga uttryck och övar sig
på att ta reda på betydelsen av ord.

K4, K5
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läsfärdigheter, sin läsförståelse och sina lässtrategier.
M6
Handleda eleven i att utnyttja
sina läsfärdigheter och texter
för att få upplevelser, söka
och bedöma information samt
att diskutera texter.

Eleverna diskuterar eventuella dolda budskap och flertydighet i texten.
Den språkliga strukturens mångformighet.
I2
Eleverna söker intressanta filmer och program i utbudet
på det egna språket genom att utnyttja medier.
Eleverna bedömer tillförlitligheten i information.
Eleverna uppmuntras att använda kulturutbudet på det
egna språket på ett mångsidigt sätt.

K1, K2, K4

Förmåga att producera texter
M7
Hjälpa eleven att utveckla sitt
uttryckssätt samt en positiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet.
M8
Uppmuntra eleven att träna
och vidareutveckla sina grundläggande skrivfärdigheter och
sin förmåga att producera texter.

M9
Uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka
tankar och upplevelser i faktatexter och skönlitterära texter.

I3
Eleverna fördjupar sin medvetenhet om skillnaderna i
texter inom olika ämnesområden.
Eleverna övar på att skriva olika typer av texter inom
olika ämnesområden.
Eleverna lär sig hur man skriver en essä.
I3
Eleverna stärker sina färdigheter att skriva föredrag.
Eleverna övar på sina textproduktionsfärdigheter, till exempel att anteckna, komprimera och att använda källor.
Eleverna fördjupar sina kunskaper om rättstavningsreglerna och behärskningen av dessa.
Eleverna övar på sina textproduktionsfärdigheter, till exempel att anteckna, komprimera och att använda källor.
Olika typer av meningar, meningsstrukturen.
I3
Eleverna tränar egen textproduktion i genrerna faktatexter och skönlitterära texter.
Eleverna använder källor etiskt.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10
I4
Hjälpa eleven att förstå språk- Eleverna fördjupar sina kunskaper om hemlandets kultur
och historia.
lig och kulturell identitet och
att reflektera kring modersmå- Eleverna behandlar texter som hör till hemlandets kultur
och historia genom att utnyttja klassiker och verk av samlets betydelse.
tida författare.
Utvecklingen av en positiv självbild stöds.
M11
I4
Eleverna fördjupar sin kunskap om strukturen i sammanHandleda eleven i att lära
satta satser.
känna de centrala strukturerna i det egna modersmå- Eleverna bekantar sig med ordens roll som satsdelar (subjekt, objekt, predikat).
let.
Eleverna jämför strukturen och ordförrådet i bekanta
språk.
Eleverna fördjupar sin kunskap om hemlandets kultur och
historia genom skönlitteratur på det egna språket.
Att använda språket som stöd för allt lärande
M12
I5

K2

K1, K2, K5

K1, K2

K1, K2

K1, K2

K1, K4
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Handleda eleven i att använda
sina kunskaper i det egna modersmålet i allt lärande och att
utveckla språket inom olika
vetenskapsgrenar.
M13
Ge eleven verktyg för att söka,
begrunda och bedöma information på sitt eget språk samt
stödja eleven att tillägna sig
ett självstyrt sätt att studera
sitt modersmål.

Eleverna använder texter och vokabulär från olika läroämnen.
Elevernas egna starka områden utnyttjas.
I5
K1, K4, K5
Eleverna fördjupar sina färdigheter att hämta information
på det egna språket individuellt och i grupp genom att utnyttja informations- och kommunikationsteknik.
Eleverna producerar och bearbetar sina egna texter.

Tabell Mål för lärandet i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 6
Mål för lärandet
Eleven
- agerar målinriktat och ansvarstagande i olika interaktionssituationer
- läser olika texter, förstår det hen läst, drar slutsatser och bildar åsikter om det hen läst samt jämför
sina läsupplevelser med andra
- behärskar de mest centrala strukturerna i det egna modersmålet och kan använda dem
- producerar olika slags texter med begripligt innehåll
- analyser information utifrån aspekterna för pålitlighet och etik
- har mångsidig medieläsförmåga
- kan använda de mest centrala strukturerna som ingår i innehållet för årskursen.
Bedömning av elevens lärande i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6
Avsikten med bedömningen är att ge information om hur elevens lärande framskrider samt att handleda och
uppmuntra eleven. Eleven ska ges mångsidig respons om hur hens förmåga att förstå och använda språket
muntligt och i skrift har utvecklats och hur elevens uttrycksförråd blivit mångsidigare. Bedömningen ger också
information för undervisningsplaneringen. Med hjälp av bedömningen får eleven information om sina språkliga styrkor och framsteg, om sig själv som språkinlärare i det egna modersmålet och om sin förmåga att
använda sina språkkunskaper som stöd för lärandet.
Då läraren ger en verbal bedömning eller ett vitsord i det egna modersmålet, ska hen bedöma elevens kunskaper i relation till målen i läroplanen. Då läraren definierar elevens kunskapsnivå i slutet av årskurs 6, ska
läraren utgå från de nationella kriterierna för goda kunskaper. Det centrala med tanke på det fortsatta lärandet är grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i det egna modersmålet och de arbetsprocesser och inlärningsstrategier som de bygger på.
Tabell Profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 6 i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen
Mål för undervisningen

Innehåll

Föremål för bedömningen i läroämnet

Profil för goda
kunskaper

Förmåga att delta i olika kommunikationssituationer
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M1 Uppmuntra eleven
att kommunicera i olika
situationer.

I1

Förmåga att kommunicera

M2 Uppmuntra eleven
att använda olika uttrycksmedel, även i
grupp- och kommunikationssituationer.
M3 Handleda eleven i att
utvärdera sin kommunikation samt att ta emot
och ge respons.

I1

Förmåga att använda
olika uttrycksmedel

I1

Förmåga att utvärdera sin kommunikation samt att ta
emot och ge respons

Eleven deltar i olika kommunikationssituationer. Eleven lyssnar på
andras åsikter i gruppen, tar hänsyn
till dem och tar initiativ i kommunikationssituationer.
Eleven kan använda olika uttrycksmedel.

Eleven kan under handledning utvärdera sin kommunikation samt ta
emot och ge respons.

Att tolka texter
M4 Uppmuntra eleven
att läsa och använda texter på det egna språket
utgående från sin språkfärdighet.
M5 Handleda eleven i att
vidareutveckla sina
grundläggande läsfärdigheter, sin läsförståelse
och sina lässtrategier.

I2

Förmåga att läsa och
använda texter på
det egna språket

Eleven läser de överenskomna verken eller textutdragen.

I2

Hur den grundläggande läsfärdigheten
utvecklats samt förmågan att förstå texter och använda lässtrategier

Elevens grundläggande läsfärdigheter har utvecklats. Eleven förstår
det centrala innehållet och kan använda en del grundläggande lässtrategier, till exempel ställa frågor och
dra slutsatser.

M6 Handleda eleven i att
utnyttja sina läsfärdigheter och texter för att få
upplevelser, söka och bedöma information samt
att diskutera texter.

I2

Läsförmåga samt förmåga att använda
texter

Eleven kan utnyttja sina läsfärdigheter och texter för att få upplevelser och för att söka och bedöma information samt kan diskutera texter
utgående från egna erfarenheter.

Förmåga att producera texter
M7 Hjälpa eleven att utveckla sitt uttryckssätt
samt en positiv inställning till skrivande utgående från sin språkfärdighet.
M8 Uppmuntra eleven
att träna och vidareutveckla sina grundläggande skrivfärdigheter
och sin förmåga att producera texter.
M9 Uppmuntra eleven
att utveckla sin förmåga
att uttrycka tankar och

I3
Förmåga att uttrycka
sig i texter

Eleven kan i någon mån använda
olika uttryckssätt i sina texter.

I3

Grundläggande skrivfärdigheter

Eleven känner i huvuddrag till språkets skriftsystem och rättstavning
och kan under handledning skriva
skönlitterära texter och faktatexter.

I3

Förmåga att uttrycka
tankar och upplevelser i texter

Eleven kan under handledning beskriva och återge tankar och upplevelser.
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upplevelser i faktatexter
och skönlitterära texter.
M10 Hjälpa eleven att
förstå språklig och kulturell identitet och att reflektera kring modersmålets betydelse.
M11 Handleda eleven i
att lära känna de centrala
strukturerna i det egna
modersmålet.
M12 Handleda eleven i
att använda sina kunskaper i det egna modersmålet i allt lärande
och att utveckla språket
inom olika vetenskapsgrenar.
M13 Ge eleven verktyg
för att söka, begrunda
och bedöma information
på sitt eget språk samt
stödja eleven att tillägna
sig ett självstyrt sätt att
studera sitt modersmål.

I4

I4

Att förstå språk, litteratur och kultur
Förmåga att förstå
Eleven kan beskriva betydelsen av
språklig och kulturell språklig och kulturell identitet och
identitet och reflekmodersmålet.
tera kring modersmålets betydelse
Kunskap om centrala Eleven känner till de centrala strukstrukturer i det egna turerna i det egna modersmålet och
modersmålet
kan i någon mån använda dem.

Att använda språket som stöd för allt lärande
I5
Förmåga att använda Eleven kan under handledning andet egna modersmå- vända det egna modersmålet som
let i lärandet och utstöd för lärandet och känner i någon
veckla språket inom
mån till språket inom olika vetenolika vetenskapsgreskapsgrenar.
nar.
I5

Förmåga att söka information på det
egna modersmålet.

Eleven känner i någon mån till informationskällor på det egna språket, kan söka information samt begrunda och bedöma den. Eleven kan
studera sitt modersmål på ett självstyrt sätt.

Betyg
När läsåret avslutas ges eleven ett intyg över deltagande i undervisning i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen av
undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet den grundläggande utbildningens
bedömning (kapitel 6). Dessutom följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna för läroplanen
för den grundläggande utbildningen.
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BILAGA 2 MALLAR FÖR LÄSÅRSBETYG INOM DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNINGEN I ÅRSKURSERNA 1–6
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LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

KERVO STAD
Svenskbacka skola
Årskurs 1

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Läsning
Skrivning
Framställning

Utmärkta
kunskaper

Matematik

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Elementära tal
Tillämpning
Därtill har eleven godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Eleven har inte godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Uppflyttas till årskurs 2/Stannar kvar i årskurs 1
Tilläggsuppgifter:

Bedömning av elevens uppförande finns i separat bilaga.
Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

KERVO STAD
Svenskbacka skola
Årskurs 2

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Läsning
Skrivning
Framställning

Matematik
Elementära tal
Tillämpning

Därtill har eleven godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Eleven har inte godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Uppflyttas till årskurs 3/Stannar kvar i årskurs 2
Tilläggsuppgifter:

Bedömning av elevens uppförande finns i separat bilaga.
Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 3

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Ledig och mångsidig läsning
Textförståelse
Textproduktion
Framställning

Modersmålsinriktad finska
A1-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Matematik
Elementära räkneoperationer
Tillämpning och slutledning

Engelska, A2-lärokurs
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

KERVO STAD
Svenskbacka skola

Uppflyttas till årskurs 4/Stannar kvar i årskurs 3

Tilläggsuppgifter:

Bedömning av elevens uppförande finns i separat bilaga.
Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 4

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Ledig och mångsidig läsning
Textproduktion
Rättskrivning
Framställning

Modersmålsinriktad finska
A1-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Engelska
A2-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Matematik
Elementära räkneoperationer
Tillämpning och slutledning

Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Historia
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
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LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

KERVO STAD
Svenskbacka skola

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Eleven har godkänt studerat följande konst- och färdighetsämnen som valfria läroämnen: __________________.
Dessa kurser i tillvalsämnen har bedömts som en del av bedömningen av ifrågavarande läroämne.
Uppflyttas till årskurs 5/Stannar kvar i årskurs 4
Tilläggsuppgifter:

Bedömning av elevens uppförande finns i separat bilaga.
Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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LÄSÅRSBETYG
20xx–20xx

KERVO STAD
Svenskbacka skola
Årskurs 5–6

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Vitsord
Uppförande ………………………………………………………………………………………………
Modersmål och litteratur, lärokurs i svenska och svensk litteratur ………….
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs ....................................................
Engelska, A2-lärokurs …………………………………………………………..………………….
Religion/livsåskådningskunskap ..................................................................
Samhällslära ................................................................................................
Historia ........................................................................................................
Matematik ..................................................................................................
Omgivningslära ............................................................................................
Gymnastik ...................................................................................................
Musik ...........................................................................................................
Handarbete ..................................................................................................
Bildkonst
…………………………………………………………………………………
....................................................................................................
Årskurs 5: Kort valfritt ämne, bedöms godkänt/ej godkänt

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Eleven har godkänt studerat följande konst- och färdighetsämnen som valfria läroämnen:__________________.
Dessa kurser i tillvalsämnen har bedömts som en del av bedömningen av ifrågavarande läroämnen.

Uppflyttas till årskurs 6/7/Stannar kvar i årskurs 6/7

Tilläggsuppgifter:

Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

LÄSÅRSBETYG
2016 – 2017

Årskurs 1

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Läsning
Skrivning
Framställning

Matematik
Elementära tal
Tillämpning

Därtill har eleven godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Eleven har inte godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter:

Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift
Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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BILAGA 3 MALLAR FÖR AVGÅNGSBETYG INOM DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅRSKURSERNA 1–6
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 1

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Läsning
Skrivning
Framställning

Matematik
Elementära tal
Tillämpning

Därtill har eleven godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Eleven har inte godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter:

Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift
Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 2

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Utmärkta
kunskaper

Goda
kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte nått
dina mål godtagbart

Läsning
Skrivning
Framställning

Matematik
Elementära tal
Tillämpning

Därtill har eleven godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Eleven har inte godkänt genomfört lärokurserna i följande läroämnen:

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift
Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 3

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Ledig och mångsidig läsning
Textförståelse
Textproduktion
Framställning

Modersmålsinriktad finska
A1-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Matematik
Elementära räkneoperationer
Tillämpning och slutledning

Engelska, A2-lärokurs
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
428

KERVO STAD
Svenskbacka skola

Tilläggsuppgifter:

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift
Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 4

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Modersmål och litteratur
lärokurs i svenska och svensk litteratur

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Ledig och mångsidig läsning
Textproduktion
Rättskrivning
Framställning

Modersmålsinriktad finska
A1-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Engelska
A2-lärokurs
Muntlig framställning
Skriftlig framställning

Matematik
Elementära räkneoperationer
Tillämpning och slutledning

Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Historia
Musik
Bildkonst
Handarbete
Gymnastik
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Eleven har studerat följande konst- och färdighetsämnen som valfria läroämnen: ________________________.
Dessa kurser i tillvalsämnen har bedömts som en del av bedömningen av ifrågavarande läroämnen.

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift
Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Årskurs 5–6

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Vitsord
Uppförande ………………………………………………………………………………………………
Modersmål och litteratur, lärokurs i svenska och svensk litteratur ………….
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs ....................................................
Engelska, A2-lärokurs …………………………………………………………..………………….
Religion/livsåskådningskunskap ..................................................................
Samhällslära ................................................................................................
Historia ........................................................................................................
Matematik ..................................................................................................
Omgivningslära ............................................................................................
Gymnastik ...................................................................................................
Musik ...........................................................................................................
Handarbete ..................................................................................................
Bildkonst
…………………………………………………………………………………
....................................................................................................
Årskurs 5: Kort valfritt ämne, bedöms godkänt/ej godkänt

Beskrivning av framsteg:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Eleven har godkänt studerat följande konst- och färdighetsämnen som valfria läroämnen:__________________.
Dessa kurser i tillvalsämnen har bedömts som en del av bedömningen av ifrågavarande läroämnen.

Tilläggsuppgifter:

Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

SKILJEBETYG
20xx – 20xx

433

KERVO STAD
Svenskbacka skola

BILAGA TILL AVGÅNGSBETYG
20xx–20xx

Bilaga till avgångsbetyg för årskurserna 1–6: timfördelning för svenskspråkig grundläggande utbildning i Kervo

KERVO STAD
Timfördelning, svenskspråkig grundläggande utbildning
Timfördelning enligt Statsrådets förordning 28.6.2012/422

Läroämne
Svenska som modersmål och litteratur
Svenska som modersmål och litteratur
A1-språk finska
A1-språk finska
A2-språk engelska
A2-språk engelska
Matematik
Matematik
Omgivningslära
Omgivningslära
Religion/livsåskådningskunskap
Religion/livsåskådningskunskap
Historia och samhällslära
Historia
Samhällslära
Musik
Musik
Bildkonst
Bildkonst
Slöjd
Slöjd
Gymnastik
Gymnastik

1

2

3

4

6

7

5

5

4

4

2

2

3¹

1

2

2

2

4

4

4

4

3

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

32
32
11
7
6
7
21
22
14
14
7
7
5
3
2
6
6
7
7
9
10
13
13
6
6

2¹

2

1
26
25

27
26

1
142
137

2
2
28

2
2
29

6
6
148

14
7

18

2
1

9
6

6
3

15
3

4
2

10
2

3

2

2
1

5
1

1
5

2
1

4
1

1

1

1

1

1

2
1

5

4
2

5
2

2

2

4
2

9
2

Valfria studier i konst- och färdighetsämnen
Valfria studier i konst- och färdighets-

Valfria ämnen
ämnen
Valfria ämnen
Minimiantal timmar totalt
Minimiantal timmar nationellt
Frivilligt A2-språk
Frivilligt A2-språk
Timmar över minimi totalt
Timfördelning totalt

5

2

3
6

1
9 (årskurs 1–9)
20
20

20

21
20

21

22
26
22
24
12 (årskurs 1–9)
2
2
22
28
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BILAGA 4 EXAMENSBETYG FÖR SÄRSKILD EXAMEN

435

KERVO STAD

INTYG ÖVER DELVIS GENOMFÖRD LÄROKURS
I GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum
Bedömning

Läroämne
Modersmål och litteratur, lärokurs i svenska och svensk litteratur /
Svenska som andraspråk och litteratur .....................................................
Långt tillvalsämne, 2 åvt ..................................................................
Valfria studier, åvt totalt .................................................................
Engelska, A2-lärokurs ................................................................................
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs ………………....................................
Religion/livsåskådningskunskap ..................................................................
Samhällslära ...............................................................................................
Historia .......................................................................................................
Matematik ..................................................................................................
Fysik ............................................................................................................
Kemi ............................................................................................................
Biologi .........................................................................................................
Geografi ......................................................................................................
Gymnastik ....................................................................................................
Musik ..........................................................................................................
Handarbete .................................................................................................
Bildkonst .....................................................................................................
Övriga valfria ämnen ...................................................................................
Språk _____________, 2 åvt, A2-lärokurs ............................
Språk _____________, 2 åvt, B2–lärokurs ............................
Data- och informationsteknik, åvt
........................................................

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning: utmärkt (10), berömlig (9), god (8), nöjaktig (7), försvarlig (6), hjälplig (5).
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KERVO STAD

INTYG ÖVER KOMPLETT GENOMFÖRD LÄROKURS
I GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum
Bedömning

Läroämne
Modersmål och litteratur, lärokurs i svenska och svensk litteratur /
Svenska som andraspråk och litteratur .....................................................
Långt tillvalsämne, 2 åvt ..................................................................
Valfria studier, åvt totalt .................................................................
Engelska, A2-lärokurs ................................................................................
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs ………………....................................
Religion/livsåskådningskunskap ..................................................................
Samhällslära ...............................................................................................
Historia .......................................................................................................
Matematik ..................................................................................................
Fysik ............................................................................................................
Kemi ............................................................................................................
Biologi .........................................................................................................
Geografi ......................................................................................................
Gymnastik ....................................................................................................
Musik ..........................................................................................................
Handarbete .................................................................................................
Bildkonst .....................................................................................................
Övriga valfria ämnen ...................................................................................
Språk _____________, 2 åvt, A2-lärokurs ............................
Språk _____________, 2 åvt, B2–lärokurs ............................
Data- och informationsteknik, åvt
........................................................

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning: utmärkt (10), berömlig (9), god (8), nöjaktig (7), försvarlig (6), hjälplig (5).
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KERVO STAD

INTYG ÖVER GENOMFÖRD LÄROKURS
I GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum
Bedömning

Läroämne
Modersmål och litteratur, lärokurs i svenska och svensk litteratur /
Svenska som andraspråk och litteratur .....................................................
Långt tillvalsämne, 2 åvt ..................................................................
Valfria studier, åvt totalt .................................................................
Engelska, A2-lärokurs ................................................................................
Modersmålsinriktad finska, A1-lärokurs ………………....................................
Religion/livsåskådningskunskap ..................................................................
Samhällslära ...............................................................................................
Historia .......................................................................................................
Matematik ..................................................................................................
Fysik ............................................................................................................
Kemi ............................................................................................................
Biologi .........................................................................................................
Geografi ......................................................................................................
Gymnastik ....................................................................................................
Musik ..........................................................................................................
Handarbete .................................................................................................
Bildkonst .....................................................................................................
Övriga valfria ämnen ...................................................................................
Språk _____________, 2 åvt, A2-lärokurs ............................
Språk _____________, 2 åvt, B2–lärokurs ............................
Data- och informationsteknik, åvt
........................................................

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Rektors underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning: utmärkt (10), berömlig (9), god (8), nöjaktig (7), försvarlig (6), hjälplig (5).
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KERVO STAD

INTYG ÖVER DELTAGANDE I MODERSMÅLSUNDERVISNING SOM KOMPLETTERAR GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs 1–2

Datum

Elevens namn

Elevens personbeteckning

har fått undervisning i sitt modersmål, __________, två timmar i veckan.

Elevens modersmål: ____________

Utmärkta kunskaper

Goda kunskaper

Du behöver
mer övning

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Muntlig framställning
Skriftlig framställning
Det väsentliga i grammatiken
Kulturkännedom

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

439

KERVO STAD

INTYG ÖVER DELTAGANDE I MODERSMÅLSUNDERVISNING SOM KOMPLETTERAR GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs 3–4

Datum

Elevens namn

Elevens personbeteckning

har fått undervisning i sitt modersmål, __________, två timmar i veckan.

Elevens modersmål: _______________

Du har nått
alla dina mål
utmärkt

Du har nått
alla dina mål
bra

Du har nått
de elementära målen

Du har nått
dina mål delvis

Du har inte
nått dina mål
godtagbart

Muntlig framställning
Skriftlig framställning
Det väsentliga i grammatiken
Kulturkännedom

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning: utmärkt (10), berömlig (9), god (8), nöjaktig (7), försvarlig (6), hjälplig (5), underkänd (4).
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KERVO STAD

INTYG ÖVER DELTAGANDE I MODERSMÅLSUNDERVISNING SOM KOMPLETTERAR GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNING

Svenskbacka skola

20xx–20xx

Årskurs 5–6

Datum

Elevens namn

Elevens personbeteckning

har fått undervisning i sitt modersmål, __________, två timmar i veckan.
Vitsord:

Tilläggsuppgifter: Eleven har studerat *-märkta läroämnen enligt individualiserad lärokurs.

______________________________
Lärarens underskrift

______________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning: utmärkt (10), berömlig (9), god (8), nöjaktig (7), försvarlig (6), hjälplig (5), underkänd (4).
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KERVO STAD
Svenskbacka skola

BILAGA TILL LÄSÅRSBETYG
20xx – 20xx

Årskurs 1–4

Datum

Elevens namn

Elevens födelsedatum

Bedömning av uppförande

Regelbundet

I allmänhet

Varierande

Ibland

Slumpmässigt

Ditt uppförande beror på situationen
Du bemöter andra vänligt
Du följer skick och bruk
Du följer anvisningar och regler
Du tar vara på dina saker och skolans egendom

Tilläggsuppgifter:

______________________________
Lärarens underskrift

____________________________
Målsmans underskrift

Betyget följer de av Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
.
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Kriterierna för bedömning av uppförande i årskurserna 1–6
Kriterierna för bedömning av uppförande i årskurserna 1–6
Då läraren ger ett vitsord i uppförande ska hen beakta elevens uppförande som helhet. Då elevens uppförande uppvisar drag av beskrivningar på olika nivåer på olika
delområden, grundar sig bedömningen på den nivå där de flesta färdigheterna ligger.

Regelbundet/
Vanligtvis

Bedömning

Du uppför dig
som situationen kräver

Du bemöter andra vänligt

Du iakttar ett gott uppförande

Du följer anvisningar
och regler

Du tar hand om dina saker och
skolans egendom

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

 kan hantera besvikelser

 stödjer acceptans av olikhet
och en tolerant, respektfull
atmosfär

 följer överenskomna tidsplaner

 förstår vikten av regler och
anvisningar och stödjer dessa
med sitt uppförande under
skoldagen

 tar på eget initiativ ansvar för
sin egen och allas gemensamma egendom och miljö

 agerar på ett konstruktivt sätt
vid konflikter
 har tålamod att vänta på sin
tur

 tar hänsyn till andra, är vänlig, hjälpsam och empatisk
mot andra

 är artig, hälsar och iakttar ett
gott uppförande även i sitt
språkbruk och vid måltider
 agerar ärligt och rättvist

 medverkar smidigt i gruppen

 är aktivt samarbetsförmögen
och -villig och skapar en positiv atmosfär
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Kriterierna för bedömning av uppförande i årskurserna 1–6
Då läraren ger ett vitsord i uppförande ska hen beakta elevens uppförande som helhet. Då elevens uppförande uppvisar drag av beskrivningar på olika nivåer på olika
delområden, grundar sig bedömningen på den nivå där de flesta färdigheterna ligger.

Varierande

Du uppför dig
som situationen kräver

Du bemöter andra vänligt

Du iakttar ett gott uppförande

Du följer anvisningar
och regler

Du tar hand om dina saker och
skolans egendom

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

 kan oftast hantera besvikelser

 klarar ibland av att samarbeta

 övar på ärlighet och på att
skilja mellan rätt och fel

 behöver stöd i lösandet av
konflikter

 är ibland vänlig och hjälpsam
gentemot de andra eleverna
och vuxna

 förstår vikten av skolans regler och givna anvisningar och
lyckas följa dem måttligt

 kan någorlunda bra ta hand
om sina saker och allas gemensamma egendom och
miljö

 har ibland tålamod att vänta
på sin tur

 tolererar olikhet i någon mån

 har ibland svårigheter att ta
hänsyn till de andra i gruppen

 klarar ibland av att visa empati

 lär sig att följa tidsplaner
 är ibland artig, hälsar och
iakttar ett gott uppförande
även i sitt språkbruk och vid
måltider

 respekterar vanligtvis andras
fysiska integritet och sårar
inte andra verbalt
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Kriterierna för bedömning av uppförande i årskurserna 1–6
Då läraren ger ett vitsord i uppförande ska hen beakta elevens uppförande som helhet. Då elevens uppförande uppvisar drag av beskrivningar på olika nivåer på olika
delområden, grundar sig bedömningen på den nivå där de flesta färdigheterna ligger.

Ibland/
Sporadiskt

Du uppför dig
som situationen kräver

Du bemöter andra vänligt

Du iakttar ett gott uppförande

Du följer anvisningar
och regler

Du tar hand om dina saker och
skolans egendom

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

Eleven

 har svårt för att tåla besvikelser

 beter sig orättvist mot andra

 agerar orättvist

 behöver vägledning av en
vuxen för sina samarbetsfärdigheter

 skiljer inte mellan rätt och fel
i sina handlingar

 agerar likgiltigt gentemot sin
egen och allas gemensamma
egendom och miljö

 beter sig ofta på ett för situationen olämpligt sätt

 har svårigheter att förstå vikten av skolans regler och
överenskommelser och/eller
trotsar dem

 har svårigheter att lösa konflikter

 visar ingen empati genom sitt
beteende

 har svårigheter att medverka
i gruppen

 accepterar inte olikhet

 förhåller sig likgiltigt till tidsplaner
 är ofta oartig och uppför sig
dåligt i sitt språkbruk och vid
måltider

 kränker ofta andra personers
fysiska och psykiska integritet
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 har inte förmågan eller viljan
att följa regler och anvisningar

BILAGA 7 UNDERLAG FÖR UTVÄRDERINGSSAMTAL
Underlag för utvärderingssamtal
Utvärderingssamtalet har som syfte att uppmuntra och vägleda till studier, beskriva målsättningarna för uppväxten och lärandet, ge information om grunderna för och tillämpandet av bedömningen samt att ge information om elevens framsteg, styrkor och utvecklingsobjekt. I samtalet deltar eleven, vårdnadshavaren samt
klassläraren/klassföreståndaren. Fokus ligger på dialog och växelverkan samt elevens perspektiv. Som underlag för samtalet används självbedömning, kamratbedömning och kontinuerlig respons.
Samtalet förs i årskurserna 1–6. För samtalet reserveras 30 minuter.
Blanketten för utvärderingssamtalet ifylles i Wilma. Eleven och vårdnadshavaren fyller i blanketten tillsammans före samtalet. Vårdnadshavaren anvisas att före samtalet bekanta sig med informationen om sitt barn
och dess studier som sammanställts i Wilma och att reflektera över samtalsämnen som är viktiga för familjen.
Eleven ska helst fundera i förväg på vilken framgång hen vill presentera till läraren och vårdnadshavaren
under utvärderingssamtalet.
Under diskussionen registrerar läraren samtalet som utfört i Wilma samt ett eller flera mål för inlärning
och/eller skolgång för läsåret samt framgången i läroämnena.gen av försökspersonerna. Uppnående av målen tas upp på nytt i den vägledande responsen på årskurs 2 eller 6 eller senast i följande utvärderingssamtal.
Om en elev har en utbildningsplan eller HOJKS kan diskussionen om stöd, om så avtalas av vårdnadshavaren
och klassläraren, föras samtidigt som utvärderingssamtalet, men som separat diskussion. I detta fall bör mer
tid reserveras för samtalen.
Utvärderingssamtalsblanketten innehåller nedanstående frågor för att styra samtalet. Under samtalet fokuseras på de frågor som respektive elev med familj och klasslärare betonar för eleven i fråga. Punkt 4. Framgång i läroämnen och punkt 5. Mål för detta läsår behandlas i alla samtal.
Utvärderingssamtalsblankett:
1. Hur upplever du dig själv som skolelev och lärande?
 Kompetens
 Vilken framgång vill du presentera för dina föräldrar och lärare?
 Hur upplever du att du har framgång i dina studier? Vad är du bra på? Vad är jobbigt för dig?
 Hur lär du dig bäst (till exempel genom att läsa, lyssna, arbeta i grupp)?
 Vilken typ av stöd skulle du önska dig?
 Skolelevsfärdigheter
 På vilket sätt gör du dina läxor (till exempel regelbundenhet, rutiner)?
 Hur fungerar du i skolan (till exempel med att följa anvisningar och tidtabeller, förflytta dig från
en plats till en annan, raster)?
 Vikten av skolgång
 Är det viktigt för dig att gå i skolan? Varför?
2. Om du har svårt med saker i punkt 1, vad skulle du själv kunna göra för att ändra på situationen? Och
vad kunde någon annan göra för att ändra på situationen?
3. Erfarenhet av säkerhet och trivsel i skolgemenskapen
 Hur upplever du att du arbetsron i din klass (inklusive elevens egen roll)?
 Vilka saker stöder trivsel i skolan?
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 Vilka saker gör skolan säker?
4. Framsteg i läroämnen (läraren skriver in i Wilma-formuläret under samtalet)
5. Mål för detta läsår (läraren skriver in i Wilma-formuläret under samtalet)
 Vilka inlärningsmål har du för läsåret?
 Vilka mål för skolelevsfärdigheter har du för detta läsår?
 Vad borde du göra för att nå dessa mål?

447

BILAGA 8 BLANKETT FÖR VÄGLEDANDE RESPONS I SLUTET AV ÅRSKURS 2
Blankett för vägledande respons i slutet av årskurs 2
Läraren fyller i blanketten i Wilma i maj. Målet är att lyfta fram elevens styrkor som inlärare och stärka elevens självkänsla och motivation att lära sig. Tyngdpunkten ligger på uppmuntrande respons som lyfter fram
elevens styrkor.
1. Framsteg i de språkliga färdigheterna, särskilt förmågan att ställa frågor och lyssna samt interaktionsfärdigheter och förmågan att uttrycka sig på olika sätt
2. Framsteg i arbetsfärdigheterna, särskilt förmågan att arbeta självständigt och i grupp
3. Framsteg i förmågan att sköta sina egna och gemensamt överenskomna uppgifter
4. Framsteg i läroämnena
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BILAGA 9 BLANKETT FÖR VÄGLEDANDE RESPONS I SLUTET AV ÅRSKURS 6
Blankett för vägledande respons i slutet av årskurs 6
Läraren fyller i blanketten i Wilma i maj. Målet är att stödja elevens studiemotivation. Tyngdpunkten i samtalet ligger på uppmuntrande respons som lyfter fram elevens styrkor.
1. Utvecklingen av arbetsfärdigheterna
2. Utvecklingen av förmågan att lära sig
3. Framsteg i läroämnena, särskilt i fråga om mångsidig kompetens
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